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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode – metode pembelajaran
yang terkandung dalam hadits – hadits pada kitab Ar – Rasul al – Mu’allim Wa
Asaalibuhu Fi At – Ta’liim, mengetahui kualitas hadits – hadits tersebut serta
untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan implementasinya saat ini terutama
metode pendidikan agama Islam (PAI).
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library
research), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah dunia teks dalam buku –
buku di perpustakaan dan literatur – literatur lainnya yang relevan sebagai obyek
analisis. Teks ( bahasa Arab ) diteliti dengan metode tahkrij hadits dengan aplikasi
yang terinstal di laptop (software) dan takhrij hadits secara oneline (islamweb.net)
yang terhubung dengan internet. Hal diatas dalam upaya untuk mengetahui
keberadaan nomer hadits di kitab sumber hadits, sanad dan kualitas hadits – hadits
pendidikan dalam kitab Abdul Fattah Abu Guddah. Peneliti menyusun
pembahasan tersebut dalam sebuah kerangka pembahasan yang runut, hadits –
hadits dianalisis dengan kedua aplikasi tersebut sehingga didapat data – data yang
penulis maksudkan yaitu mengetahui data – data tentang hadits yang terdapat di
kitab primer. Dalam analisis digunakan pola berpikir deduktif dan induktif,
sedangkan dalam penarikan kesimpulan peneliti menggunakan metode induktif..
Hasil dari penelitian ini adalah : 1. Hadits – hadits dalam kitab primer
menjelaskan metode – metode pendidikan yang secara garis besar yaitu : (a)
metode dialog. (b) metode berkisah. (c) metode Amtsa atau perumpamaan. (d)
metode keteladanan sikap. (e) metode aplikasi, praktek, perbuatan dan
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pengalaman (f) metode ‘Ibrah dan Mau’izhah (g) metode targhib dan Tarhib. 2.
Kualitas hadits – hadits dalam kitab tersebut adalah hadits – hadits berkualitas
dengan derajat shahih, 3. Dalam implementasi metode – metode tersebut di dunia
pendidikan sekarang ini, sudah menerapkannya walapun dalam bentuk yang
berbeda disesuaikan dengan keadaan kelas ketika pembelajara itu berlangsung,
contoh ketika jaman Rasul beliau memberikan penjelasan dengan
menggambarkannya
diatas
tanah,
adapun
pada
jaman
sekarang
menggambarkannya di atas papan tulis, atau bahkan LCD Proyektor.
Key-word: Takhrij hadits, metode pembelajaran, implementasi, dunia pendidikan.
Abstract
This study aims at identifying the teaching methods on the hadith in ArRosul Al-Mu'allimwa AsalibuhufilTa'lim book, the quality of those hadith, and the
implementation of their teaching methods in Islamic Studies class.
This study implemented literary study ”library research” which means that
the main object of the research was text on books at library as well as other forms
of literature relevant as the object of analysis. Arabic texts were analyzed using
takhrij hadith method with an installed softwareof takhrij hadithas well as
anonlinewebsite. It was done to identify the hadith in the book, sanad/messengers,
and the quality of the hadith on teachings on Abdul Fattah Abu Ghuddah’s book.
The researcher wrote an organized form of discussion. The hadith were analyzed
using the software. In analyzing the data, the researcher implemented deductive
and inductivethinking pattern. Meanwhile, in drawing conclusion, the researcher
used inductive method. Through takhrij application (software) and online takhrij
“islamweb.net”, the researcher processed the primary data for further analysis.
The results of the study were:1. The hadith in the primary book explained
some main teaching methods such as: (a) dialog method, (b) story-telling method,
(c) amtsa/simile method, (d) exemplary method, (e) application, practice,
behavior, and experience method, (f) ‘Ibrah and Mau’izhah method, (g) targhib
and tarhib method. 2. It could be concluded that the hadith in the book were
legitimate. 3. The teaching methods were well implemented depending on the
condition of the class. As an example, in the era of Rasulullah SAW, he provided
explanation through drawings on the ground while nowadays it was done through
blackboard or LCD projector.
Keywords: takhrij hadith, teaching method, implementation, education
field
PENDAHULUAN
Manusia siapa pun, sebagai apa pun, di mana serta kapan pun berada,
berhak atas dirinya pendidikan. Dengan potensi kejiwaan cipta, rasa, dan karsa,
mutlak perlunya mendapat bimbingan secara berkelanjutan. Manusia adalah
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mahkluk yang utuh, yang memiliki dimensi jasad dan rohani (ruh, akal dan nafs)
yang memiliki tugas dibumi sebagai khalifah Allah fi al – ardhi yang
mengemban tanggung jawab dalam membentuk suatu tatanan masyarakat yang
berperadaban maju, sehingga tidak berlebihan jika pengertian ini menurut Ibn
Khaldun adalah “ gambaran manusia yang ideal ”. (Kosim, 2012 : 122). Dalam
pandangan islam, manusia adalah mahkluk yang memiliki keutamaan serta
keunggulan, dimana hal tersebut terangkum dalam istilah “ Fitrah ”, yang secara
bahasa asal kata dari Fathara yang berarti “ menjadikan “, dengan akar kata al –
fatr yang berarti “ belahan “ atau “ pecahan “. (Shihab, 1996 : 283).
Selama ini model pendidikan terbagi dua yaitu pendidikan model barat
yang condong kepada pengajaran, karena proses pendidikan di barat hanya
sekedar menstransfer ilmu pengetahuan dan keahlian dalam kerangka tekno –
struktur, sehingga pengetahuan dijadikan sebagai komoditi saja. ( Azra, 1999 : 3 ).
Dan pendidikan Islam yaitu membentuk manusia muttaqin yang rentangannya
berdimensi infinitum (tidak terbatas menurut jangkauan manusia), apakah itu
secara linier ataupun secara algoritmik (berurutan secara logis) menempati garis
mukmin – muslim – muhsin dengan perangkat komponen, variabel, serta
perameternya masing – masing yang secara kualitatif bersifat kompetitif. (Feisal,
1995 : 94 – 96).
Tujuan akhir dari pendidikan Islam mengacu hasil seminar pendidikan
Islam tanggal 7 – 11 Mei 1960 di cipayung Bogor, yaitu : “ Menanamkan takwa
dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang
berkepribadian dan berbudi luhur menurut ajaran Islam “. Dengan pengertian
pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani
manurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih,
mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam “.
Nabi Muhammad s.a.w. adalah sosok pengajar dan pendidik yang
sempurna yang telah mewariskan Al – Qur’an dan sabda – sabdanya (hadits)
sebagai pedoman hidup termasuk dalam pendidikan. Hadits terbagi dua yaitu 1.
hadits qudsi (perkataan Allah S.W.T yang disampaikan kepada nabi dan nabi
menyampaikannya kembali dengan kata – kata sendiri), 2. Hadits nabawi
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(perkataan nabi yang berasal dari dirinya sendiri dan disampaikan dengan bahasa
sendiri, dengan bimbingan Allah SWT). Dari hadits – hadits tersebut terdapat
hadits yang setatusnya lemah, maka untuk mengatahui lemah dan tidaknya maka
dilakukanlah takhrij yaitu mengeluarkan hadits dari kitab sumber hadits seperti
kitab shahih Bukhari, Muslim dan kitab hadits lainnya, atau mengeluarkan, jadi
maksud takhrij hadits artinya adalah mengelurkan hadits. Dengan asumsi bahwa
hadits yang dibahas tersebut terdapat dalam kitab apakah dan oleh siapa sajakah
imam ahli hadits yang mengeluarkan atau mencatatnya. (Husnan, 1993 : 90).
Tujuan takhrij yaitu mengidentifikasi akan keberadaan suatu hadits di
sumber – sumber kitab hadits, dari segi keseluruhan riwayat, asal – usul riwayat,
kemudian apakah ada syahid atau muttabi’ ( penguat ) pada sanad yang sedang
diteliti, sehingga menambah kekuatan derajat dari suatu hadits yang diteliti
tersebut, dan akhirnya beriplikasi terhadap hukum penerapan dari hadits apakah
bisa di amalkan atau tidak. (Zarkasih, 2012 : 139). Sedangkan manfaat dan
kegunaan takhrij secara sederhananya adalah mengumpulkan berbagai sanad dari
sebuah hadits, dan mengumpulkan berbagai macam redaksi dari sebuah hadits
sehingga bisa terlihat kualitas dari hadits tersebut yang berimplikasi terhadap
hukum pengamalannya. (Husnan, 1993 : 107).
Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1.
Metode apa sajakah yang terkandung dalam kitab Ar – Rasul Al – Mu’allim wa
Asaaliibuhu fii Ta’liim karya Abdul Fattah Abu Ghuddah ? 2. Bagaimanakah
kualitas hadits tentang metode pendidikan atau pengajaran dalam kitab Ar – Rasul
Al – Mu’allim wa Asaaliibuhu fii Ta’liim ketika ditelaah kembali dalam kitab –
kitab sumber hadits seperti Bukhari, Muslim dan kitab – kitab hadits lainnya yang
mu’tabar ? 3. Bagaimanakah implementasi atau penerapan hadits – hadits tentang
metode pembelajaran tersebut saat ini, terutama metode pembelajaran PAI
(pendidikan Agama Islam) ?
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui metode
pembelajaran atau pengajaran yang terkandung dalam kitab Ar – Rasul Al –
Mu’allim wa Asaaliibuhu fii Ta’liim karangan Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang
digunakan oleh Rasulullah dalam memberikan pengajaran dan didikan kepada

4

para sahabatnya. 2. Untuk mengetahui kualitas hadits dalam kitab Ar – Rasul Al –
Mu’allim wa Asaaliibuhu fii Ta’liim, ketika diteliti kembali keberadannya dalam
kitab hadits sumber seperti Bukhari, Muslim dan kitab – kitab hadits sumber
lainnya, dari segi keberadaan nomer hadits dalam kitab sumber dan hal lainnya
yang berkenaan dengaan hadits tersebut.3. Untuk mengetahui bentuk penerapan
atau implementasinya disaat ini terutama tentang metode pendidikan agama islam
(PAI).
Adapun kegunaan penelitian ini adalah 1. menambah wawasan dan
pengalaman peneliti dalam upaya mentakhrij hadits. 2. Sebagai bahan penelitian
selanjutnya (dalam kontek metode pembelajaran). 3. Sebagai sumbangan data
penelitian ilmiah (walaupun dalam kafasitas yang minim dan terbatas) dalam
bidang pendidikan dan pengajaran islam, serta disiplin ilmu lainya.
Penelitian senada dengan penelitian ini adalah penelitian Endah
Wahyuningsih dengan judul Metode Pembelajaran Rasulullah Dalam Kitab Al –
Rasul Al – Mu’allim Wa Asalibuhu Fi Ta’lim Karya Abdullah Al – Fattah Abu
Ghuddah, bedanya adalah dipenelitian ini lebih mendalam lagi tentang
keberadaan haditsnya dan implementasinya, sedangkan penelitian Endah hadits
tidak diteliti lebih mendalam.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian Library Research (Penelitian
Kepustakaan), dimana dari awal sampai akhir penelitian tidak lepas dari
pemanfaatan berbagai macam pustaka yang relevan (M. Hariwijaya dan Bisri M.
Djelani, 2011 : 44), yaitu jenis penelitian yang menghimpun data dari literatur –
literatur pustaka atau sumber data yang lain yang relevan dengan penelitian.
Peneliti menggunakan metode kualitatif atau Naturalistic Inqury (NI),
(Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugraha, 2014 : 3), peneliti menempatkan data
(Dunia teks) atau matan (teks bahasa arab / hadits) ataupun gambar sebagai bahan
objek utama analisis penelitian (Sugiyono, 2009 : 9), (Yusuf, 2015 : 333),
walaupun realitanya dalam penelitian ini menyertakan data angka, sebagai data
pelengkap dari hasil penelitian, akan tetapi hal tersebut tidak merubah dari pada
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metode kualitatif yang peneliti lakukan. Adapun dalam penelitian ini langkah
analisis hadits Metode Pembelajaran Nabi s.a.w. yaitu 1. menganalisis data
(mengambil bahan – bahan (Hadits – hadits Nabi s.a.w) dari sumber primer yaitu
Kitab Ar – Rasul al – Mu’alim wa Asalibuhu fi at – Ta’lim. 2. Satu metode di
kitab primer terdapat 1 hadits atau lebih hadits Nabawiyah, dari sekian banyak
hadits di dalam satu metode tersebut peneliti mengambil secara acak satu hadits
sebagai sampel.3. Kemudian penulis men – tahkrij dan menelaah lebih mendalam
akan keberadaan hadits tersebut. 4. Peneliti menelaah keberadaan periwayat hadits
tersebut. 5. Setelah didapat data pada poin di atas peneliti membuat skema
periwayat (Skema Sanad hadits). 6. Kemudian peneliti mengambil sampel secara
acak hadits dari metode pengajaran Rasulullah s.a.w. dan meteliti kembali dengan
media tahkatij oneline. 7. Terakhir penulis meneliti metode – metode
pembelajaran sesuai dengan hadits – hadits tersebut.
Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan alur Deduktif yaitu alur
berfikir yang berangkat dari masalah – masalah yang bersifat umum kemudian
ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. (Bungin. 2003 : 69), dan Induktif yaitu
alur berfikir yang berangkat dari hal – hal yang bersifat khusus kemudian ditarik
kepada yang umum. (Bungin. 2015 : 26 – 27). (Raco. 2010 : 121).
Adapun dalam pendekatan penelitian menggunakan pendekatan At –
Tahkrij (mengeluarkan). Yaitu mengeluarkan data – data yang terkandung dalam
sebuah

hadits

diluar

makna

kandungan

dari

hadits

tersebut

dengan

mendeskripsikan data – data dalam hadits yang disajikan dalam bentuk tabel,
skema serta pemaparan penjelasan yang dianggap perlu. (Muhammad Amin
Suma: 2002 : 110). Setelah proses tahkrij dan turunannya selesai, selanjutnya
pembahasan difokuskan pada bahasan bagaimana implementasi dari metode
pengajaran Rasulullah s.a.w. tersebut dalam kontek metode pengajaran dewasa ini
di dunia pendidikan sebenarnya dengan mengklasipikasikan metode berdasarkan
pengklasipikasian oleh Abdurrahman An – Nahlawi Dalam Kitabnya (Ushuulut
Tarbiyyah Islamiyyah wa Asalibihaa fil Baiti wal Madrasati wal Mujtama’)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah adalah salah seorang ilmuwan islam
yang terkenal dimasanya, terutama dalam bidang ilmu hadits dan hukum islam
(Syariah). Terlahir di kota Aleppo, suriah tepatnya pada 17 Rajab tahun 1336 H /
1917 M. dengan nama lengkap yaitu Abdul Fattah bin Muhammad bin Bashir bin
Hasan Abu Ghuddah (r.a), yang merupakan keturunan dari sahabat nabi
Muhammad saw yaitu keturunan dari Khalid bin Walid r.a. (Abd Al – Fattah Abu
Ghuddah, 2005 : 207). Beliau adalah sosok ulama yang benar – benar mengisi
waktu dengan karya dan amal, adapun karya tulis beliau dalam bentuk kitab dan
yang lainnya, salah satunya kitab yang peneliti gunakan sebagai bahan primer
dalam penelitian ini yaitu kitab Ar – Rasul al – Mu’allim wa asalibuhu fi at –
Ta’lim. Hasil dari penelitian hadits dalam kitab tersebut adalah 1. Bahasan Takhrij
Hadits Kitab Ar – Rasul al – Mu’alim wa Asalibuhu fi at – Ta’lim, tentang
Karakteristik Rasulullah s.a.w. Sebagai Seorang Guru (Pengajar) sejati. Yaitu
takhrij hadits tentang Rasulullah Muhammad s.a.w. adalah seorang

guru

(pengajar) yang bijak ketika memberikan petunjuk.
Matan Hadits Ke 1

 ﻋﻦ ﻋﺒﺪ, و اﻟﻠﻔﻆ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ,((روى اﺑ ُﻦ ﻣﺎﺟَﻪ ﻓﻲ )) ُﺳﻨَﻨﻪ(( واﻟﺪﱠارﻣ ﱡﻲ ﻓﻲ )) ُﺳﻨَﻨﻪ
 ﻗﺎل ))ﺧﺮج رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ- :,اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ

.  ﻓﺈذا ﻫﻮ ﺑﺤﻠﻘﺘﻴﻦ.  ﻓﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ.ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ذات ﻳﻮم ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺣﺠﺮﻩ
 ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ. إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻳﻘﺮأون اﻟﻘﺮآن وﻳﺪﻋﻮن اﷲ واﻷﺧﺮى ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن وﻳﻌﻠﻤﻮن

 ﻫﺆﻻء ﻳﻘﺮأون اﻟﻘﺮآن وﻳﺪﻋﻮن اﷲ ﻓﺈن ﺷﺎء.اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ) ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ
 ﻓﺠﻠﺲ,وإﻧﻤﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎ. وﻫﺆﻻء ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن وﻳﻌﻠﻤﻮ. أﻋﻄﺎﻫﻢ وإن ﺷﺎء ﻣﻨﻌﻬﻢ
.((ﻣﻌﻬﻢ
“Ibnu Majah dan al – Darimy meriwayatkan suatu hadits di dalam kitab sunan
mereka ( dengan lafaz hadits berasal dari Ibnu Majah ). Bahwasanya Abdullah
bin Amru bin al – Ash r.a. berkata “ pada suatu hari Rasulullah keluar dari salah
satu kamar beliau untuk menuju mesjid. Di dalam mesjid tersebut beliau
mendapati dua kelompok shahabat. Kelompok pertama adalah golongan orang
yang sedang membaca Al – Qur’an dan berdoa kepada Allah swt. Sedangkan
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kelompok kedua adalah golongan orang yang sedang sibuk mempelajari dan
mengajar ilmu pengetahuan. Nabi s.a.w. kemudian bersabda : “ Masing – masing
kelompok sama – sama berada dalam kebaikan. Terhadap kelompok yang
sedang membaca Al – Qur’an dan berdoa kepada Allah, maka Allah akan
mengabulkan doa mereka jika Ia menghendaki, begitupun sebaliknya, doa
mereka tidak akan diterima oleh Allah jika Ia tidak berkenan mengabulkan doa
tersebut. Adapun terhadap golongan yang sedang belajar – mengajar, mereka
(ketahuilah) sesungguhnya aku pun diutus untuk menjadi seorang pengajar
(guru). Kemudian Rasul s.a.w. duduk ikut bergabung bersama mereka’”.
Matan Hadits Ke 2

ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺗﺤﻴﻴﺮ اﻟﻨﺒﻴﻰ ﺻﻠّﻰ اﷲ,((روى ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻼق ﻣﻦ ))ﺻﺤﻴﺤﻪ

ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ زوﺟﺎﺗﻪ اﻟﺸﺮﻳﻔﺎت رﺿﻴﯩﺎﷲ ﻋﻨﻬﻦ’ وﻗﺪ ﺑﺪأ ﺑﻌﺎﺋﺸﺔ ﻣﻨﻬﻦ’ ﻓﺎﺧﺘﺎ َرﺗْﻪ
َﺖ ﻣﻨﻪ أن ﻻ ﻳُﺨﺒِ َﺮ ﻏﻴﺮﻫﺎ أﻧﻬﺎ اﺧﺘﺎ َرﺗْﻪ’ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة
ْ رﺿﻴﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ’ وَر ِﻏﺒ
.(( ﺴﺮًا
 )) إن اﷲ ﻟﻢ ﻳﺒﻌﺜﻨﻲ ُﻣ َﻌﻨﱢﺘًﺎ وﻻ ُﻣﺘَﻌﻨﱢﺘًﺎ وﻟﻜﻦ ﺑَـ َﻌﺜَﻨﻲ ُﻣ َﻌﻠﱢﻤًﺎ ُﻣﻴَ ﱢ: واﻟﺴﻼم
“ Telah Meriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, pada bab Thalaq,
mengisahkan suatu proses yang dilakukan Nabi s.a.w. dalam memilih istri –
istri beliau. Perempuan pertama yang mula – mula dipilih adalah ‘Aisyah.
Mengetahui hal itu, “Aisyah meminta kepada Nabi agar beliau tidak
menceritakan proses pemilihannya tersebut kepada orang lain. Rasulullah
kemudian bersabda kepada ‘Aisyah : “ Sesungguhnya Allah tidak mengutusku
sebagai orang yang menyusahkan dan merendahkan orang lain. Akan tetapi,
Allah mengutusku sebagai seorang pengajar (guru) dan pemberi kemudahan ”.
Takhrij Hadits Ke 2 Dalam Kitab Sumber Dan Hadits – Hadits Yang
Semakna dengan Hadits Ke 2.
Dengan kata cari yaitu

( ) ﻟﻢ ﻳﺒﻌﺜﻨﻲ. didapatkanlah hasil takhrij dan hadits

yang semakna sebagai berikut :
No

Kitab

1

ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ

2

ﻣﺴﻨﺪ أﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ

Bab

No Hadits

Hlm

Juz

ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻼق – ﺑﺎب ﺑﻴﺎن أَ ﱠن ﺗَ ْﺤﻴِْﻴـ َﺮ

/1478

592 /

2/2

1478

592

.ِا ْﻣ َﺮأَﺗِِﻪ َﻻﻳَﻜ ُْﻮ ُن ﺑِﺎﻟﻨﱢـﻴَﺔ

,14515

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻰ و اﻟﻌﺸﺮون

/14516
14515
,14516

391 /
391

/22
22
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Skema Sanad Hadits Ke 2

 - 1478وﺣﺪﺛﻨﺎ زﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﺣﺮب.....أﺧﺘﺎر اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ واﻟﺪار اﻵﺧﺮة وأﺳﺄﻟﻚ أن ﻻ ﺗﺨﺒﺮ
اﻣﺮأة ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻚ ﺑﺎﻟﺬي ﻗﻠﺖ ﻗﺎل ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻨﻲ اﻣﺮأة ﻣﻨﻬﻦ إﻻ أﺧﺒﺮﺗﻬﺎ إن اﷲ ﻟﻢ ﻳﺒﻌﺜﻨﻲ ﻣﻌﻨﺘﺎ وﻻ
ﻣﺘﻌﻨﺘﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺜﻨﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻣﻴﺴﺮا( Shahih Muslim ) .

ْت إﱠِﻻ
ﺴﺮًا َﻻ ﺗَ ْﺴﺄَﻟُﻨِﻲ ا ْﻣ َﺮأَةٌ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ﱠﻦ َﻋﻤﱠﺎ ا ْﺧﺘـَﺮ ِ
َﺎل إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ ﻟَ ْﻢ ﻳَـ ْﺒـ َﻌﺜْﻨِﻲ ُﻣ َﻌﻨﱢـﻔًﺎ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ﺑَـﻌَﺜَﻨِﻲ ُﻣ َﻌﻠﱢﻤًﺎ ُﻣﻴَ ﱢ
 .....ﻓَـﻘ َ

َﺎل ﻟَ ْﻢ
َاﺟ ٌﻢ َوﻗ َ
َﺎل ﺣ َْﻮﻟَﻪُ ﻧِﺴَﺎ ُؤﻩُ و ِ
ح َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َزَﻛ ِﺮﻳﱠﺎ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ اﻟ ﱡﺰﺑَـﻴْ ِﺮ َﻋ ْﻦ ﺟَﺎﺑِ ٍﺮ ﻓَ َﺬ َﻛ َﺮ ﻧَﺤ َْﻮﻩُ إﱠِﻻ أَﻧﱠﻪُ ﻗ َ
أَ ْﺧﺒـ َْﺮﺗُـﻬَﺎ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ رَْو ٌ
ﻳَـ ْﺒـﻌَﺜْﻨِﻲ ُﻣﻌَﻨﱢﺘًﺎ أ َْو ُﻣ َﻔﺘﱢـﻨًﺎ( Hadits Mustad Imam Ahmad ).

 -9164أﺧﺒﺮﻧﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو.....رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إن اﷲ ﻟﻢ

ﻳﺒﻌﺜﻨﻲ ﻣﻌﻨﻔﺎ وﻟﻜﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻣﺒﺸﺮا ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻨﻲ اﻣﺮأة ﻣﻨﻬﻦ ﻋﻤﺎ اﺧﺘﺮت إﻻ أﺧﺒﺮﺗﻬﺎSunan An ) .
( – Nasai

ﺟﺎﺑﺮاﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
ﻋﻦ

ﺣﺪﺛﻨﺎ

أﺑﻮ اﻟﺰﺑﻴﺮ
ﻋﻦ
ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ

ﻋﻤﺮو أﺑﻮ ﻋﺎﻣ ٍﺮ
ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ

ﺣﺪﺛﻨﺎ

زﻛﺮﻳﺎءاﺑﻦ إﺳﺤﺎق
ﺣﺪﺛﻨﺎ
أﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ
ﺣﺪﺛﻨﺎﻋﻤﺮو
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﻴﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو

ﺣﺪﺛﻨﺎ
روح اﺑﻦ ﺣﺮب
ﺣﺪﺛﻨﺎ
زﻫﻴﺮ اﺑﻦ ﺣﺮب

اﺧﺒﺮﻧﺎ

ﺣﺪﺛﻨﺎ

ﺳﻨﻦ اﻟﻨّﺴﺎﺋﻲ

ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ

Takhrij Hadits Oneline Tentang Rasulullah Muhammad SAW : Seorang
Guru (Pengajar) Yang Bijak Ketika Memberikan Petunjuk. (Sampel hadits
yaitu hadits ke 1 dari 3 hadits yang membahas hal tersebut).
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Takhrij Hadits Ke 1 dengan aplikasi internet ( oneline ).

رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ 225 :
ﱠاف َ ،ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ دَا ُو ُد ﺑْ ُﻦ اﻟ ﱢﺰﺑْ ِﺮﻗَﺎ ِن َ ،ﻋ ْﻦ
ِﻼ ٍل اﻟﺼﱠﻮ ُ
) ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮﻓﻮع ( َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﺑِ ْﺸ ُﺮ ﺑْ ُﻦ ﻫ َ
ْﺲ َ ،ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ ﺑْ ِﻦ ِزﻳَﺎ ٍد َ ،ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ﻳَﺰِﻳ َﺪ َ ،ﻋ ْﻦ ﻋَ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ِﻦ ُﺧﻨَـﻴ ٍ
ْﺾ
َات ﻳـَﻮٍْم ِﻣ ْﻦ ﺑَـﻌ ِ
ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ذ َ
ج َرﺳ ُ
َﺎل َ :ﺧ َﺮ َ
ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤﺮٍو  ،ﻗ َ
ُﻮ ﺑِ َﺤ ْﻠ َﻘﺘَـ ْﻴ ِﻦ إِ ْﺣﺪَا ُﻫﻤَﺎ ﻳَـ ْﻘ َﺮءُو َن اﻟْﻘُﺮْآ َن َوﻳَ ْﺪﻋُﻮ َن اﻟﻠﱠﻪَ
ْﺠ َﺪ  ،ﻓَِﺈذَا ﻫ َ
ُﺣ َﺠ ِﺮﻩِ  ،ﻓَ َﺪ َﺧ َﻞ اﻟْ َﻤﺴ ِ
َﺎل اﻟﻨﱠﺒِ ﱡﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ " ُ :ﻛﻞﱞ َﻋﻠَﻰ
َاﻷُ ْﺧﺮَى ﻳَـﺘَـ َﻌﻠﱠﻤُﻮ َن َوﻳُـﻌَﻠﱢﻤُﻮ َن  ،ﻓَـﻘ َ
 ،وْ
َﺧ ْﻴ ٍﺮ ﻫَﺆَُﻻ ِء ﻳَـ ْﻘ َﺮءُو َن اﻟْﻘُﺮْآ َن َوﻳَ ْﺪﻋُﻮ َن اﻟﻠﱠﻪَ  ،ﻓَِﺈ ْن َﺷﺎءَ أَ ْﻋﻄَﺎ ُﻫ ْﻢ َ ،وإِ ْن ﺷَﺎءَ َﻣﻨَـ َﻌ ُﻬ ْﻢ ،
َﺲ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ" .
ْﺖ ُﻣ َﻌﻠﱢﻤًﺎ ﻓَ َﺠﻠ َ
َوﻫَﺆَُﻻ ِء ﻳَـﺘَـ َﻌﻠﱠﻤُﻮ َن َ ،وإِﻧﱠﻤَﺎ ﺑُِﻌﺜ ُ
Data keterangan berkenaan hadits diatas :
Kitab >> Sunan Ibnu Majah >> Kitab Ibnu Majah >> Pada Bab – Bab
keutamaan – keutamaan sahabat – sahabat Rasulullah s.a.w.… >> Bab Keutamaan
…Ulama ( orang yang berilmu ) dan anjuran mencari ilmu..
Berikut adalah hasil takhrij hadits yang penulis lakukan dengan
menggunakan aplikasi internet ( oneline ), adapun hasilnya penulis sajikan dalam
bentuk tabel :
Beberapa penjelasan pada tabel :

 : Gambaran matan hadits.ﻃﺮف اﻟﺤﺪﻳﺚ  : Penomoran dalam Kitab.م/اﻟﺮﻗﻢ

 : Nomerأﻓﻖ  : Nama kitab.اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب : Sahabat yang meriwayatkan.اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ

 :اﻟﻤﺼﻨﻒ  : Penguat akan keberadaan hadits.اﻟﻌﺰو hadits dalam kitab sumber.
 : Tahun wafatnya penulis kitab.ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة Penulis kitab hadits.

م

ﻃﺮف اﻟﺤﺪﻳﺚ

اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب أﻓﻖ اﻟﻌﺰو اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺳﻨﺔ اﻟﻮﻓﺎة

ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﻫﺆﻻء ﻳﻘﺮءون اﻟﻘﺮآن

1

وﻳﺪﻋﻮن اﷲ ﻓﺈن ﺷﺎء أﻋﻄﺎﻫﻢ وإن ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﻦ اﺑﻦ
ﺷﺎء ﻣﻨﻌﻬﻢ وﻫﺆﻻء ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن وإﻧﻤﺎ
ﺑﻌﺜﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻓﺠﻠﺲ ﻣﻌﻬﻢ

10

ﻋﻤﺮو

ﻣﺎﺟﻪ

229 225

اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ
اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ

275

ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ وأﺣﺪﻫﻤﺎ أﻓﻀﻞ

ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ

255

ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ أﻣﺎ ﻫﺆﻻء ﻓﻴﺪﻋﻮن اﷲ

349 353 ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻲ

اﻟﺮﺣﻤﻦ

وﻳﺮﻏﺒﻮن إﻟﻴﻪ ……ﻓﻴﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻔﻘﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮو

اﻟﺪارﻣﻲ

2

واﻟﻌﻠﻢ وﻳﻌﻠﻤﻮن اﻟﺠﺎﻫﻞ ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ

وإﻧﻤﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻗﺎل ﺛﻢ ﺟﻠﺲ

ﻓﻴﻬﻢ

( * : Terdapat 21 hadits hasil dari Tahrij Oneline, tetapi penulis mengambil hanya 2 saja
sebagai sampel.

Takhrij Hadits Dari Segi Kualitas
Adapun perolehan data tentang kualitas hadits – hadits di atas sebagai
berikut :

أﺳﺎﻧﻴﺪ

وﺿﺎع

أﻃﺮف

0

0

1

0

1

0

1

1

ﺗﺨﺮﻳﺞ
32

ﺷﻮاﻫﺪ
35

ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻀﻌﻒ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ

ﺣﺴﻦ

ﺻﺤﻴﺢ

0

0

0

1

30

0

0

1

33

0

0

ﻋﺮض

اﻟﻨﺴﺒﺔ

Dari perolehan data pada tabel di atas, maka didapatkanlah kurva
persentase kualitas hadits berikut ini :
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Hadits Ke 1 : Tentang Rasulullah s.a.w. Seorang Guru
( Pengajar ) Yang Bijak Memberikan Petunjuk ( Hadits Ke 1
sebagai sampel dari 3 hadits yang membahas hal tersebut )

4ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻀﻌﻒ

1ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ

21%

5%

ﺣﺴﻦ

6 ﺿﻌﻴﻒ

ﺿﻌﻴﻒ

%32
4 ﺣﺴﻦ
21%

ﺻﺤﻴﺢ

0وﺿﺎع
4 ﺻﺤﻴﺢ

0%

21%

ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻀﻌﻒ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ
وﺿﺎع

Bahasan Takhrij Hadits Kitab Ar – Rasul al – Mu’alim w Asalibuhu fi at –
Ta’lim, Tentang Metode – Metode Pengajaran Rasulullah s.a.w. Karya
Abdul Fattah Abu Ghuddah.
Takhrij Hadits Metode Ke 1 : Tentang Metode Pengajaran Rasulullah s.a.w.
Dengan Keteladanan Dan Akhlak Mulia Matan Hadits Ke 23.

روى أﺑﻮ داود ) ﺑﺎب اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ ﻣﺲ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻨﺒﻰ و ﻏﺴﻠﻪ ( و ﻫﺒﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ

ي رﺿﻲ ﷲ
ّ  ﻋﻨﺄﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪر, و اﻟﻠﻔﻆ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ,( ﻛﺘﺎب اﻟﺬﺑﺎﺋﻊ ) ﺑﺎب اﻟﺴﻠﺦ

 ﻓﻘﺎل ﻟﻪ. ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ " أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺮ ﺑﻐﻼم ﻳﺴﻠﺦ ﺷﺎة
 ﺗﻨﺢ ﺣﺘﻰ أرﻳﻚ ﻓﺄدﺧﻞ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ: رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 ﻳﺎﻏﻼم:  وﻗﺎل.  ﻓﺪﺣﺲ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻮارت إﻟﻰ اﻹﺑﻂ,وﺳﻠﻢ ﺑﺪﻫﺒﻴﻦ اﻟﺠﻠﺪ واﻟﻠﺤﻢ
. ﺛﻢ ﻣﻀﻰ وﺻﻠﻰ ﻟﻠﻨﺎس وﻟﻢ ﻳﺘﻮﺿﺄ,ﻫﻜﺬا ﻓﺎﺳﻠﺦ
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“ Abu Dawud (pada bab wudhu’, tentang menyentuh daging mentah berikut cara
membersihkannya) dan Ibn Majah (dalam kitab al – Dzaba’ih, bab al – Salkhu,
dengan lafadz hadits berasal dari Ibnu Majah) meriwayatkan dari Abi Sa’id al –
Khudri r.a. bahwasanya Rasulullah pernah menjumpai seorang pemuda yang
sedang menyembelih seekor domba. Rasulullah s.a.w. lalu berkata kepanya : “
Tolong engkau agak minggir sedikit agar aku dapat melihatmu ( menyembelih )
”. Beliau kemudian memasukan tangannya ke sela – sela antara kulit dan daging
batas ketiak masuk seluruhnya. Beliau kemudian berkata : “ Hai pemuda,
sembelihlah dengan cara seperti ini “. Setelah itu beliau meninggalkan pemuda
tersebut lalu melakukan shalat bersama manusia (jamaah) tanpa memperbaharui
wudhu beliau.”
Matan Hadits Ke 22

 ﻋﻦ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪى رﺿﻲ اﷲ, و اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎرى,روى اﻟﺒﺨﺎرى و ﻣﺴﻠﻢ

س
ُ  ﻓَـ َﻘ َﺮأَ َوَرَﻛ َﻊ َوَرَﻛ َﻊ اﻟﻨﱠﺎ,ُس َﺧ ْﻠ َﻔﻪ
ُ  َوﻗَﺎ َم اﻟﻨﱠﺎ,َ ﻓَﺎ ْﺳﺘَـ ْﻘﺒَ َﻞ اﻟْ ِﻘ ْﺒـﻠَﺔَ َﻛﺒﱠـﺮ,ُﻋﻨﻪ ﻗﺎم ﻋﻠﻰ اﻟْ ِﻤ ْﻨﺒَـﺮ
 ﺛﻢ,ِ ﺛُ ﱠﻢ ﻋَﺎ َد إِﻟَﻰ اﻟْ ِﻤﻨْﺒَﺮ,ْض
ِ ﺴ َﺠ َﺪ َﻋﻠَﻰ ْاﻷَر
َ َ ﺛُ ﱠﻢ َر َﺟ َﻊ اﻟْ َﻘ ْﻬ َﻘﺮَى ﻓ,ُ ﺛُ ﱠﻢ َرﻓَ َﻊ َرأْ َﺳﻪ,َُﺧ ْﻠ َﻔﻪ
غ أَﻗْـﺒَ َﻞ
َ ﻓَـﻠَﻤﱠﺎ ﻓَـ َﺮ,ْض
ِ ِﺎﻷَر
ْ  ﺛُ ﱠﻢ َر َﺟ َﻊ اﻟْ َﻘ ْﻬ َﻘﺮَى َﺣﺘﱠﻰ َﺳ َﺠ َﺪ ﺑ,ُ ﺛُ ﱠﻢ َرﻓَ َﻊ َرأْ َﺳﻪ,َ ﺛُ ﱠﻢ َرَﻛﻊ,ﻗﺮأ
.« ﺻﻼَﺗِﻰ
َ ْﺖ َﻫﺬَا ﻟِﺘَﺄْﺗَﻤﱡﻮا ﺑِﻰ َوﻟِﺘَـ َﻌﻠﱠﻤُﻮا
ُ ﺻﻨَـﻌ
َ س إِﻧﱠﻤَﺎ
ُ َﺎل » أَﻳﱡـﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ
َ ﱠﺎس ﻓَـﻘ
ِ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ
“ Imam al – Bukhari dan imam Muslim (dengan redaksi hadits berasal dari imam
al – Bukhari) meriwayatkan dari Sahl bin Sa’ad as – Sa’idiy r.a. dia berkata : “
Aku pernah melihat Rasulullah berdiri (shalat) di atas mimbar. Beliau kemudian
menghadap kiblat dan bertakbir. Sedangkan orang – orang yang lain berdiri di
belakang beliau. Beliau lalu membaca (al – Qur’an) dan (kemudian) ruku’ yang
diikuti oleh semua orang yang ada di belakang beliau. Setelah itu beliau
mengangkat kepala (bangkit dari ruku’) lalu beliau mundur ke belakang ke atas
mimbar dan membaca (al – Qur’an) lalu ruku’. Setalah itu beliau mengangkat
kepala (bangkit dari ruku’), lalu beliau mundur lagi dan bersujud di atas tanah.
Setelah selesai melaksanakan shalat, beliau kemudian menghadap kepada
jamaah dan berkata : “ Wahai manusia, aku melakukan ini (shalat) agar kalian
dapat meniru / mengikuti dan mempelajari cara shalatku".
Takhrij Hadits Metode Ke 1 Hadits Ke 22 Dalam Kitab Sumber Dan Hadits
– Hadits Yang Semakna Dengan Hadits Ke 22.
Dengan kata kunci pencarian yaitu (

َﻼﺗِﻲ
َ ) َوﻟِﺘَـ َﻌﻠﱠﻤُﻮا ﺻ, didapatkanlah hasil

takhrij dan hadits yang semakna sebagai berikut :
No
1

Kitab

Bab

) ﺑﺎب ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺎ أﻳﻬﺎاﻟﻨـﺎس إن ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرى

No Hadits
917 / 917

Hlm
9 /9

Juz
2 /2
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وﻋــﺪاﷲ ﺣــﻖ ﻓﻼﺗﻐــﺮﻧﻜﻢ اﻟﺤﻴــﺎة اﻟــﺪﻧﻴﺎ
وﻻ ﻳﻐﺮﻧﻜﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻐﺮورإن اﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻠﻜﻢ

ﻋﺪوّﻓﺎﺗﺨـ ــﺬوﻩ ﻋـ ــﺪوا إﻧﻤـ ــﺎ ﻳﺪﻋﻮﺣﺰﺑـ ــﻪ
ﻟﻴﻜﻮ ﻧﻮاﻣﻨﺄﺻﺤﺎﺑﺎﻟﺴﻌﻴﺮ (

1 /1

/219
219

544 / 544

) ﺑـﺎب ﺟـﻮاز اﻟﺨﻄـﻮة واﻟﺨﻄـﻮﺗﻴﻦ ﻓــﻲ
اﻟﺼﻼة (

ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ

2

Skema Sanad Hadits Ke 22

س إِﻧﱠﻤَﺎ
َﺎل أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ
ﱠﺎس ﻓَـﻘ َ
َ - 917ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻗُـﺘَـ ْﻴﺒَﺔُ ﺑْ ُﻦ َﺳﻌِﻴﺪٍ.....ﺛُ ﱠﻢ ﻋَﺎ َد ﻓَـﻠَﻤﱠﺎ ﻓَـ َﺮغَ أَﻗْـﺒَ َﻞ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ

َﻼﺗِﻲ( Shahih Bukhari ) .
ْﺖ َﻫﺬَا ﻟِﺘَﺄْﺗَﻤﱡﻮا َوﻟِﺘَـ َﻌﻠﱠﻤُﻮا ﺻ َ
ﺻﻨَـﻌ ُ
َ

 - 544ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ.....ﺛﻢ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺎل ﻳﺎ آﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس إﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺬا

ﻟﺘﺄﺗﻤﻮا ﺑﻲ وﻟﺘﻌﻠﻤﻮا ﺻﻼﺗﻲ( Shahih Muslim ) .

 -820أﻧﺒﺄ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ.....ﺛﻢ ﻋﺎد ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﺎل أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس إﻧﻲ
ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺬا ﻟﺘﺄﺗﻤﻮا ﺑﻲ وﻟﺘﻌﻠﻤﻮا ﺻﻼﺗﻲ( Hadits Sunan An – Nasai ) .

س
َﺎل » أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ
ﱠﺎس ﻓَـﻘ َ
َ - 1082ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻗُـﺘَـ ْﻴﺒَﺔُ ﺑْ ُﻦ َﺳﻌِﻴﺪٍ.....ﺛُ ﱠﻢ ﻋَﺎ َد ﻓَـﻠَﻤﱠﺎ ﻓَـ َﺮغَ أَﻗْـﺒَ َﻞ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ
ﺻﻼَﺗِﻰ «( Hadits Sunan Abu Dawud ) .
ْﺖ َﻫﺬَا ﻟِﺘَﺄْﺗَﻤﱡﻮا ﺑِﻰ َوﻟِﺘَـﻌَﻠﱠﻤُﻮا َ
ﺻﻨَـﻌ ُ
إِﻧﱠﻤَﺎ َ

ﻋﻦ

ي
َﺳ ْﻬ َﻞ ﺑْ َﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ اﻟﺴﱠﺎ ِﻋ ِﺪ ﱠ
ﻗﺎل

ﻋﻦ

ﻫﺎ

أَأَﺑﺗَـُﻮﻴْ ﺣَﺎ ِزِم ﺑْ ُﻦ دِﻳﻨَﺎ ٍر

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺣﺎزم

ت
ُ
ﺣﺪﺛﻨﺎ

أﺧﺒﺮﻧﺎ

ُﻮب ﺑْ ُﻦ َﻋﺒْ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ ﺑْ ِﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ِﺪ
ﻳَـ ْﻌﻘ ُ

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ

اﻹ ْﺳ َﻜ ْﻨ َﺪرَاﻧِ ﱡﻲ
َﺷ ﱡﻲ ِْ
ي اﻟْ ُﻘﺮ ِ
ﺑْ ِﻦ َﻋﺒْ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒ ٍﺪ اﻟْﻘَﺎ ِر ﱡ

ﻋﻦ

ﺣﺪﺛﻨﺎ

ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ

ﻗُـﺘَـ ْﻴﺒَﺔُ ﺑْ ُﻦ َﺳﻌِﻴ ٍﺪ اﻟﺘﻴﻤﻴﻰ
ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرى
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أﺑﻴﻪ

ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ

ﺣﺪﺛﻨﺎ

ﺣﺪﺛﻨﺎ

ﺳﻨﻦ أﺑﻮ داود

ﻳﺤﻴﻰ
ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ

Takhrij Hadits Oneline Metode Ke 1 Dengan Aplikasi Internet ,Dengan
Mengambil Sampel Hadits Secara Acak Yaitu Hadits Ke 23.
Kata Cari : واﻟﻠﺤﻢ

اﻟﺠﻠﺪ

:رﻗﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ِﻼ ُل ﺑْ ُﻦ
َ  َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻫ، َ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻣَﺮْوَا ُن ﺑْ ُﻦ ُﻣﻌَﺎ ِوﻳَﺔ، ْﺐ
ٍ ﻣﺮﻓﻮع ( َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ُﻛ َﺮﻳ
3178)ﺣﺪﻳﺚ

 َﻻ أَ ْﻋﻠَ ُﻤﻪُ إ ﱠِﻻ َﻋ ْﻦ أَﺑِﻲ َﺳﻌِﻴ ٍﺪ: ٌَﺎل ﻋَﻄَﺎء
َ  ﻗ،  َﻋ ْﻦ َﻋﻄَﺎ ِء ﺑْ ِﻦ ﻳَﺰِﻳ َﺪ اﻟﻠﱠْﻴﺜِ ﱢﻲ، َﻣ ْﻴﻤُﻮ ٍن اﻟْ ُﺠ َﻬﻨِ ﱡﻲ
ُﻮل
ُ َﺎل ﻟَﻪُ َرﺳ
َ  ﻓَـﻘ، ًُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ َﻣ ﱠﺮ ﺑِﻐ َُﻼٍم ﻳَ ْﺴﻠُ ُﺦ ﺷَﺎة
َ ي أَ ﱠن َرﺳ
اﻟْ ُﺨ ْﺪ ِر ﱢ
ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ُ  ﻓَﺄَ ْد َﺧ َﻞ َرﺳ، " َﻚ
َ  ﺗَـﻨَ ﱠﺢ َﺣﺘﱠﻰ أُ ِرﻳ: " ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ اﻟﻠﱠ ِﻪ
 ﻳَﺎ: َﺎل
َ  َوﻗ، ِﻂ
ِ اﻹﺑ
ِْ َت إِﻟَﻰ
ْ  َﺣﺘﱠﻰ ﺗـَﻮَار، َﺲ ﺑِﻬَﺎ
َ ْﻢ ﻓَ َﺪﺣ
ِ ْﺠ ْﻠ ِﺪ وَاﻟﻠﱠﺤ
ِ وﺳﻠﻢ ﻳَ َﺪﻩُ ﺑَـ ْﻴ َﻦ اﻟ
. ْﺿﺄ
َﻮ ﱠ
َ  َوﻟَ ْﻢ ﻳَـﺘـ، ﱠﺎس
ِ ﺻﻠﱠﻰ ﻟِﻠﻨ
َ  ﺛُ ﱠﻢ َﻣﻀَﻰ َو، "  " َﻫ َﻜﺬَا ﻓَﺎ ْﺳﻠُ ْﺦ، ﻏ َُﻼ ُم
Data keterangan berkenaan hadits diatas :
Kitab >> Sunan Ibnu Majah >> Kitab tentang hewan sembelihan qurban
>> bab menguliti hewan qurban, hadits tersebut terdapat dalam kitab Sunan Ibnu
Majah hadits nomer 3178.
Takhrij Hadits Dari Segi Kualitas
Adapun perolehan data tentang kualitas hadits – hadits di atas adalah
sebagai berikut :

أﺳﺎﻧﻴﺪ

وﺿﺎع

ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻀﻌﻒ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ

ﺣﺴﻦ

ﺻﺤﻴﺢ

أﻃﺮف

0

0

0

0

1

0

0

0

2

3

19

0

0

0

2

5

19

0

ﻋﺮض

1

ﺗﺨﺮﻳﺞ
24

ﺷﻮاﻫﺪ
26

اﻟﻨﺴﺒﺔ

Dari perolehan data pada tabel di atas, maka didapatkanlah kurva
persentase sebagai berikut :
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Bagan Persentase Metode Ke 1 Hadits Ke 23 : Keteladanan
Dan Akhlak Mulia Rasulullah s.a.w. Dalam Pembelajaran
0 ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ

0 ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻀﻌﻒ

0%

0%

0 وﺿﺎع

1 ﺻﺤﻴﺢ

0%

9%

ﺻﺤﻴﺢ

7 ﺿﻌﻴﻒ
64 %

3 ﺣﺴﻦ
27 %

ﺣﺴﻦ
ﺿﻌﻴﻒ
ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻀﻌﻒ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ
وﺿﺎع

Tabel Pengklasipikasian Metode Pembelajaran Karya Abdul Fattah Abu
Guddah Dengan Menggunakan Metode Pengklasipikasian Abdurrahman An
– Nahlawi Dalam Kitabnya (Ushuulut Tarbiyyah Islamiyyah wa Asalibihaa
fil Baiti wal Madrasati wal Mujtama’)
Klasipikasi Metode Pembelajaran
Abdurrahman An – Nahlawi
Abdul Fattah Abu Guddah
1. Metode Ke 5 : Pengajaran
1. Metode Dialog Qur’ani dan Nabawi.
Rasulullah
Secara
Interaktif
a. Dialog Khithabi dan Ta’abbudi.
( Berdiskusi dan Tanya – Jawab ).
b. Dialog Deskriptif
( Hadits Ke 47 s/d Hadits Ke 50 ).
c. Dialog Naratif
2. Metode Ke 6 : Pengajaran
d. Dialog Argumentatif
Rasulullah s.a.w. Menggunakan
e. Dialog Nabawi
Metode
Pertanyaan
Sebagai
Penggungah Kesadaran Dalam
Memahami Satu Masalah ( Berpikir
Logis / Rasional ). ( Hadits Ke 51
s/d Hadits Ke 52 ).
3. Metode Ke 7 : Pengajaran
Rasulullah Mengajukan Pertanyaan
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4.

5.

6.

7.

1.
2. Metode Mendidik Melalui Kisah
Qur’ani dan Nabawi

1.
3. Metode
Melalui
Qur’ani dan Nabawi

Perumpamaan

2.

1.
4. Metode
Mendidik
Keteladanan

Dengan

Untuk
Menyelami
Tingkat
Kecerdasan dan Pemahaman Para
Sahabat ( Peserta Didik ). ( Hadits
Ke 53 ).
Metode Ke 14 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Dengan Menjawab
Pertanyaan Sesuai Dengan Apa
Yang Di Tanyakan Oleh Para
Sahabat Kepadanya. ( Hadits Ke 79
s/d Hadits Ke 83 ).
Metode Ke 15 : Pengajaran
Rasulullah
s.a.w.
Memberikan
Jawaban Dengan Panjang Lebar
Melebihi Kadar Pertanyaan Yang Di
ajukan Para Sahabat Kepadanya.
( Hadits Ke 84 s/d Hadits Ke 85 ).
Metode Ke 17 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Menyuruh agar
Seorang
Penanya
Mengulangi
Pertanyannya.( Hadits Ke 89 ).
Metode Ke 18 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Mempersilahkan
Sahabat
Menjawab
Suatu
Pertanyaan Yang Diajukan Oleh
Orang Lain. ( Hadits Ke 90 s/d
Hadits Ke 93 ).
Metode Ke 33 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Dengan Berkisah
Dan Bercerita Masa Lalu Ketika
Dalam
Proses
Pembelajaran.
( Hadits Ke 123 s/d Hadits Ke 127 ).
Metode Ke 8 : Pengajaran
Rasulullah Menggunakan Metode
Tamtsil ( Perumpamaan ) dan
Analogi. ( Hadits Ke 54 s/d Hadits
Ke 56 ).
Metode Ke 9 : Pengajaran
Rasulullah
Dengan
Tasybih
( Membuat Persamaan Antara
Beberapa Hal Yang Berbeda).
( Hadits Ke 57 s/d Hadits Ke 60 ).
Metode Ke 1 : Tentang Metode
Pengajaran
Rasulullah
s.a.w.
Dengan Keteladanan Dan Akhlak
Mulia ( Hadits ke 18 s/d hadits ke
23 ).
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5. Metode Mendidik Dengan melalui

2. Metode Ke 19 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Menguji Kapasitas
Keilmuan Seseorang ( Sahabat )
Dengan
menanyakan
Sesuatu
Kepadanya Dan Mengapresiasi
Memberi Pujian Jika Jawabannya
Benar. ( Hadits Ke 94 s/d Hadits Ke
95 ).
3. Metode Ke 20 : Pengajaran
Rasulullah
s.a.w.
Menyetujui
( Mengakui Kebenaran ) Pada Hal
Yang Terjadi Dihadapannya Dengan
Sikap.
( Hadits Ke 96 s/d Hadits
Ke 97 ).
4. Metode Ke 27 : Pengajaran
Rasulullah
s.a.w.
Untuk
Membangkitkan
Perhatian
Pendengar ( Para Sahabat ) Beliau
Memegangi Tangan Atau Bahu
Orang Yang Sedang Diajak Bicara.
( Hadits Ke 111 s/d Hadits Ke 113 ).
5. Metode Ke 34 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Memberikan Kata
–
Kata
Pembukaan
Atau
Pendahuluan Secara Halus Dan
Lembut
Tatkala
Hendak
Mengajarkan Sesuatu Yang Dinilai
Tabu Atau Sensitif. ( Hadits Ke
128).
6. Metode Ke 35 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Menggunakan
Bahasa Isyarat Akan Hal – Hal
Yang Dirasa Sensitif Dan Malu
Ketika Menyampaikannya. ( Hadits
Ke 129 ).
7. Metode Ke 36 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Sangat Perhatian
Terhadap Eksistensi Pendidikan Dan
Nasehat Bagi kaum Wanita. ( Hadits
Ke 130 s/d 131 ).
8. Metode Ke 40 : Pengajaran
Rasulullah
s.a.w.
Memberikan
Teladan Dengan Kepribadian Yang
Luhur.
1. Metode Ke 2 : Mengajarkan Syariat
Secara Bertahap ( Hadits ke 24 s/d
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aplikasi, praktik,
pengalaman

perbuatan

dan

Hadits ke 27 ).
2. Metode Ke 3 : Pengajaran
Rasululllah s.a.w Dilakukan Dengan
Memperhatikan Situasi Dan Kondisi
Peserta Didik. ( Hadits ke 28 s/d
Hadits ke 31 ).
3. Metode Ke 4 : Pengajaran
Rasulullah
Dilakukan
Secara
Selektif
Dan
Memperhatikan
Perbedaan
Karakter
Dan
Kemampuan Peserta Didik. ( Hadits
ke 32 s/d Hadits ke 46 ).
4. Metode Ke 10 : Pengajaran
Rasulullah Dengan Metode Menulis
( Menggambar ) Di Atas Tanah.
( Hadits Ke 61 s/d Hadits Ke 63 ).
5. Metode Ke 11 : Pengajaran
Rasulullah Dengan Lisan Dan
Isyarat ( Anggota Tubuh ) Dan
Menggabungkan Antara Keduanya
( Hadits Ke 64 s/d Hadits Ke 72 ).
6. Metode Ke 12 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Dengan Membawa
( memperlihatkan ) sesuatu ( Alat
Peraga ) ( Hadits Ke 73 s/d Hadits
Ke 74 ).
7. Metode Ke 21 : Pengajaran
Rasulullah
s.a.w.
Memilih
Momentum ( Waktu – Waktu ) yang
Tepat
Dalam
Memberikan
Pembelajaran ( Hadits Ke 98 s/d
Hadits Ke 100 ).
8. Metode Ke 22 : Pengajaran
Rasulullah
s.a.w.
Dalam
Memberikan Pelajaran Diselingi
Dengan Humor Dan Canda. ( Hadits
Ke 101 s/d Hadits Ke 102 ).
9. Metode Ke 24 : Pengajaran
Rasulullah
s.a.w.
Mengulangi
Sampai
Tiga
Kali
Dalam
Penjelasannya Agar Materi Yang
Disampaikan
(
Diajarkan
)
Ternaman Kuat Dalam Ingatan Dan
Sanubari Para Sahabat. ( Hadits Ke
106 s/d Hadits Ke 108 ).
10. Metode Ke 26 : Pengajaran
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Rasulullah
s.a.w.
Dalam
Memunculkan
Perhatian
Pendengar ( Para Sahabat )
Dengan Mengulang – ulang
Penjelasan Dan Mengakhirkan
( Menunda ) Suatu Jawaban.
( Hadits Ke 110 ).
11. Metode Ke 37 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Menempatkan
Marah Jika Situasi Dan Kondisi
Mengharuskan
Untuk
Marah
Termasuk Ketika Menyampaikan
Pelajaran. ( Hadits Ke 132 s/d
133).
12. Metode Ke 38 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Menggunakan
Media Tulisan ( Teks ) Sebagai
Sarana Dalam Kegiatan Belajar
Mengajar. ( Hadits Ke 134 s/d
136).
1. Metode Ke 13 : Pengajaran
6. Metode Mendidik Melalui ‘Ibrah
Rasulullah
s.a.w.
Dengan
dan Mau’izhah.
Menyampaikan Pelajaran Tanpa
Menunggu Ditanya Terlebih Dahulu
( Hadits Ke 75 s/d Hadits Ke 78 ).
2. Metode Ke 16 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Mengalihkan
Perhatian ( Pertanyaan ) Seorang
Penanya Kepada Yang Lain Diluar
Pertanyannya. ( Hadits Ke 86 s/d
Hadits Ke 88 ).
3. Metode Ke 23 : Pengajaran
Rasulullah
s.a.w.
Melakukan
Sumpah Guna Meyakinkan Para
Sahabat Atas Apa Yang Beliau
Ajarkan. ( Hadits Ke 103 s/d Hadits
Ke 105 ).
4. Metode Ke 25 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Menyertakan
Salah Satu Anggota Tubuh Yaitu
Merubah Posisi Duduk, Mimik Atau
Raut Wajah Dan Mengulang – ulang
Perkataannya dikala Menyampaikan
Hal Yang Sangat Penting. ( Hadits
Ke 109 ).
5. Metode Ke 28 : Pengajaran
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6.

7.

8.

1.
7. Metode Targhib dan Tarhib

2.

Rasulullah
s.a.w.
Membiarkan
sesuatu Yang Samar Kepada Para
Sahabat ( Pendengar ) Dengan
Tujuan Untuk Membangitkan Rasa
Keingintahuan agar Menyingkapnya
Sendiri. ( Hadits Ke 114 ).
Metode Ke 29 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Menjelaskan Hal
Secara global Kemudian Merincinya
Agar Hafal Dan Paham Lebih
Terang Dan Mantap Dalam Jiwa
Pendengar. ( Hadits Ke 115 s/d
Hadits Ke 118 ).
Metode Ke 30 : Pengajaran
Rasulullah
s.a.w.
Menjelaskan
Bilangan – Bilangan Secara Global
Kemudian Menjelaskannya. ( Hadits
Ke 119 s/d Hadits Ke 120 ).
Metode Ke 39 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Menyuruh ( Para
Sahabat ) Agar Mempelajari Bahasa
Asing. ( Hadits Ke 137 ).
Metode Ke 31 : Pengajaran
Rasulullah
s.a.w.
Dengan
Memberikan
Nasehat
Serta
Peringatan. ( Hadits Ke 121 s/d
Hadits Ke 122 ).
Metode Ke 32 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Dalam Mengajar
Dengan Memberikan Dorongan
( Motivasi ) Dan Ancaman
Menakuti ( Memberi Peringatan ).

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis hadits – hadits dalam Kitab Ar – Rasul al –
Mu’alim wa Asalibuhu fi at – Ta’lim, karya Abdul Fattah Abu Ghuddah, peneliti
menyimpulkan bahwa dalam Kitab Ar – Rasul al – Mu’alim wa Asalibuhu fi at –
Ta’lim, karya Abdul Fattah Abu Ghuddah disimpulkan beberapa metode – metode
pembelajaran yaitu :
a. Metode Dialog Qur’ani dan Nabawi ; b. Metode Mendidik Melalui Kisah
Qur’ani dan Nabawi; c. Metode Melalui Perumpamaan Qur’ani dan Nabawi;
d. Metode Mendidik Dengan Keteladanan e. Metode Mendidik Dengan melalui
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aplikasi, praktik, perbuatan dan pengalaman; f. Metode Mendidik Melalui
‘Ibrah dan Mau’izha; g. Metode Targhib dan Tarhib
1. Kualitas hadits – hadits dalam kitab tersebut adalah hadits – hadits yang
shahih; 3. Implementasi metode – metode dalam kitab tersebut dalam
pendidikan sekarang ini terutama pendidikan agama Islam sudah dilakukan dan
diterapkan dalam pembelajaran dikelas – kelas, walapun tidak sama persis
seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. seperti metode ke 10 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w menulis ( menggambar ) diatas tanah, pada saat ini metode
tersebut implementasinya adalah menulis dipapan tulis.
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