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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 Ar-
Rosul 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
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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’)



7

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

روى ابُن ماَجه في (( ُسَننه)) والدَّارميُّ في ((ُسَننه)), و اللفظ البن ماجه, عن عبد 
اهللا قال  ((خرج رسول اهللا صلى -اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما,: 

فدخل المسجد . فإذا هو بحلقتين . .ذات يوم من بعض حجرهعليه و سلم
واألخرى يتعلمون ويعلمون . فقال النبي صلى ويدعون اهللاإحداهما يقرأون القرآن

هؤالء يقرأون القرآن ويدعون اهللا فإن شاء على خير.( كلاهللا عليه و سلم
ويعلمو.وإنما بعثت معلما, فجلس أعطاهم وإن شاء منعهم . وهؤالء يتعلمون 

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

روى مسلم في كتاب الطالق من ((صحيحه)),في قصة تحيير النبيى صّلى اهللا 
فاختارَْته ’ وقد بدأ بعائشة منهن’  عليه وسّلم زوجاته الشريفات رضيىاهللا عنهن

فقال لها عليه الصالة ’ ورَِغَبْت منه أن ال ُيخِبَر غيرها أنها اختارَْته’ رضيى اهللا عنها
ُمَعنًِّتا وال ُمَتعنًِّتا ولكن بـََعثَني ُمَعلًِّما ُمَيسًِّرا )).لم يبعثنيإن اهللاوالسالم : (( 

“  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 Bab No Hadits Hlm Juz

1 صحيح مسلم
َر –كتاب الطالق  باب بيان َأنَّ َتْحِييـْ

اْمَرأَتِِه َالَيُكْوُن بِالنـَِّيِة.
1478/
1478

592 /
592

2 /2

2
مسند أحمد
بن حنبل الجزء الثانى و العشرون

14515,
14516/
14515
,14516

391 /
391

22/
22
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Skema Sanad Hadits Ke 2

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).

حدثنا اخبرنا حدثنا

حدثنا

حدثنا عن

حدثنا

حدثنا عن

وحدثنا زهير بن حرب.....أختار اهللا ورسوله والدار اآلخرة وأسألك أن ال تخبر - 1478
معنتا وال لم يبعثنيامرأة من نسائك بالذي قلت قال ال تسألني امرأة منهن إال أخبرتها إن اهللا 

)Shahih Muslim( متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا.

َعْثِني..... فـََقاَل ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ  ُهنَّ َعمَّا اْختَـْرِت ِإالَّ َلْم يـَبـْ ُمَعنـًِّفا َوَلِكْن بـََعثَِني ُمَعلًِّما ُمَيسًِّرا َال َتْسأَلُِني اْمَرَأٌة ِمنـْ
ثـََنا  ثـََنا َأبُو الزُّبـَْيِر َعْن َجاِبٍر َفذََكَر َنْحَوُه ِإالَّ َأنَُّه قَاَل َحْوَلُه ِنَساؤُ َأْخبَـْرتـَُها َحدَّ ثـََنا زََكرِيَّا َحدَّ َلْم ُه َواِجٌم َوقَاَل َرْوٌح َحدَّ

َعْثِني )ُمَعنًِّتا َأْو ُمَفتـًِّنا.يـَبـْ Hadits Mustad Imam Ahmad )
لم أخبرنا سليمان بن عبيد اهللا بن عمرو.....رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا -9164
Sunan An(معنفا ولكن معلما مبشرا ال تسألني امرأة منهن عما اخترت إال أخبرتها. يبعثني

– Nasai(

جابرابن عبد اهللا

الزبيرأبو 

حدثنا

حدثنا حدثنا

عبد الملك بن 
عمرو أبو عامرٍ 

روح ابن حرب أبو عامر عبد الملك بن 
عمرو

كرياءابن إسحاقز

زهير ابن حرب سليمان عبيداهللا بن عمرو

صحيح مسلممسند احمد بن حنبل سنن الّنسائي 
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Takhrij Hadits Ke 1 dengan aplikasi internet ( oneline ).

225الحديث : رقم
ثـََنا ِبْشُر ْبُن ِهَالٍل الصَّوَّاُف َحدَّثـََنا )حديث مرفوع( ، َعْن َداُوُد ْبُن الزِّْبرِقَاِن ، َحدَّ

َعْبِد اللَِّه ، َعْن ِن َيزِيَد َعْبِد اللَِّه بْ ، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن زِيَاٍد ْن ، عَ َبْكِر ْبِن ُخنَـْيٍس 
، قَاَل : َخَرَج َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َذاَت يـَْوٍم ِمْن بـَْعِض ْبِن َعْمٍرو 

فَِإَذا ُهَو ِبَحْلَقتَـْيِن ِإْحَداُهَما يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َوَيْدُعوَن اللََّه ُحَجرِِه ، َفَدَخَل اْلَمْسِجَد ،
:يـَتَـَعلَُّموَن َويـَُعلُِّموَن ، فـََقاَل النَِّبيُّ صلى اهللا عليه وسلم، َواْألُْخَرى ُكلٌّ َعَلى "

اَء َأْعطَاُهْم ، َوِإْن َشاَء َمنَـَعُهْم ، َخْيٍر َهُؤَالِء يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َوَيْدُعوَن اللََّه ، فَِإْن شَ 
"َوَهُؤَالِء يـَتَـَعلَُّموَن ، َوِإنََّما بُِعْثُت ُمَعلًِّما َفَجَلَس َمَعُهمْ  .

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 :

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

الصحابي : Sahabat yang meriwayatkan.اسم الكتاب : Nama kitab. أفق : Nomer

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

سنة الوفاةالمصنفالعزوأفقاسم الكتابالصحابيطرف الحديثم

1

كل على خير هؤالء يقرءون القرآن 
ويدعون اهللا فإن شاء أعطاهم وإن 
شاء منعهم وهؤالء يتعلمون وإنما 

بعثت معلما فجلس معهم

عبد اهللا بن 
عمرو

سنن ابن 
225229ماجه

ابن ماجة 
275القزويني
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2

على خير وأحدهما أفضل كالهما
من صاحبه أما هؤالء فيدعون اهللا 

فيتعلمون الفقه ……ويرغبون إليه 
فهم أفضل والعلم ويعلمون الجاهل

وإنما بعثت معلما قال ثم جلس 
فيهم

عبد اهللا بن 
353349سنن الدارميعمرو

عبد اهللا بن 
عبد 

الرحمن 
الدارمي

255

( * : 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 متهم بالوضع شديد الضعف ضعيف حسن صحيح عرض
أطرف

1
0 0 1 0 0 0

تخريجالنسبة
32

0 1 1 30 0 0

شواهد
35

0 1 1 33 0 0

Dari perolehan data pada tabel di atas, maka didapatkanlah kurva

persentase kualitas hadits berikut ini :
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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.

بى و غسله ) و هبن ماجه في  روى أبو داود ( باب الوضوء من مس اللحم الن
كتاب الذبائع ( باب السلخ ), و اللفظ البن ماجه, عنأبي سعيد الخدرّي رضي هللا 

. فقال له مر بغالم يسلخ شاةتعالى عنه " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : تنح حتى أريك فأدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم بدهبين الجلد واللحم, فدحس بها حتى توارت إلى اإلبط . وقال : ياغالم 

هكذا فاسلخ, ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ.

4صحيح 
%21

4حسن 
%21

6ضعيف
%32

4شديد الضعف
%21

1متهم بالوضع
%5

0وضاع
%0

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 )

صحيح

حسن

ضعيف 

شديد الضعف

عمتهم بالوض

وضاع
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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

روى البخارى و مسلم, و اللفظ للبخارى, عن سهل بن سعد الساعدى رضي اهللا 
َلَة َكبـََّر, َوقَاَم النَّاُس َخْلَفُه, فـََقَرَأ َورََكَع َورََكَع النَّاُس  عنه قام على اْلِمْنبَـُر, فَاْستَـْقَبَل اْلِقبـْ

َد َعَلى اْألَْرِض, ثُمَّ َعاَد ِإَلى اْلِمْنَبِر, ثم َفَسجَ رََجَع اْلَقْهَقَرىَخْلَفُه, ثُمَّ رََفَع رَْأَسُه, ثُمَّ 
َحتَّى َسَجَد بِاْألَْرِض,فـََلمَّا فـََرَغ َأقْـَبَل رََجَع اْلَقْهَقَرىقرأ, ثُمَّ رََكَع, ثُمَّ رََفَع رَْأَسُه, ثُمَّ 

».َولِتَـَعلَُّموا َصالَِتىى أَيـَُّها النَّاُس ِإنََّما َصنَـْعُت َهَذا لَِتْأَتمُّوا بِ « َعَلى النَّاِس فـََقاَل 
“ 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 ( َولِتَـَعلَُّموا َصَالِتي ), didapatkanlah hasil

takhrij dan hadits yang semakna sebagai berikut :

No Kitab Bab No Hadits Hlm Juz

1 صحيح البخارى ( باب قول اهللا تعالى يا أيهاالنـاس إن  917/917 9/9 2/2
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وعــداهللا حــق فالتغــرنكم الحيــاة الــدنيا 
وال يغرنكم باهللا الغرورإن الشيطانلكم 
ــــه  عدّوفاتخــــذوه عــــدوا إنمــــا يدعوحزب

)ليكو نوامنأصحابالسعير

2 صحيح مسلم
بـاب جـواز الخطـوة والخطـوتين فــي ( 

)الصالة 544/544
219/
219

1/1

Skema Sanad Hadits Ke 22

َحدَّثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد.....ثُمَّ َعاَد فـََلمَّا فـََرَغ َأقْـَبَل َعَلى النَّاِس فـََقاَل أَيـَُّها النَّاُس ِإنََّما-917
( Shahih Bukhari )َولِتَـَعلَُّموا َصَالِتي. َصنَـْعُت َهَذا لَِتْأَتمُّوا 

حدثنا يحيى بن يحيى.....ثم أقبل على الناس فقال يا آيها الناس إني صنعت هذا -544
( Shahih Muslim )ولتعلموا صالتي. لتأتموا بي 

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

ثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد.....ثُمَّ َعاَد فـََلمَّا فـََرَغ َأقْـَبَل َعَلى النَّاِس فـََقاَل - 1082 أَيـَُّها النَّاُس « َحدَّ
)( Hadits Sunan Abu Dawud». َولِتَـَعلَُّموا َصالَِتىِإنََّما َصنَـْعُت َهَذا لَِتْأَتمُّوا ِبى 

عن
أبيه َسْهَل ْبَن َسْعٍد السَّاِعِديَّ 

عنها قال 
أَتـَيْ 
تُ 

عبد العزيز بن أبي حازم أَبُو َحازِِم ْبُن ِديَنارٍ 

أخبرنا حدثنا

يـَْعُقوُب ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُمَحمَّدِ 
ْسَكْنَدرَاِنيُّ  ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريُّ اْلُقَرِشيُّ اْإلِ

عبد العزيز

حدثنا
عن

يحيى بن 
يحيى

حدثنا حدثنا حدثنا حدثناحدثنا

سنن أبو داود سنن النسائي صحيح مسلمصحيح البخارى

َسِعيٍد التيميىقـُتَـْيَبُة ْبُن 
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Takhrij Hadits Oneline Metode Ke 1 Dengan Aplikasi Internet ,Dengan

Mengambil Sampel Hadits Secara Acak Yaitu Hadits Ke 23.

Kata Cari : الجلد واللحم

ثـََنا (حديث مرفوع )  ثـََنا ، َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة َحدَّثـََنا ، أَبُو ُكَرْيٍب َحدَّ ِهَالُل ْبُن َحدَّ
أَِبي َسِعيٍد َعْن َال َأْعَلُمُه ِإالَّ :َعطَاٌء قَاَل ، اِء ْبِن َيزِيَد اللَّْيِثيِّ َعطَ َعْن ، َمْيُموٍن اْلُجَهِنيُّ 

َيْسُلُخ َشاًة ، فـََقاَل َلُه َرُسوُل َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم َمرَّ ِبُغَالمٍ اْلُخْدِريِّ 
:اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، فََأْدَخَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه "تـََنحَّ َحتَّى ُأرَِيكَ "

ِبِط ، َوقَاَل : يَا  وسلم َيَدُه بـَْيَن اْلِجْلِد َواللَّْحِم َفَدَحَس ِبَها ، َحتَّى تـََواَرْت ِإَلى اْإلِ
.ُغَالُم ، " َهَكَذا فَاْسُلْخ " ، ثُمَّ َمَضى َوَصلَّى لِلنَّاِس ، َوَلْم يـَتَـَوضَّْأ 

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 متهم بالوضع شديد الضعف ضعيف حسن صحيح عرض
أطرف

1
0 0 0 0 1 0

تخريجالنسبة
24

0 0 2 3 19 0

شواهد
26

0 0 2 5 19 0

Dari perolehan data pada tabel di atas, maka didapatkanlah kurva

persentase sebagai berikut :

رقم الحديث: 
3178
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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 Dialog Qur’ani dan Nabawi.
a. Dialog Khithabi dan Ta’abbudi.
b. Dialog Deskriptif
c. Dialog Naratif
d. Dialog Argumentatif
e. Dialog Nabawi

1. Metode Ke 5 : Pengajaran
Rasulullah Secara Interaktif
( Berdiskusi dan Tanya – Jawab ).
( Hadits Ke 47 s/d Hadits Ke 50 ).

2. Metode Ke 6 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Menggunakan
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

1صحيح 
 %9

3حسن 
 %27

7ضعيف 
 %64

0شديد الضعف 
 %0

0متهم بالوضع 
 %0

0وضاع 
 %0

Bagan Persentase Metode Ke 1 Hadits Ke 23 : Keteladanan
Dan Akhlak Mulia Rasulullah s.a.w. Dalam Pembelajaran

صحيح

حسن

ضعيف

شديد الضعف

متهم بالوضع

وضاع
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Untuk Menyelami Tingkat
Kecerdasan dan Pemahaman Para
Sahabat ( Peserta Didik ). ( Hadits
Ke 53 ).

4. 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 ).

5. 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 ).

6. Metode Ke 17 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Menyuruh agar
Seorang Penanya Mengulangi
Pertanyannya.( Hadits Ke 89 ).

7. 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 ).

2. Metode Mendidik Melalui Kisah
Qur’ani dan Nabawi

1. 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 ).

3. Metode Melalui Perumpamaan
Qur’ani dan Nabawi

1. Metode Ke 8 : Pengajaran
Rasulullah Menggunakan Metode
Tamtsil ( Perumpamaan ) dan
Analogi. ( Hadits Ke 54 s/d Hadits
Ke 56 ).

2. Metode Ke 9 : Pengajaran
Rasulullah Dengan Tasybih
( Membuat Persamaan Antara
Beberapa Hal Yang Berbeda).
( Hadits Ke 57 s/d Hadits Ke 60 ).

4. Metode Mendidik Dengan
Keteladanan

1. Metode Ke 1 : Tentang Metode
Pengajaran Rasulullah s.a.w.
Dengan Keteladanan Dan Akhlak
Mulia ( Hadits ke 18 s/d hadits ke
23 ).



18

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.

5. Metode Mendidik Dengan melalui
1. Metode Ke 2 : Mengajarkan Syariat

Secara Bertahap ( Hadits ke 24 s/d
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aplikasi, praktik, perbuatan dan
pengalaman

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



20

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).

6. Metode Mendidik Melalui ‘Ibrah
dan Mau’izhah.

1. Metode Ke 13 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Dengan
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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Rasulullah s.a.w. Membiarkan
sesuatu Yang Samar Kepada Para
Sahabat ( Pendengar ) Dengan
Tujuan Untuk Membangitkan Rasa
Keingintahuan agar Menyingkapnya
Sendiri. ( Hadits Ke 114 ).

6. 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 ).

7. Metode Ke 30 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Menjelaskan
Bilangan – Bilangan Secara Global
Kemudian Menjelaskannya. ( Hadits
Ke 119 s/d Hadits Ke 120 ).

8. Metode Ke 39 : Pengajaran
Rasulullah s.a.w. Menyuruh ( Para
Sahabat ) Agar Mempelajari Bahasa
Asing. ( Hadits Ke 137 ).

7. Metode Targhib dan Tarhib
1. Metode Ke 31 : Pengajaran

Rasulullah s.a.w. Dengan
Memberikan Nasehat Serta
Peringatan. ( Hadits Ke 121 s/d
Hadits Ke 122 ).

2. 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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