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BABBABBABBAB IIII

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN

A.A.A.A. LatarLatarLatarLatar BelakangBelakangBelakangBelakang

Seabagai penganut agama islam orang muslim mempunyai tendensi da

landasan dalam menjalani kehidupan sehari - hari, baik yang berkaitan dengan

ubudiyah munakahah, jinayah, muamalah dan lain sebagainya. Landasan itu hal

yang wajib untuk menata hidup manusia di dunai an sebagai bekal hidup menuju

tuhnnay kelak di akhirat, karena semua tindakan dan perkataan manusia pasti

menimbulkan kerusakan dan kehancuran di jagat raya kalau tidak di dasari aturan

- aturan yang baik.

Allah SWT Tuhan sang maha tahu atasa segala - galanya menurunkan al-

qur'an kepada nabi Muhamma SAW untuk dijadikan tendensi pertama dan utama,

dan menjadikan al-sunnah sebagai tendensi kedua setelah al-qur'an, setelah itu

ada ijmak dan ada qiyas dalam menetukan hukum syar'at.

Al-sunnah sebagai rujukan yang kedua sangat perlu dipahami secara

komprehensif dan mendetail baik yang berkenaan dengan pengertiannya, macam

- macamnya, fungsi - fungsinya, kedudukannya dan hal - hal yang ada

didalamnya.

Oleh karenanya penulis akan paparkan tentang itu dengan menggunakan

dasar yang referensitatik, argumentatif dan aplikatif dengan tujuan memperoleh

kajian yang dapat di pertanggung jawabkan.

B.B.B.B. RumusanRumusanRumusanRumusan MasalahMasalahMasalahMasalah

1. Bagaimana pengertian al - sunnah itu ?

2. Apa saja macam - macamnya al - sunnah itu ?

3. Apa fungsi al - sunah itu ?

4. Bagaimana kedudukannya al - sunnah itu ?

B.B.B.B. TujuanTujuanTujuanTujuan MakalahMakalahMakalahMakalah

1. Untuk mengetahui pengertian al - sunnah itu !

2. Untuk mengetahui macam - macamnya al - sunnah itu !

3. Untuk mengetahui fungsi al - sunah itu !

4. Untuk mengetahui kedudukannya al - sunnah itu !
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BABBABBABBAB IIIIIIII

PEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASANPEMBAHASAN

A.A.A.A. PengertianPengertianPengertianPengertian alalalal ---- sunnahsunnahsunnahsunnah

Sunnah secara bahasa adalah jalan yang baik atau buruk, diantara dalilnya

yaitu sabda Nabi Shalallahu’alaihi wassalam : “Barangsiapa yang mencontohkan

dalam Islam sunnah yang baik, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang yang

mengamalkannya. Barangsiapa yang mencontohkan sunnah yang jelek, maka

atasnya dosa dan dosa orang yang mengerjakannya.” (HR. Muslim)

Rasullullah membagi sunnah dalam hadits tersebut menjadi sunnah yang baik

dan sunnah yang buruk.

Adapun pengertian sunnah menurut istilah, di sana ada pengertian

menurut istilah ahli hadits dan istilah menurut ahli ushul dan ahl fiqih.

Sedangkan menurut istilah ahli hadits yaitu, “apa yang disandarkan

kepada Rasulullah Shalallahu’alaihi wassalam baik berupa ucapan, perbuatan,

ketetapan, atau sifat, baik fisik; akhlaq maupun perjalanan hidup, sebelum

diangkat menjadi Nabi atau sesudahnya.”

Adapun menurut istilah ahli ushul, “diungkapkan untuk setiap perkara

yang dinukil dari Nabi Shalallahu’alaihi wassalam yang tidak terdapat dalam al-

Qur’an, tetapi diungkapkan oleh Nabi Shalallahu’alaihi wassalam, baik sebagai

penjelasan bagi al-Qur’an maupun tidak”.

Sementara menurut istilah ahli fiqih, “diungkapkan untuk setiap perkara

yang bukan wajib, dikatakan sesuatu itu sunnah yaitu bukan fardhu atau wajib,

dan tidak pula haram atau makruh.”

Tetapi makna sunnah menurut kebanyakan kalangan salaf lebih luas dari

itu, karena mereka mengartikan sunnah dengan makna yang lebih luas dari

makna menurut ahli hadits, ahli ushul dan ahli fiqih. Mereka mengartikan sunnah

sebagai setiap perkara yang sejalan dengan Kitabullah dan sunnah Rasulullah

Shalallahu’alaihi wassalam serta para sahabatnya baik perkara I’tikad maupun

ibadah, dan lawannya adalah bid’ah.

B.B.B.B. macammacammacammacam ---- macamnyamacamnyamacamnyamacamnya alalalal ---- sunnahsunnahsunnahsunnah

1. Macam-macam As-Sunnah:

a. Ditinjau dari bentuknya

1. Fi’li (perbuatan Nabi)

2. Qauli (perkataan Nabi)

3. Taqriri (persetujuan atau izin Nabi)
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b. Ditinjau dari segi jumlah orang-orang yang menyampaikannya

1. Mutawir, yaitu yang diriwayatkan oleh orang banyak

2. Masyhur, diriwayatkan oleh banyak orang, tetapi tidak sampai (jumlahnya)

kepada derajat mutawir

3. Ahad, yang diriwayatkan oleh satu orang.

c. Ditinjau dari kualitasnya

1. Shahih, yaitu hadits yang sehat, benar, dan sah

2. Hasan, yaitu hadits yang baik, memenuhi syarat shahih, tetapi dari segi

hafalan pembawaannya yang kurang baik.

3. Dhaif, yaitu hadits yang lemah

4. Maudhu’, yaitu hadits yang palsu.

d. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya

1. Maqbul, yang diterima.

2. Mardud, yang ditolak.

2. Perbedaan Al-Qur’an dengan As-Sunnah:

a. Segala yang ditetapkan Al-Qur’an adalah absolut nilainya. Sedangkan yang

ditetapkan As-Sunnah tidak semuanya bernilai absolut. Ada yang bersigat

absolut, ada yang bersifat nisbi zhanni

b. Penerimaan seorang muslim terhadap Al-Qur’an adalah dengan keyakinan.

Sedangakan terhadap As-Sunnah, sebagian besar hanyalah zhanny (dugaan-

dugaan yang kuat).

C.C.C.C. FungsiFungsiFungsiFungsi alalalal ---- sunahsunahsunahsunah

Sebagian besar ayat-ayat hak dlm al-Quran masih bersifat general (ijmali), yg

masih memerlukan penjelasan dlm implementasinya. Fungsi sunnah yg utama

ialah untuk menjelaskan al-Quran sebagaimana disebutkan dalam firmans Allah

SWT:

…..Dan kami turunkan kepadamu al-Quran agar kamu menjelaskan kepada umat

manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka …. (QS. An-Nahl : 44)

Dalam kedudukan sunnah sebagai sumber dan dalil hak kedua, sunnah

menjalankan fungsinya sbg:

A. Bayan Ta’kid

Yaitu menetapkan dan menegaskan hk-hk yg tersebut dlm al-Quran. Dalam

bentuk ini sunnah hanya seperti mengulangi apa yg dikatakan dlm al-Quran.

Misal: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat (QS.al-Baqarah:110).
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Sabda nabi: Islam dibangun diatas 5 prinsip. Yaitu pengakuan kesaksian

bahwa tiada Tuhan selain allah dan Muhammad adalah rasul allah,

mendirikan shalat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji ke Baitullah

dan melaksanakan puasa pada bulan ramadhan (HR. Bukhari dan

B. Bayan Tafsir

Yaitu memberikan penjelasan arti yg masih samar dlm al-Quran atau

memperinci apa-apa yg dlm al-Quran disebutkan secara garis besar,

membatasi apa-apa yg oleh al-Quran disebut dlm bentuk umum atau

memberikan batasn terhadap apa yg disampaikan Allah secara mutlak.

Misal:

Perintah shalat disampaikan al-Quran dlm arti yang ijmal, yg masih samar

artinya, karena dapat saja dipahami daripadanya semata-mata hanya berdoa

sebagai yg dikenal secara umum pada waktu itu. Kemudian Nabi melakukan

perbuatan Shalat secara jelas dan terperinci dan menjelaskannya kepada

umatnya:

“inilah shalat itu dan kerjakanlah shalat itu sebagaimana kamu lihat saya

mengerjakannya. “

C. Bayan Tasyri’

Yaitu menetapkan suatu hk dlm sunnah yg secara jelas tidak disebutkan dlm

al-Quran. Dengan demikian kelihatan bahwa sunnah menetapkan sendiri hk

yg tidak ditetapkan oleh al-Quran.

Misal: Allah SWT menyebutkan dlm al-Quran tentang haramnya memakan

bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yg disembelih tidak dgn menyebut

nama Allah (QS. Al-Maidah : 3 ).

Kemudian Nabi mengatakan “haramnya setiap binatang buas yang bertaring

dan burung yang kukunya mencekam.” Larangan ini secara lahir dapat

dikatakan sbg hkm baru yg ditetapkan oleh Nabi. Sebenarnya larangan Nabi

itu hanyalah penjelasan terhadap larangan Allah memakan sesuatu yg kotor

(QS. Al-A’raf: 33 )

D.D.D.D. KedudukannyaKedudukannyaKedudukannyaKedudukannya alalalal ---- sunnahsunnahsunnahsunnah

E. Kedudukan As-Sunnah:

1. Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an

2. Orang yang menyalahi Sunnah akan mendapat siksa (QS. Al-Mujadilah, 58:

5)

3. Menjadikan Sunnah sebagai sumber hukum adalah tanda orang yang

beriman (QS. An-Nisa’, 4: 65)
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BABBABBABBAB IIIIIIIIIIII

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

A.A.A.A. KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN

As-Sunnah secara bahasa adalah jalan yang baik atau buruk adapun

pengertian sunnah menurut istilah, di sana ada pengertian menurut istilah ahli hadits

dan istilah menurut ahli ushul “diungkapkan untuk setiap perkara yang dinukil dari

Nabi Shalallahu’alaihi wassalam yang tidak terdapat dalam al-Qur’an, tetapi

diungkapkan oleh Nabi Shalallahu’alaihi wassalam, baik sebagai penjelasan bagi al-

Qur’an maupun tidak”. dan ahl fiqih yaitu, “apa yang disandarkan kepada

Rasulullah Shalallahu’alaihi wassalam baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan,

atau sifat, baik fisik; akhlaq maupun perjalanan hidup, sebelum diangkat menjadi

Nabi atau sesudahnya.

Macam-macam As-Sunnah:

a. Ditinjau dari bentuknya( Fi’li, Qauli Taqriri )

b. Ditinjau dari segi jumlah orang-orang yang menyampaikannya (Mutawir

Masyhur, Ahad).

c. Ditinjau dari kualitasnyaShahih, Hasan, Dhaif, Maudhu’,

d. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya(Maqbul, Mardud).

Dalam kedudukan sunnah sebagai sumber dan dalil hak kedua, sunnah menjalankan

fungsinya sbg:

A. Bayan Ta’kid

Yaitu menetapkan dan menegaskan hk-hk yg tersebut dlm al-Quran. Dalam

bentuk ini sunnah hanya seperti mengulangi apa yg dikatakan dlm al-Quran.

Misal: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat (QS.al-Baqarah:110).

B. Bayan Tafsir

Yaitu memberikan penjelasan arti yg masih samar dlm al-Quran atau

memperinci apa-apa yg dlm al-Quran disebutkan secara garis besar,

membatasi apa-apa yg oleh al-Quran disebut dlm bentuk umum atau

memberikan batasn terhadap apa yg disampaikan Allah secara mutlak.

C. Bayan Tasyri’

Yaitu menetapkan suatu hk dlm sunnah yg secara jelas tidak disebutkan dlm

al-Quran. Dengan demikian kelihatan bahwa sunnah menetapkan sendiri hk

yg tidak ditetapkan oleh al-Quran.
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B.B.B.B. SARANSARANSARANSARAN DANDANDANDAN KRITIKKRITIKKRITIKKRITIK

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa penulisan makalah

METEDOLOGY STUDY ISLAM dengan judul yang kami ambil “AlAlAlAl SunnahSunnahSunnahSunnah

sebagaisebagaisebagaisebagai sumbersumbersumbersumber ajaranajaranajaranajaran islamislamislamislam” dapat terselesaikan untuk memenuhi tugas kami.

Kami tidak lepas dari manusia biasa yang sedang dalam proses tahap belajar,

saran dan kritik sangat kami harapkan guna untuk penulisan yang lebih baik.



7

DAFTARDAFTARDAFTARDAFTAR PUTAKAPUTAKAPUTAKAPUTAKA

Al-Math, Dr.Muhammad Faiz, 1991. 1100 Hadits Terpilih – Sinar Ajaran

Muhammad. Gema Insani Press, Jakarta.

Al-‘Utsaimin, Muhammad bin Shalih, 2006. Panduan Praktis Hukum Waris

Menurut Al-Qur’an dan as-Sunnah yang Shahih. Pustaka Ibnu Katsir,

Bogor.

Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, (Bandung: PT.Alma’arif, 1987).
Sayyid sabiq, Fiqhu as-Sunnah, jilid III, Darul Fath, 1983.

--------,Fikih Sunnah, terjemahan Nor Hasanuddin, jilid IV, Jakarta, Pena, 2006.

--------,Fikih Sunnah, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, jilid XIII, Bandung, al-

Ma’arif, 1988


