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ABSTRAK 

 

Hidayati, Nurul. 2015. Pemahaman Santri tentang Keutamaan Khātam al-
Nubuwwah (Studi di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo 

Ponorogo). Skripsi. Program Studi Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir Jurusan 
Ushuluddin dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Munir, M.Ag. 

Kata Kunci: Santri, Kha>tam al-Nubuwwah, Pondok Pesantren KH. 

Syamsuddin. 

Kha>tam al-Nubuwwah adalah tanda yang menunjukkan bahwa Rasulullah 

SAW adalah Nabi penutup atau Nabi terakhir. Tanda ini letaknya berada di antara 

tulang pangkal bahu Nabi Muhammad SAW. yang mempunyai beberapa keutamaan. 

Skripsi ini membahas tentang pemahaman santri Pondok Pesantren KH. Syamsuddin 

terhadap keutamaan Kha>tam al-Nubuwwah. Yang kemudian penulis rumuskan 

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana pemahaman santri tentang 

dalil keutamaan Khātam al-Nubuwwah? 2. Bagaimana pandangan santri tentang 

Khātam al-Nubuwwah? 3. Bagaimana pandangan santri Pondok Pesantren KH. 

Syamsuddin Durisawo Ponorogo tentang keutamaan Khātam al-Nubuwwah? 4. 

Bagaimana latar belakang  penggunaan lambang Khātam al-Nubuwwah di Pondok 

Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo?. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan kajian 

penelitian lapangan (field research), data primer dari penelitian ini adalah 

pemahaman santri Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo tentang 

keutamaan Khātam al-Nubuwwah, yang bersifat deskriptif analitik. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Dalil keutamaan Khātam al-
Nubuwwah bukanlah sebuah h}adi>th seperti yang dipahami oleh Santri di Pondok 

Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo. 2. Khātam al-Nubuwwah adalah 
tanda bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi terakhir. Bentuk dari Khātam 
al-Nubuwwah, banyak variasinya yakni: seperti telur burung merpati, seperti daging 
yang menyembul, bertuliskan ‚Allah Wahdah la> Shari>kalah Muh}ammad ‘abduh wa 
Rasu>luh‛, di dalamnya. Sebelah kanan: ‚Tawajah H}aithu Shi’ta‛, dan sebelah kiri: 
‚Fainaka Manshu>r‛. 3. Keutamaan Khātam al-Nubuwwah yakni keselamatan dan 

kecintaan kepada Rasulullah SAW. 4. Latar belakang santri Pondok Pesantren KH. 

Syamsuddin menggunakan lambang Khātam al-Nubuwwah, kurang efektifnya  

kegiatan rutin pembacaan sholawat barzanji, burdah, untuk menumbuhkan rasa cinta 

kepada Nabi SAW. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam Islam, Pondok
1
 Pesantren

2
 merupakan suatu lembaga pendidikan 

Islam tertua di tanah air,
3
 dengan ciri khas Indonesia,

4
 yang mengajarkan ilmu-

ilmu keagamaan dalam keseharian mereka. Pondok Pesantren jika dilihat dari 

segi latar belakangnya, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam 

masyarakat yang terdapat implikasi-implikasi politis, kultural yang 

menggambarkan sikap ulama-ulama Islam sepanjang sejarah.
5
 

Di kalangan Pesantren Indonesia, kitab kuning
6
 menduduki posisi yang 

penting. Karena mereka menjadikan kitab tersebut sebagai bahan rujukan dan 

pedoman dalam praktik atau pengamalan keagamaan baik di dalam Pesantren 

                                                           
1
 Kata Pondok berasal dari bahasa Arab Fundung, yang berarti tempat yang dipakai untuk 

makan dan istirahat. Sedangkan istilah pondok dalam konteks dunia pesantren berasal dari pengertian 

asrama-asrama bagi para santri. Lihat: Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup 

Kyai (Jakarta: LP3ES, 1990), 18. 
2
 Pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe di depan dan akhiran an berarti 

tempat tinggal para santri. Lihat: Ibid. 
3
 Ibnu Assayuthi Arrifa‟i, Korelasi Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan & NU (tk.: al-

Haula Press, 2012), cet. 6, 32. 
4
 Kekhasan Pesantren terletak pada sistem pendidikan serta pembentukan karakter dengan 

metode pendidikan yang merupakan perpaduan antara sistem pendidikan Hindu, Budha, dengan ajaran 

Islam. Lihat: Haidar Putra Daulay, Historitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madarasah 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 20. 
5
 Djamaludin dan Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 

1999), 99. 
6
 Disebut kitab kuning karena pada umumnya dicetak di atas kertas berwarna kuning yang 

berkualitas rendah. Kadang lembarannya lepas tak berjilid sehingga bagian-bagian yang diperlukan 

mudah diambil. Akan tetapi akhir-akhir ini ciri-ciri tersebut telah mengalami perubahan. Dengan 

demikian penampilan fisiknya tidak mudah dibedakan dari kitab-kitab modern. Lihat: Ensiklopedi 

Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 333. 
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maupun di dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali adalah Pondok 

Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo yang menempatkan beberapa 

kitab kuning dalam daftar bacaan wajib.  

Kitab kuning yang dipelajari tidak semua merupakan kitab h}adi>th, namun 

di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo menjadikan beberapa 

h}adi>th dalam kitab kuning yang dipelajari sebagai rujukan atau dalil dalam suatu 

pengamalan. Salah satu h}adi>th yang dipakai di Pondok Pesantren KH. 

Syamsuddin adalah tentang Khātam al-Nubuwwah. Khātam al-Nubuwwah 

adalah tanda, cap, atau stempel kenabian yang terletak di punggung antara dua 

pundak Rasulullah SAW.
7
 Stempel ini merupakan salah satu legalitas bahwa 

Rasulullah SAW. adalah Nabi terakhir atau Nabi penutup.
8
  

Bentuk dari Khātam al-Nubuwwah, seperti yang dikatakan oleh al-

Qurt}ubi: ‚Riwayat-riwayat yang s}ahi>h telah sepakat menyatakan bahwa cap 

kenabian atau Khātam al-Nubuwwah adalah sesuatu yang agak menonjol, 

berwarna kemerahan, dan berada pada tulang pangkal bahunya yang sebelah 

kiri. Ukurannya minimal sebesar telur burung. Sedangkan ukuran maksimalnya 

                                                           
7
 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, Mutiara Hadits 6 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 

2007), 560. 
8
 Ahmad Musthofa Mutawalli, Ar-Raud}ah al-Bahiyah fi Mu’jiz an-Nabi wa as}-Shama>’il 

Muh}ammadiyyah (Jakarta: Qisthi Press, 2010), terj: Muflih Kamil, 118. Lihat juga: Ahmad 

Muhammad Al-Hufiy, Min Akhla>qin Nabi S{alallah ‘Alaihi wasallam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2000), terj: Abdullah Zakiy Al-Kaaf, 589. Lihat juga: Ahmad Muhammad Yusuf, Ensiklopedi Tematis 

Ayat al-Qur‟an & Hadis (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), jld. III, 45. 
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adalah sebesar telapak tangan.”9
 Namun, bentuk Khātam al-Nubuwwah yang 

dipahami oleh santri di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin ini adalah 

bertuliskan “Allah wahdah la> shari>kalah Muhammad ‘abduh wa Rasu<luh‛. Dan 

di luar sebelah kanan bertuliskan ‚Tawajah h }athu shi’ta‛. Sebelah kiri 

‚Fainnaka mansyu>r‛.10
 

Pemahaman selanjutnya yang menarik adalah mengenai keutamaan 

Khātam al-Nubuwwah. Di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin ini memahami 

bahwa Khātam al-Nubuwwah mempunyai keutamaan. Keutamaan Khātam al-

Nubuwwah tersebut dinukil dari Al-Tirmidzi> RA. sebagai berikut: 

ََِْفظُُ   اُ  َََ  َا ِ َا :  َ َُ   َ لَ  َ ِ   اِلِْ ِ ْ  َ ِ َ   اُ  َََ  َا َ ْ  ُ  َ ْ   َََوَ أَ َوَ َظَر  ِاَْيَ  َوْ َت  اُصْبِح 
َََْفظُُ   اُ  َََ  َا ِ َا َوْ ُت  اَصَب َا َوَ ْ  َ َظَر  ِاَْيَ  ِ  ْ   ََوِل  اَشْهِر   اَم َا َوَ ْ  َ َظَر  ِاَْيَ  َوْ َت  ْاَ ْ ِرِ  

ُر ٰذِاَك  ٓ ِ ِر  اَشْهِر ِ َ   ْاَبَ ِا َو ْا  ٓ َََْفظَُ   اُ  َََ  َا ِ َا   فَ ِت َوَ ْ  َ َظَر  ِاَْيَ  َوْ َت  اَمَفَر َيِصيَْ
ْ َ ِن َ ْ  َو َْ ُ و  اَ  َََ  َا  َْن َ ْ  َ َظرَ    اَمَفَر ُ َب  ًَ   َ َ ْيِ  َوَ ْ  َ  َت ِ ْ  ِْ َك  اَمَ ِ   ُ ِْ ُ   اَ َاُ   ِ  ْاِ

ْيِع َ  َيْكرَُه ِ َا  َْن يََْ ِقى  ََِ َََْفظَُ   اَ  َََ  َا ِ ْ   ْ َ ِن ِ ْ ُ ُ رِِه َ رََة َو ِحَدَة   ِاَْيَ  ِ َصِدِق  ْاَ َحَبِ  َو ْاِ
 . اَ 

 
Artinya:“Dari al-Tirmidzi> RA. sesungguhnya dia berkata: Siapa yang berwudhu 

kemudian melihatnya di waktu Shubuh, maka Allah menjaganya sampai 

sore hari. Siapa yang melihatnya di waktu Maghrib, maka Allah 

menjaganya sampai waktu Shubuh. Siapa yang melihatnya pada 

permulaan bulan, maka Allah menjaganya sampai akhir bulan dari 

bala‟ dan marabahaya. Siapa yang melihatnya pada waktu bepergian, 

maka kepergiannya akan menjadi berkah. Dan siapa yang meninggal 

pada tahun itu juga, maka Allah menutupnya dengan keimanan. Yang 

                                                           
9
 Hafidz Syiha>b al-Di>n Ah}mad bin ‘Ali> bin Hajar Al-‘Asqalani>, Fa>th al-Ba>ri (Jakarta: Pustaka 

Azzami, 2008), terj: Amiruddin, jld. XVIII, 121. 
10

 Lihat transkrip wawancara 02/1-W/F-1/22-III/2015. 
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terpenting yang saya kehendaki dari Allah bahwa orang yang 

melihatnya dengan pandangan cinta dan iman sepanjang umurnya 

sekali saja, maka Allah menjaganya dari semua yang dibenci sampai 

berjumpa dengan Allah.” 

 

Dikarenakan keutamaan dari Khātam al-Nubuwwah tersebut, di Pondok 

Pesantren KH. Syamsuddin ini menggunakan lambang Khātam al-Nubuwwah 

yang kemudian ditempel di dinding-dinding kamar agar setiap saat dapat 

melihatnya. Dengan harapan dapat memperoleh keberkahan dan syafaat dari 

baginda Rasulullah SAW. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat 

skripsi berjudul: PEMAHAMAN SANTRI TENTANG KEUTAMAAN 

KHA<TAM AL-NUBUWWAH (Studi di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin 

Durisawo Ponorogo). 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari keluasan masalah berdasarkan latar belakang di atas, 

maka penulis memfokuskan penelitiannya pada masalah pemahaman santri 

Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo tentang keutamaan 

Khātam al-Nubuwwah.  
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C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka fokus masalah yang menjadi 

kajian penelitian ini, telah penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan seperti di 

bawah ini: 

1. Bagaimana pemahaman santri Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo 

Ponorogo tentang dalil keutamaan Khātam al-Nubuwwah? 

2. Bagaimana pandangan santri Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo 

Ponorogo tentang Khātam al-Nubuwwah? 

3. Bagaimana pandangan santri Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo 

Ponorogo tentang keutamaan Khātam al-Nubuwwah? 

4. Bagaimana latar belakang  penggunaan lambang Khātam al-Nubuwwah di 

Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menyingkap pemahaman santri Pondok Pesantren KH. Syamsuddin 

Durisawo Ponorogo tentang dalil keutamaan Khātam al-Nubuwwah. 

2. Untuk menyingkap pandangan santri Pondok Pesantren KH. Syamsuddin 

Durisawo Ponorogo tentang Khātam al-Nubuwwah. 
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3. Untuk menyingkap pandangan santri Pondok Pesantren KH. Syamsuddin 

Durisawo Ponorogo tentang keutamaan Khātam al-Nubuwwah.  

4. Untuk menyingkap latar belakang penggunaan lambang Khātam al-

Nubuwwah di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga pendidikan khususnya Pondok Pesantren KH. Syamsuddin 

Durisawo Ponorogo dapat sebagai bahan pengkajian demi kemajuan dan 

penambah wawasan terhadap metode pemahaman santri terhadap tema yang 

ada. 

2. Sebagai konstribusi ilmiah bagi jurusan Ushuluddin dan Dakwah STAIN 

Ponorogo dan sekaligus memberikan pengetahuan sebagai bahan studi 

lanjutan bagi para pembaca yang berminat pada topik yang sama. 

 

F. Telaah Pustaka 

Sejauh pengetahuan penulis, pembahasan tentang Kha>tam al-Nubuwwah 

banyak ditemukan dalam buku-buku, di antaranya dalam buku Quthu>f  Min al-

Syama>il al-Muh}ammadiyah wa al-Akhla>qi al-Nabawiyyah wa al-‘Ada>bi al-

Isla>miyyah, penulis Muh}ammad bin Jami>l Zainu>, yang diterjemahkan oleh Tim 
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Studi Ilmu Syar’i, dalam edisi Indonesia berjudul Pribadi & Akhlak Rosul 

SAW.11 Dalam buku ini dibahas tentang h{adi>th Kha>tam al-Nubuwwah yang 

dikutip dari kitab-kitab h}adi>th mu’tabar. 

Dalam buku Min Akhla>qin Nabi Shalallahu „Alaihi Wasallam, yang 

dalam bahasa Indonesia berjudul Keteladanan Akhlak Nabi Muhammad SAW, 

penerjemah KH. Abdullah Zakiy al-Kaaf.
12

 Dalam buku ini disebutkan beberapa 

h{adi>th Kha>tam al-Nubuwwah, yang mayoritas adalah h{adi>th yang diriwayatkan 

oleh al-Tirmidzi>. 

Dalam buku Himpunan Dalil dalam al-Qur’an dan h{adi>th, penulis Ah}mad 

Muh}ammad Yusuf Lc.13 Dalam membahas Kha>tam al-Nubuwwah yang 

disebutkan adalah h{adi>th-h{adi>th riwayat Ima>m Muslim. Dan juga dalam buku 

dengan judul asli Ar-Raud}ah al-Bahiyah fi Mu’jiz an-Nabi wa as}-Shama>’il 

Muh}ammadiyyah, penulis Dr. Ah}mad Mus}t}afa Mutawalli. Dalam edisi Indonesia 

berjudul Syamail Rasulullah SAW, penerjemah Muflih Kamil.
14

 Dalam menbahas 

Kha>tam al-Nubuwwah disebutkan banyak h{adi>th dari beberapa riwayat, bahkan 

ada h{adi>th yang disertai dengan kualitas h{adi>thnya.  

                                                           
11 Muh}ammad bin Jami>l Zainu>, Quthu>f  Mina al-Syama>il al-Muh}ammadiyah wa al-Akhla>qi al-

Nabawiyyah wa al-‘Ada >bi al-Isla>miyyah (Jedah: Da>r al-Khara>z, tt.), cet. XV, terj: TSIS (Tim Studi 

Ilmu Syar‟i). 
12 Ah}mad Muh}ammad al-Hufi>, Min Akhla>qin Nabi S{alallah ‘Alaihi wasallam, terj: KH. 

Abdullah Zaki> al-Ka>f. 
13 Ah}mad Muh}ammad Yusuf, Himpunan dalam Al-Qur’an & H{adi>th (Jakarta: Media Suara 

Agung, 2008). 
14 Ah}mad Mus}t}afa Mutawalli, Ar-Raud}ah al-Bahiyah fi Mu’jiz an-Nabi wa as}-Shama>’il 

Muh}ammadiyyah, terj: Muflih Kamil. 
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Dari semua buku-buku yang membahas tentang Kha>tam al-Nubuwwah 

tersebut. Sejauh ini, penulis belum menemukan penelitian yang menunjukkan 

bahwa Kha>tam al-Nubuwwah terdapat tulisan. Dan juga tidak ada yang 

menjelaskan tentang keutamaannya. Hal ini merupakan celah bagi peneliti untuk 

menyajikan penelitian yang berbeda, yakni pemahaman santri tentang keutamaan 

Khātam al-Nubuwwah terutama di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo 

Ponorogo. Semoga penelitian ini dapat memperkaya wacana penelitian dan 

walaupun sedikit, semoga dapat memberikan kontribusi bagi bidang yang peneliti 

tekuni. 

 

G. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan menampilkan serta 

menjelaskan objek pembahasan, penyusun menempuh metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), data primer 

dari penelitian ini adalah pemahaman santri Pondok Pesantren KH. 

Syamsuddin Durisawo Ponorogo tentang keutamaan Khātam al-Nubuwwah. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif pada penelitian 

ini adalah memaparkan pemahaman santri Pondok Pesantren KH. 
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Syamsuddin tentang keutamaan Khātam al-Nubuwwah. Analitik adalah jalan 

untuk melakukan analisa terhadap argumentasi yang dikemukakan.
15

 

3. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamat 

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang akan menentukan keseluruhan 

skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti hadir sebagai partisipan 

penuh, dan mengamati kejadian di lokasi dari awal sampai akhir penelitian 

ini. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pondok Pesantren KH. 

Syamsuddin Durisawo yang berada di Jl. Lawu No. 4/Gg. IV Nologaten 

Ponorogo. 

Pemilihan lokasi ini karena belum adanya penelitian yang 

mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman tentang 

keutamaan Khātam al-Nubuwwah. Dengan pemilihan lokasi ini, penulis 

mengharap akan menemukan hal-hal yang baru yang belum pernah diungkap 

sebelumnya. 

 

 

                                                           
15

 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah: Dasar, Metode dan Teknik (Bandung: 

Tarsito, 1994), 139. 
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5. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitiaan ini merupakan 

data kualitatif, menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong, data 

kualitatif adalah: “Lebih banyak bersifat kata-kata, baik lisan maupun 

tulisan, juga tindakan”.16
 Selanjutnya berupa dokumen, arsip dan foto. 

Adapun data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah: 

1) Data mengenai pemahaman santri Pondok Pesantren KH. 

Syamsuddin Durisawo Ponorogo tentang dalil keutamaan Khātam al-

Nubuwwah. 

2) Data mengenai pandangan santri Pondok Pesantren KH. Syamsuddin 

Durisawo Ponorogo tentang Khātam al-Nubuwwah. 

3) Data mengenai pandangan santri Pondok Pesantren KH. Syamsuddin 

Durisawo Ponorogo tentang keutamaan Khātam al-Nubuwwah. 

4) Data mengenai latar belakang santri menggunakan lambang Khātam 

al-Nubuwwah di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo 

Ponorogo. 

b. Sumber Data  

1) Data manusia yang terdiri dari Santri Pondok Pesantren KH. 

Syamsuddin Durisawo Ponorogo. 

                                                           
16

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 48. 
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2) Data non manusia meliputi dokumen, arsip dan foto. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat 

dimengerti maknanya dengan baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek 

melaui observasi dan wawancara mendalam pada latar ilmiah di mana 

fenomena tersebut berlangsung. Di samping itu, untuk melengkapi data, 

diperlukan dokementasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang 

subjek). Atau lebih jelasnya data dikumpulkan dengan menggunakan 

beberapa teknik di antaranya: 

a. Observasi Partisipan 

Yaitu observasi dengan orang yang melakukan pengamatan 

berperan serta ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang yang 

diobservasi.
17

 Atau suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh 

observan dengan ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang 

diobservasi. Dalam penelitian ini observasi partisipan dilakukan dengan 

tujuan untuk mengamati peristiwa yang dialami oleh subjek dan 

pengembangan pemahaman terhadap konteks sosial yang kompleks, 

                                                           
17

 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan Suatu Tinjauan Dasar  (Surabaya: 

Penerbit SIC, 1991), 79. 
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serta untuk memperoleh data yang berkaitan dengan rumusan masalah 

tersebut di atas.
18

 

b. Wawancara Mendalam 

Adalah Bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin meperoleh informasi  dari seseorang lainnya 

dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. 

Wawancara mendalam tersebut juga wawancara tidak terstruktur, 

wawancara terbuka atau wawancara kualitatif. Wawancara tidak 

terstruktur mirip dengan percakapan informal, metode ini bertujuan 

memperoleh bentuk tertentu informasi dari semua responden, bersifat 

luwes, susunan pertanyaan dapat berubah sesuai kebutuhan dan 

situasi.
19

 

c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
20

 

Dokumentasi dapat diartikan cara pengumpulan data melalui 

peninggalan terkini, seperti arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang 

                                                           
18

 Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan untuk IAIN dan PTAIS Semua 

Fakultas dan Jurusan, Komponen MKK (Bandung: Pustaka Setia, tt.), 123. 
19

 Dedy Mulyadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 180. 
20

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 225. 
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pendapat, teori, dalil atau tulisan lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.
21

 

Dokumen ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait 

dengan sejarah berdirinya Pondok, visi dan misi serta jumlah asaditz san 

santri dan lain sebagainya. 

7. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan.
22

 Analisis 

data ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hubermes sebagaimana 

yang dikutip oleh Sugiyono, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian data adalah menguraikan data dengan teks 

yang bersifat naratif. Penyajian data ini tujuannya adalah memudahkan 

pemahaman terhadap apa yang diteliti dan segera bisa dilanjutkan 

penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami. Dengan 

                                                           
21

 S. Maryono, Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK (Jakarta: Rineka Cipta, 

1997), 181. 
22

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88. 



15 
 

 

 

menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

disajikan. 

c. Conclusion Drawing/Verification (Menyimpulkan) 

Kesimpulan dalam penelitian ini, mengungkap temuan berupa 

hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

kurang jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan 

diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan di awal.
23

 

8. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk mengetahui keabsahan data kualitatif dapat menggunakan 4 

macam cara, sebagai berikut: 

a. Kredibility (Kepercayaan) 

Kepercayaan terhadap data dapat dilakukan dengan berbagai cara 

yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi
24

, 

diskusi dengan teman sejawat dan analisis negatif dan member check. 

b. Tranferability (Keteralihan) 

Cara ini digunakan untuk menunjukkan derajat ketetapan atau 

dapat diterapkan hasil penelitian ke dalam populasi dimana sampel 

                                                           
23

 Ibid. 
24

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Lihat: Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 178. 



16 
 

 

 

tersebut diambil. Sehingga sangat perlu uraian yang rinci, jelas, 

sistematis dan dapat dipercaya dalam laporan penelitian. 

c. Dependability (Kebergantungan) 

Dalam pengujian kebergantungan ini dilakukan dengan cara audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh Dosen 

Pembimbing sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi misalnya penelitian 

tidak menuju ke lapangan tapi dapat menyajikan data. 

d. Confirmability (Kepastian) 

Kepastian digunakan untuk memastikan bahwa penelitian ini 

benar-benar dibuat dan hasilnya telah diterima oleh banyak orang dan 

disepakati. Bila hasil penelitian tersebut merupakan fungsi dari proses 

penelitian maka peneitian tersebut telah memenuhi standart 

Confirmability.
25

 

9. Tahapan-tahapan Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 tahapan diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Pra Lapangan 

Dalam tahap ini peneliti memulai dengan perumusan rencana 

penelitian, perizinan penelitian, observasi lapangan tempat penelitian, 

pemilihan informan, penyesuaian waktu. 

                                                           
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 

2009), 253. 
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b. Tahap di Lapangan 

Meliputi kegiatan memahami lapangan, masuk perperan serta di 

dalamnya untuk mengumpulkan data dengan wawancara dan 

sebagainya. 

c. Tahap Analisis Data 

Di sini peneliti berperan untuk menganalisis data yang diperoleh 

dengan dokumentasi, wawancara, observasi yang dilakukan di Pondok 

Pesantren yang kemudian oleh peneliti ditafsirkan sesuai apa yang 

tersurat atau tersirat di dalamya sesuai dengan konteks masalah yang 

diteliti kemudian melakukan uji validitasi. 

d. Tahap penulisan laporan 

Meliputi kegiantan penulisan hasil semua dari apa yang 

diperoleh yang sebelumya sudah disaring atau dianalisis sesuai dengan 

bagiannya masing-masing yang selanjutnya dikonsultasikan pada Dosen 

Pembimbing untuk memperoleh bimbingan dalam skripsi sampai 

selesai.
26

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam 

laporan penelitian ini penulis kelompokkan menjadi bab-bab dan tiap bab terdiri 

                                                           
26

 Ibid. 
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dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika dan pembahasan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I berisi pendahuluan bab ini merupakan gambaran umum yang 

mengarah pada keadaan kerangka atau pokok pikiran penulis yang di dalamnya 

memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II berisi tentang landasan teori, yakni paparan tentang klasifikasi 

h}adi>th dan konsep tentang Khātam al-Nubuwwah. 

BAB III berisi tentang paparan data dan lokasi penelitian yang terdiri dari 

letak geografis, sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren KH. Syamsuddin, 

pemahaman santri Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo 

tentang dalil keutamaan Khātam al-Nubuwwah. Pandangan santri Pondok 

Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo tentang tentang Khātam al-

Nubuwwah dan pandangan santri Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo 

Ponorogo tentang keutamaan Khātam al-Nubuwwah, serta latar belakang 

penggunaan lambang Khātam al-Nubuwwah di Pondok KH. Syamsuddin 

Durisawo Ponorogo. 

BAB IV memaparkan tentang analisis data pemahaman santri Pondok 

Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo tentang dalil keutamaan Khātam 

al-Nubuwwah. Pandangan santri Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Durisawo 
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Ponorogo tentang Khātam al-Nubuwwah. Pandangan santri Pondok Pesantren 

KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo tentang keutamaan Khātam al-Nubuwwah, 

serta latar belakang penggunaan lambang Khātam al-Nubuwwah di Pondok KH. 

Syamsuddin Durisawo Ponorogo. 

 BAB V adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan  serta saran terkait 

dengan penelitian yang penulis lakukan. 
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BAB II 

KLASIFIKASI H{ADI<TH DAN KONSEP KHA<TAM AL-NUBUWWAH 

 

A. Klasifikasi H{adi>th 

1. Pengertian H{adi>th 

H{adi>th berasal dari bahasa Arab, yaitu al-h}adi>th. Bentuk jama‟nya 

adalah al-ah}a>di>th, al-hidsa>n, dan al-hudsa>n.
27

 Secara etimologi h{adi>th dapat 

berarti al-jadi>d (sesuatu yang baru), yang merupakan lawan dari al-qadi>m 

(sesuatu yang lama).
28

 Sedangkan secara terminologis, baik ulama h}adi>th 

maupun ulama us}u>l terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan h}adi>th, 

bahkan juga terjadi perbedaan di kalangan ulama h}adi>th ketika menberikan 

batasan yang dimaksud. 

Di antara ulama ada yang mendefinisikan h}adi>th dengan segala 

perkataan Nabi SAW. perbuatan, dan hal ihwalnya. Ada pula yang 

mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW. baik 

perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifatnya. Demikian juga ada yang 

merumuskannya dengan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik 

berupa perkataan, perbuatan, taqrir
29

 maupun sifatnya. Dalam hal ini sifat-

                                                           
27

 Bentuk jamak al-ah}adi>th disebut sebagi sima‟i, yaitu sesuatu yang dalam terminology ilmu 

leksikon berarti sesuatu yang didengar dari pembicaraan (kalam) bahasa Arab yang kemudian kata 

tersebut digunakan sebagaimana adanya dalam sehari-hari. Sedangkan kedua bentk jamak yang 

lainnya disebut qiyasi, yaitu sesuatu yang diqiyaskan dengan wazan tertentu. Dengan demikian, kata 

al-h}idsan dan al-h}udsan itu diqiyaskan mengikuti wazan fi‟lan dan fu‟lan yang dipakai sebagai 

standart baku dikalangan ahli bahasa. Di antar ketida jamak tersebut, kata a-h}adi>th lebih banyak 

dipakai untuk menyebut h}adi>th-h}adi>th Rasulullah SAW.   
28 H{adi>th yang dalam pengertian al-Jadid lebih berorientasi kepada kalam Nabi Muh}ammad 

SAW. Sedangkan makna al-Qadim berorientasi kepada kalam Allah SWT. Dengan pengertian ini, 

maka para ulama merasa berat menggunakan nama h}adi>th untuk kitab Allah yang qadim, atau 

mengganti kalam Allah dengan h}adi>th Allah.  
29

 Taqrir merupakan bentuk masdar dari fi‟il madhi qarrara, yang secara harfiyah dapat berarti 

ketetapan, pengangkatan, perjanjian, penyerahan, kewajiban, peraturan, ataupun persetujuan. 

Sedangkan taqrir menurutpengertian ilmu h}adi>th adalah perbuatan sahabat yang mendapatkan respon 

dari Nabi, baik berupa pembenaran atau tidak adanya koreksi dari Nabi.   
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sifat dan silsilah Rasulullah SAW. yang dilukiskan dan ditetapkan oleh para 

sahabat dan ahli tarikh termasuk juga dalam unsur h}adi>th.30 

Sementar itu, bagi Ibn al-Subki pengertian h}adi>th dalam hal ini juga 

disebut dengan sunnah, yakni segala sabda dan perbuatan Nabi SAW. Dalam 

rumusan definisi tersebut Ibn al-Subki tidak memasukkan taqrir sebagai 

bagian dari rumusan h}adi>th. Karena menurutnya taqrir telah tercakup dalam 

af‟al (segala perbuatan). Meskipun al-Subki tidak memasukkan taqrir dalam 

racikan definisinya, namun tetap mengakui keberadaan taqrir Nabi sebagai 

bagian dari h}adi>th.31 

Dari beberapa definisi di atas, jelas sekali bahwa yang dimaksud 

dengan h}adi>th adalah segala sesuatu yang disandarkan (dinisbatkan) kepada 

Nabi SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat fisik atau 

akhlak. Namun, melihat kenyataan bahwa banyak ditemukan beberapa 

riwayat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ucapan, perbuatan, 

atau taqrir Nabi SAW. Maka menurut sebagian ulama perlu diperluas tentang 

definisi h}adi>th. Yaitu tidak hanya terbatas pada apa yang disandarkan kepada 

Nabi SAW. tapi juga pada sahabat. Sehingga definisi h}adi>th menjadi segala 

sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. baik berupa ucapan, perbuatan, 

ketetapan atau sifat fisik atau akhlak dan apa saja yang dinisbatkan kepada 

sahabat.  

Tidak hanya itu, bahkan di dalam literatur h}adi>th juga ditemukan 

beberapa riwayat yang secara langsung tidak berhubungan dengan Nabi, 

ataupun sahabat, yaitu h}adi>th yang disandarkan kepada para ulama sesudah 

sahabat (tabi‟in). Sehingga al-Tirmisi memberikan batasan bahwa h}adi>th 

tidak hanya terbatas kepada apa yang disandarkan kepada Nabi SAW. 

                                                           
30

 Fatchur Rahman, Ikhtishar Musthalahul Hadits (Bandung: al-Ma‟arif, 1974), 25. 
31

 Syuhudi Isma>’i>l, Kaidah Kes}a>hihan Sanad H}adi>th: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 
Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta: Bulan Binttang, 1995), 26.  
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semata, tapi juga segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat (yang 

kemudian disebut dengan h}adi>th mauquf
32

) dan sesuatu yang disandarkan 

kepada tabi‟in33
 (yang kemudian disebut dengan h}adi>th maqtu‟).34 

Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Mahfudh, berikut: 

“Sesungguhnya h}adi>th itu bukan hanya yang dimarfu‟35
kan kepada Nabi 

SAW. saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang mauquf 

(dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari sahabat), dan pada apa 

yang maqthu‟36
 (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari 

tabi‟in).”37 

Untuk menerima h}adi>th dari Rasulullah unsur-unsur pemberita, materi 

berita dan sandaran berita, satu pun tidak dapat ditinggalkan. Para 

Muh}adithin menciptakan istilah-istilah untuk unsur-unsur tersebut dengan 

nama rawi matan dan sanad. 

a. Rawi  

Rawi ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam 

suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari sesorang 

(gurunya). 

                                                           
32

 Tentang berhujjah dengan h}adi>th mauquf diperselisihkan. Kata ulama Syafi‟iyah: Jika 
ucapan atau perbuatan shahabat itu tiada populer dalam masyarakat di masanya, tiadalah dipandang 

ucapan atau perbuatan itu sebagai ijma‟ (sebagai hukum yang disepakati oleh mereka). 
33Tabi‟in merupakan bentuk jamak dari al-tabi‟iy atau al-tabi‟. Secara harfiyah kata tersebut 

berarti yang mengikutinya. Sedangkan menurut istilah ilmu h}adi>th adalah orang Islam yang pernah 

bertemu degan sahabat Nabi atau lebih dan ketika meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama 

Islam. Lihat: Nuruddin „Itr, „Ulumul Hadis (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 140. 
34

 Mohammad Nor Ichwan, Studi Ilmu H{adi>th (Semarang: RaSAIL Media Group, 2007), 16. 
35

 Marfu’ adalah h}adi>th yang disandarkan kepada Nabi SAW. para ahli h}adi>th membagi h}adi>th 
ini kepada: 1. Marfu‟ haqiqi yakni yang tegas-tegas disandarkan kepada Nabi, dan 2. Marfu‟ hukumy 

yang tiada tegas disanadarkan kepada Nabi. Lihat:  
35

 Fatchur Rahman, Ikhtishar Musthalahul Hadits, 

173.  
36

 Mengenai h}adi>th maqthu’, para ulama berpendapat, bahwa sesuatu h}adi>th maqthu’ itu tidak 

dapat dijadikan hujjah. Tetapi jika pendapat itu berkembang dalam masyarakat dan tidak diperoleh 

bantahan dari sesorang, maka ada ulama yang berpendapat itu sama dengan penapat sahabat yang 

berkembang dalam masyarakat yang tidak didapati bantahan dari seseorang, yakni dipandang sebagai 

suatu ijma‟. 
37

 Ibid., 28. 



23 
 

 

 

b. Matan 

Yang dimaksud dengan matnu‟ al-h}adi>th ialah pembicaraan 

(kalam) atau materi  yang diover oleh sanad yang terakhir. Baik 

pembisaraan itu sabda Rasulullah, sahabat ataupun tabi‟in, maupun 

perbuatan yang dilakukan oleh sahabat yang tidak disanggah oleh Nabi.  

 

 

c. Sanad 

Sanad ialah jalan yang dapat menghubungkan matnu‟ al-h}adi>th 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.  

2. Bentuk-bentuk H{adi>th 

a. H{adi>th Qauli 

H{adi>th qauli adalah segala perkataan atau ucapan yang 

disandarkan kepada Nabi SAW. baik yang berkaitan dengan aqidah, 

syari‟ah, akhlak maupun yang lainnnya. Tipe h}adi>th ini adalah tipe 

h}adi>th yang paling banyak.38 

b. H{adi>th Fi’li 

H{adi>th fi’li adalah segala perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh 

para sahabatnya, yang merupakan amalan praktis beliau yangberkaitan 

dengan peraturan-peraturan syara‟ yang masih global sifatnya. Seperti 

cara pelaksanaan shalat lima waktu, pelaksanaan manasik haji, puasa, 

zakat, dan lain sbagainya. 

c. H{adi>th Taqriri 

H{adi>th taqriri adalah apa saja yang menjadi ketetapan Rasulullah 

terhadap berbagai perbuatan sebagian para sahabatnya, baik berupa 
                                                           

38
 Ibid. 



24 
 

 

 

perkataan maupun perbuatan, yaitu dengan cara Nabi membiarkan atau 

mendiamkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya 

disertai kerelaan atau dengan memperlihatkan pujian dan dukungan. 

d. H{adi>th Hammi 

H{adi>th hammi adalah suatu pekerjaan yang telah dicita-ciakan 

Nabi SAW. untuk dikerjakan, tetapi tidak jadi dilakukan karena sebelum 

beliau belum sempat mengerjakannya, beliau telah wafat.  

e. H{adi>th Ahwali 

H{adi>th ahwali adalah h}adi>th yang berupa hal ihwal Nabi yang 

menyangkut sifat-sifat fisik maupun kepribadiannya. 

f. H{adi>th Tarki 

H{adi>th tarki adalah segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan 

atau diperintahkan oleh Nabi untuk mengerjakannya, atau dengan kata 

lain yang dimaksud dengan h}adi>th tarkiyah adalah sesuatu yang 

ditinggalkan oleh Nabi SAW. Menurut Ima>m al-Sat}ibi, bahwa pekerjaan 

yang ditinggalkan oleh Nabi itu terbagi menjadi dua bagian.
39

 Pertama, 

pekerjaan yang didiamkan oleh Nabi, sebab tidak ada yang 

menghendakinya. Kedua, pekerjaan yang didiamkan oleh syara‟ tentang 

ketentuan hukumnya, padahal ada yang menghendakinya dan sebabnya 

pun telah ada pada masa pewahyuan, tetapi syara‟ tidak memberikan 

batasan hukumnya. 

3. Klasifikasi H{adi>th ditinjau dari Segi Kuantitasnya 

a. H{adi>th Mutawatir
40 

                                                           
39

 Munzier Suparta, Ilmu Hadis (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 22.  
40

 Mutawatir menurut bahasa adalah isim fi‟il musytaq dari at-tawatur artinya at-tatabu‟ 
(berturut-turut). Lihat: M. Solahiddin & Agus Suyadi, Ulumul Hadis (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 

129. 
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H{adi>th mutawatir menurut Mahmud al-T{ahhan adalah h}adi>th 

yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut adat mustahil 

mereka terlebih dahulu untuk berdusta. Sementara menurut Nur al-Din 

adalah h}adi>th yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang 

terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta sejak awal sanad 

sampai akhir sanad dengan didasarkan pada pasca indra.  

Syarat-syarat H{adi>th Mutawatir: Diriwayatkan oleh banyak 

perawi. Adanya keyakinan bahwa mereka tidak berdusta. Adanya 

keseimbangan antar perawi. Dan berdasarkan tanggapan pancaindra.
41 

H{adi>th dibagi menjadi tiga bagian, pembagian h}adi>th Mutawatir 

tersebut adalah: 

1) H{adi>th Mutawatir Lafd}i 

Definisi h}adi>th mutawatir lafd}i menurut Nur al-Di>n ‘Itr 

adalah h}adi>th yang mutawatir periwayatannya dalam satu lafad}. 

Sedangkan menurut Mahmud al-T{ahhan, definisi h}adi>th mutawatir 

lafd}i yaitu h}adi>th yang mutawatir baik lafad} maupun maknanya. 

Sementara menurut Muhammad al-Shabbag mendefinisikan h}adi>th 

yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang sejak awal sampai akhir 

sanadnya, dengan memakai lafad} yang sama. 

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa kriteria yang 

ditetapkan dalam h}adi>th ini sangatlah ketat. Sehingga h}adi>th jenis ini 

jumlahnya sangat sedikit sekali. Namun, pendapat ini ditolak oleh 

Ibn Hajar al-‘Asqalani>, karena menurutnya bahwa pendapat yang 

menetapkan h}adi>th ini tidak ada, atau sangat sedikit sekali terjadi 

karena mengetahui jalan atau keadaan perawi serta sifat-sifatnya yang 

menghendaki bahwa mereka itu mufakat untuk berdusta, atau karena 

                                                           
41

 Mudasir, Ilmu Hadis (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 115. 
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kebetulan.Menurutnya lebih lanjut, di antara dalil yang paling baik 

untuk menetapkan adanya h}adi>h mutawatir adalah kitab-kitab yang 

sudah terkenal di antara ahli ilmu, yang mereka sudah yakin sah 

disandarkan kepada pengarang-pengarangnya, apabila terkumpul 

untuk meriwayatkan h}adi>th dengan berbagai jalan, yang menurut 

adat, mustahil mereka sepakat berdusta, tentulah memberikan faedah 

ilmu yakin bahwa h}adi>th itu telah disandarkan kepada penyebabnya.  

2) H{adi>th Mutawatir Ma‟nawi 

Menurut Nur al-Di>n ‘Itr mendefinisikan h}adi>th ini sebagai 

h}adi>th yang dinukilkan oleh sejumlah orang yang mustahil mereka 

sepakat berdusta atau karena kebetulan. Sedangkan menurut Abu 

Bakar al-Suyuti mendefinisikan sebagai h}adi>th yang dinukil oleh 

sejumlah orang yang menurut adat istiadat musahil mereka sepakat 

berduata atas kejadian yang berbeda-beda, tetapi bertemu pada titik 

persamaan. 

3) H{adi>th Mutawatir „Amali 

Yang dimaksud dengan h}adi>th ini adalah sesuatu yang 

diketahui dengan mudah, bahwa dia termasuk urusan agama dan telah 

mutawatir antara umat Islam, bahwa Nabi SAW. mengerjakannya, 

menyuruhnya, atau selain dari itu. Dan perngertian ini sesuai dengan 

ta‟rif ijma‟. 

Adapun faedah h{adi>th Mutawatir adalah memberikan faedah 

ilmu d}aruri, yakni suatu keharusan untuk menerima dan 

mengamalkan isinya sesuai dengan yang diberitakan, sehingga 

membawa kepada keyakinan yang pasti. Menurut Ibn Taimiyah, 

suatu h}adi>th kadang-kadang dianggap mutawatir oleh sebagian 

golongan tetapi tidak bagi golongan lain, dan kadang-kadangg telah 
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membawa keyakinan bagi suatu golongan tetapi tidak bagi golongan 

lain. 

Bagi siapa yang meyakini akan kemutawatiran suatu h}adi>th, 

wajib baginya menpercayai kebenarannya dan mengamalkan sesuai 

dengan tuntunannya. Sedang bagi orang yang belum mengetahui dan 

meyakini akan kemutawatirannya, wajib baginya mempercayai dan 

mengamalkan h}adi>th mutawatir yang disepakati oleh para ulama 

sebagaimana kewajiban mereka mengikuti ketentuan-ketentuan 

hukum yang disepakati oleh ahli ilmu.  

b. H{adi>th Ah}ad 

Secara etimologi, al-ahad jama’ dari ahad, yang berarti satu. 

Secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam 

mendefinisikan h}adi>th ahad. Perbedaan tersebut lebih kepada redaksinya 

saja, sebab secara substantif kesemuanya memiliki maksud yang sama. 

Definisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut ini. 

Menurut Mahmud al-T{ahhan h}adi>th ahad adalah h}adi>th yang 

tidak memenuhi syarat-syarat h}adi>th mutawatir. Sedangkan menurut 

Hasbi al-Shiddiqi, mendefinisikan sebagai khabar yang jumlah 

perawinya tidak sampai sebanyak jumlah perawi h}adi>th mutawatir baik 

perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang tidak 

memberikan pengertian banyak jumlah perawi tersebut tidak sampai 

kepada jumlah h}adi>th mutawatir. 

Beramal dengan H{adi>th Ah}ad, menurut jumhur ulama, bahwa 

beramal dengan h}adi>th ahad yang telah memenuhi ketentuan maqbul
42

, 

hukumnya wajib. Beberapa ulama, seperti Abu Hanifah, Imam Syafi‟I, 

dan Imam Ahmad memakai h}adi>th ahad bila syarat-syarat 

                                                           
42

 Maqbul yaitu segala h}adi>th yang diterima, dapat dijadika hujjah. 
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periwayatannya yang s}ahi>h terpenuhi.hanya saja, Abu Hanifah 

menetapkan syarat thiqah dan adil bagi perawinya, serta amaliahnya 

tidak menyalahi h}adi>th yang diriwayatkan. 

Pembagian h}adi>th Ah}ad, adalah sebagai berikut:  

1) H{adi>th Masyhur.  

Secara etimologi, masyhur berasal dari kata syahara,yashuru, 

syahran, yang berarti al-ma’ruf baina al-nas, yang terkenal atau 

popular di kalangan manusia. Berdasarkan arti kata ini pula, di antara 

ulama memasukkan segala h}adi>th yang popular di kalangan 

masyarakat ke dalam h}adi>th masyhur. Meskipun tidak mempunyai 

sanad sama sekali, dengan tanpa membedakan apakah memenuhi 

kualitas s}ahi>h atau dla’i>f. 

Sedangkan secara terminologis, para ulama berbeda pendapat 

dalam mendefinisikannya. Menurut ulama ushul, mendefinisikannya 

sebagai h}adi>th yang diriwayatkan dari sahabat, tetapi bilangannya 

tidak sampai ukuran bilangan mutawatir, kemudian baru mutawatir 

setelah sahabat dan demikian pula setelah mereka. 

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa secara 

kuantitas perawi pada h}adi>th ini jumlahnya di bawah h}adi>th 

mutawatir. Artinya, meskipun jumlah perawi dalam h}adi>th ini 

banyak, tetapi belum sampai memberikan faidah ilmu d}aruri, 

sehingga kedudukannya menjadi dhanni. 

H{adi>th masyhur jika dilihat dari segi kualitasnya dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu h}adi>th s}ahi>h, hasan, dan dla’i>f. 

yang dimaksud dengan h}adi>th masyhur s}ahi>h adalah h}adi>th yang 

telah memenuhi ketentuan-ketentuan h}ai>th s}ahi>h, baik pada sanad 

maupun matannya. Adapun yang dimaksud dengan h}adi>th masyhur 
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hasan adalah h}adi>th masyhur yang telah memenuhi ketentuan-

ketentuan h}adi>th hasan, baik mengenai sanad maupun matannya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan h}adi>th masyhur dla’i>f  ialah h}adi>th 

masyhur yang tidak memenuhi syarat-syarat h}adi>th s}ahi>h, dan hasan, 

baik pada sanad maupun pada matannya. 

2) H{adi>th ‘Aziz 

Secara etimologi, ‘aziz berasal dari ‘izza, ya’izzu yang berarti 

sedikit atau jarang terjadi.Ada juga yang menyebut berasal dari ‘azza, 

ya’izzu yang berarti kuat, mulia, atau tercinta. Sehingga secara 

sederhana dapat didefinisikan sebagai h}adi>th yang mulia, kuat, yang 

sedikit atau jarang sekali. 

Sedangkan secara terminologis, h}adi>th ini dapat didefinisikan 

sebagai h}adi>th yang diriwayatkan oleh dua orang rawi atau lebih 

dalam satu t}abaqat }nya. Definisi ini menurut Ibn Hajar al-’Asqlani 

sebagai definisi yang populer.Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa 

h}adi>th ‘aziz bukan saja yang diriwayatkan oleh dua orang rawi pada 

setiap t}abaqat }, yakni sejak dari t}abaqat} pertama sampai terakhir, 

tetapi selagi salah satu t}abaqat} didapati dua orang perawi, tetap saja 

dikategorikan sebagai h}adi>th ‘aziz. 

Seperti pada umumnya, secara kualitas h}adi>th ‘azis juga dapat 

dibedakan menjadi s}ahi>h, hasan, dan dla’i>f. Tentu perbedaan ini 

didasarkan atas terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang 

berkaitan dengan kualitas h}adi>th tersebut. Artinya, jika h}adi>th ‘aziz 

tersebut memenuhi kriteria sebagai h}adi>th s}ahi>h, maka h}adi>th tersebut 

sebagai h}adi>th yang s}ahi>h. Demikian juga dengan kedua h}adi>th yang 

lainnya.  

3) H{adi>th Gharib 
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Secara etimologi, gharib berasal dari kata gharaba, yaghribu, 

yang berarti al-munfarid, yaitu menyendiri atau ba’id ‘an wat}anih, 

jauh dari tanah airnya. Gharib juga berarti terasing atau jauh dari 

tempat tinggalnya. Sedangkan secara etimologis, Nur al-Din 

mendefinisikan sebagai h}adi>th yang diriwayatkan oleh seorang perawi 

yang menyendiri dalam meriwayatkannnya, baik yang menyendiri itu 

imamnya maupun selainnya. 

Sementara Ibn Hajar mendefinisikan sebagai h}adi>th yang 

dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam sanad itu 

terjadi. Kesendirian perawi dalam meriwayatkan h}adi>th itu bisa 

berkaitan dengan personalianya, yakni tidak ada orang yang 

meriwayatkannya selain perawi tersebut, atau mengenai sifat atas 

keadaan perawi itu sendiri, yakni bahwa sifat atau keadaan perawi-

perawi berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lain yang 

juga meriwayatkan h}adi>th itu. Di samping itu, penyendirian seorang 

perawi bisa terjadi pada awal, tengah, atau akhir sanad. 

Pembagian h}adi>th ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, 

yaitu pertama dari segi bentuk penyendirian perawinya, dan kedua 

dari segi kaitannya antara penyendirian pada sanad dan matan. Jika 

dilihat dari sudut pandang pertama, h}adi>th gharib dpat dibagi menjadi 

h}adi>th gharib mut}laq43 dan nisbi44. Sedangkan dari sudut pandang 

kedua dibedakan menjadi gharib pada sanad dan matan secara 

bersama-sama dan gharib pada sanadnya saja. 

 

                                                           
43

 Gharib mut}laq apabila penyendiriannya berkaitan dengan keadaan jumlah personalianya. 

Artinya h}adi>th itu tidak ada orang lain yang meriwayatkan h}adi>th tersebut kecuali dirinya sendiri.  
44

 Gharib nisbi dapat didefinisikan sebagai h}adi>th dimana kegharibannya ditentukan karena 

satu segi, misalnya dari segi hanya diriwayatkan oleh seorang rawi tertentu, atau hanya diriwayatkan 

oleh rawi-rawi suatu negeri, atau hanya oleh seorang rawi t}iqah. 
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4. Klasifikasi H{adi>th ditinjau dari Segi Kualitasnya 

a. H{adi>th S{ahi>h 

Definisi h}adi>th s}ahi>h secara konkrit baru muncul setelah Imam 

syafi‟i memberikan penjelasan tentang riwayat yang dpat dijadikan 

hujjah, yaitu: Pertama, apabila diriwayatkan oleh perawi yang dapat 

dipercaya pengamalan agamanya, dikenal sebagi orang yang jujur, 

memahami dengan baik h}adi>th yang diriwayatkan, mengetahui 

perubahan arti h}adi>th secara lafad}, terpelihara hafalannya bila 

meriwayatkan h}adi>th secara lafad}, bunyi h}adi>th yang diriwayatkan sama 

dengan h}adi>th yang diriwayatkan oleh orang lain dan terlepas dari tadlis. 

Kedua, rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi SAW. 

atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi. Pembagian h{adi>th S{ahi>h 

adalah sebagai berikut: 

1) H{adi>th S{ahi>h li D{atihi 

Ialah h}adi>th yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria 

kes}ahi>hannya sebagaimana yang disebutkan, dan tidak memerlukan 

penguat dari yang lainnya.  

 

 

 

 

2) H{adi>th S{ahi>h li Ghairihi 
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Ialah h}adi>th yang dapat dipahami asalnya bukan h}adi>th s}ahi>h 

melainkan h}adi>th hasan li d}atihi. Karena adanya syahid45dan muttabi’46 

yang menguatkannya, maka h}adi>th hasan ini berubah kedudukannya 

menjadi s}ahi>h li ghairihi, yakni h}adi>th yang kes}ahi>hannya dibantu 

adanya matan atau sanad yang lainnya. 

Kehujjahan h{adi>th s}ahi>h para ulama ahli h}adi>th dan sebagian 

ulama ahli ushul serta ahli fikih sepakat menjadikan h}adi>th s}ahi>h 

sebagai hujjah yang wajib beramal dengannya. Persoalan ini terjadi 

dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya 

sesuatu, tidak dalam hal-hal berhubungan dengan aqidah. 

Tingkatan h{adi>th s}ahi>h berdasarkan martabat, para muhadith>in 

membagi tingkatan sanad menjadi tiga, yaitu: Pertama, ashab al-asanid, 

yaitu rangkaian sanad yang paling tinggi derajatnya. Kedua, ahsan al-

asanid yaitu rangkaian sanad yang tingkatannya di bawah tingkat 

pertama di atas. Ketiga, ad‟af al-asanid yaitu rangkaian sanad yang 

tingkatannya lebih rendah dari tingkatan kedua. 

b. H{adi>th H{asan 

H{adi>th H{asan adalah h}adi>th yang telah memenuhi persyaratan 

h}adi>th s}ahi>h. Bedanya adalah pada h}adi>th s}ahi>h daya ingatan perawinya 

sempurna, sedangkan pada h}adi>th h}asan daya ingatan perawinya kurang 

sempurna. Dengan demikian posisinya di antara h}adi>th s}ahi>h dan dla’i>f.  

Kehujjahan h{adi>th h}asan sebagaimana halnya h}adi>th s}ahi>h, 

meskipun derajatnya di bawah h}adi>th s}ahi>h, adalah h}adi>th yang dapat 

                                                           
45

 Syahid adalah h}adi>th yang periwayatnnya diikuti oleh perawi lain yang menerima sari 

sahabat lain dengan matan yang menyerupainya dalam lafad} dan makna atau dalam maknaya saja. 

Maksudnya adalah h}adi>th yang sumbernya berasal dari beberapa sahabat yang berbeda-beda, tetapi 

maknanya sama. Lihat: Muhammad Ma‟shum Zein, Ulumul Hadist & Mustholah Hadist (Jombang: 

Darul Hikmah, 2008), 193. 
46

 Muttabi‟ adalah orang yang mengikuti periwayatan seorang guru atau gurunya guru dari 
perawi lain. Lihat: Ibid. 
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diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam menetapkan 

suatu hukum atau dalam beramal. Para ulama h}adi>th, ulama ushul fiqh, 

dan fuqaha sepakat tentang kehujjahan h}adi>th hasan.47 

c. H{adi>th Dla’if 

H{adi>th dla’i>f dapat dipahami bahwa h}adi>th yang kehilangan 

salah satu syarat dari syarat-syarat h}adi>th s}ahi>h dan hasan, maka h}adi>th 

tersebut dapat dikategorikan sebagai h}adi>s dla’i>f. Artinya, jika salah satu 

syarat saja hilang, disebut h}adi>th dla’i>f, dan jika yang hilang dua atau 

tiga syarat maka dapat dinyatakan sbagai h}adi>th dla’i>f yang sangat lemah 

sekali. 

Adapun pembagian h}adi>s dla’i>f, dibagi menjadi tiga, yakni: 

1) Dha’if ditinjau dari segi persambungan sanad, dibagi menjadi: 

a) H{adi>th Mu‟allaq adalah h{adi>th yang perawinya digugurkan, 

seorang atau lebih di awal sanadnya secara beruntun. 

b) H{adi>th Munqat}‟i adalah h{adi>th yang mata rantainya digugurkan 

disatu tempat atau lebih atau pada metarantai senadnya 

disebutkan nama seorang perawi yang namanya tidak dikenal atau 

diragukan. 

c) H{adi>th Mu’dal adalah h{adi>th yang dari sisi matarantai sanadnya 

terputus secara beruntun, dua perawi atau lebih. 

                                                           
47Muhammad ‘Ajjaj al-Khat}ib, Ushul al-H{adi>th (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), terj: 

H.M. Nur Ahmad Musafiq, 300. 
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d) H{adi>th Mursal adalah h{adi>th yang disandarkan lansung oleh 

tabi’in kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun 

ketetapannya, baik tabi’in kecil atau besar. 

e) H{adi>th Mudallas adalah h{adi>th yang diriwayatkan menurut tata 

cara tertentu yang diperkirakan bahwa h{adi>th tersebut tidak ada 

aibnya. 

2) Dha’if ditinjau dari segi sandarannya 

a) H{adi>th Matruk adalah h{adi>th yang diriwayatkan oleh seorang 

perawi yang tertuduh kuat berlaku dusta (terhadap h{adi>th yang 

diriwayatkannya) atau nampak kefasikannya, baik pada 

perbuatan maupun ucapan atau orang yang banyak lupanya atau 

banyak keragu-raguannya. 

b) H{adi>th Munkar adalah h{adi>th yang diriwayatkan oleh perawi 

yang lemah yang bertentangan dengan perawi h{adi>th orang yang 

terpercaya. 

c) H{adi>th Mudraj adalah h{adi>th yang menampakkan suatu 

tambahan (dalam redaksinya) yang hakikatnya bukan menjadi 

bagian dari h{adi>th. 

d) H{adi>th Maqlub adalah h{adi>th yang lafal matannya tertukar oleh 

salah seorang perawi atau oleh seorang yang ada pada matarantai 
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sanad, lalu penyebutan yang seharusnya diakhirkan didahulukan 

atau sebaliknya atau meletakkanya pada tempat yang lain. 

e) H{adi>th Mud}t}arib adalah h{adi>th yang diriwayatkan oleh seorang 

perawi atau lebih dengan menggunakan redaksi yang berbeda-

beda tetapi dalam kualitasnya sama. 

f) H{adi>th Mus}ahaf adalah h{adi>th dimana terjadinya perubahan 

terdapat pada redaksi, baik pada lafal maupun makna. 

g) Muharraf adalah h{adi>th dimana terjadi perbedaan terdapat pada 

redaksi sebab adanya perubahan titik dalam suku kata tetapi 

bentuk tulisannya tetap. 

 

 

 

3) Dha’if ditinjau dari Segi Cacatnya Perawi 

a) H{adi>th Shad} adalah h{adi>th yang diriwayatkan oleh orang yang 

(periwayatannya) dapat diterima (maqbul), tetapi bertentangan 

dengan perawi lain yang kualitasnya lebih utama. 

b) H{adi>th Ma’ullal adalah h{adi>th yang diketahui kecacatannya 

setelah dilakukan penelitian dan penyelidikan, sekalipunpada 

lahiriyahnya selamat (dari kecacatan). 

Hukum mengamalkan h}adi>th dla’if, ada tiga pendapat di 

kalangan ulama mengenai penggunaan hadi>th dla’if, yaitu: Tidak 
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bisa diamalkan secara mutlak, baik mengenai fadla’il maupun 

ahkam. Bisa diamalkna secara mutlak. Pendapat ini dinisbatkan 

kepada Abu> Dawud dan Ima>m Ah}mad.48
 Bisa digunakan dalam 

masalah fadla’il, mawa’iz atau yang sejenis bila memenuhi 

beberapa syarat, sebagai berikut: 

(1) Kedla’ifannya tidak terlalu. 

(2) Masuk dalam cakupan h}adi>th pokok yang bisa diamalkan. 

(3) Ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa ia berstatus 

kuat, tetapi sekedar berhati-hati.49
 

 

d. H{adi>th Maudhu’ 

H{adi>th ini adalah h}adi>th yang dibuat-buat atau diciptakan atau 

didustakan atas nama Nabi Muhammad SAW. H{adi>th ini menurut 

Ah}mad Amin sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun 

faktor-faktor penyebab h}adi>th ini muncul adalah sebagai berikut: 

1) Pertentangan politik antara Ali dan Mu‟awiyyah. 

2) Usaha kaum Zindik. 

3) Perselisihan dalam ilmu kalam dengan tujuan untuk memperkuat 

pandangan kelompok masing-masing. 

4) Sikap fanatik terhadap suku atau bangsa. 

5) Menarik simpati kaum awam. 

6) Menjilat kepala penguasa. 

                                                           
48

 Subhi al-Shalih, Membahas Ilmu-ilmu Hadis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 196. 
49

Ibid. 
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Cara mengetahui h}adi>th maudhu’ adalah sebagai berikut: 

1) Adanya pengakuan dari pembuatnya. 

2) Maknanya rusak, dalam artian bertentangan dengan al-Qur’an, 

h}adi>th mutawattir, dan h}adi>th shahih. 

3) Matannya menyebutkan janji yang besar untuk perbuatan kecil. 

4) Rawinya pendusta.50 

 

 

B. Konsep Kha>tam al-Nubuwwah 

1. Pengertian Kha>tam al-Nubuwwah 

Dalam kamus Al-Munawwir , arti Kha>tam ada  empat  makna, yaitu: 

Kha>tam dapat dimaknai sebagai akhir, Kha>tam dimaknai pemimpin, Kha>tam 

dimaknai cincin, dan Kha>tam dimaknai cap, tanda atau stempel.  

Makna yang pertama, yakni Kha>tam dapat dimaknai sebagai 

terakhir
51

, hal ini berdasarkan ayat-ayat al-Qur‟an dan h}adi>th-h}adi>th Nabawi. 

Berikut salah satu ayatnya:  

َ وََ  َن  اَ ِ ُكِ   َ  َ  نَ  ّّ ََُُ ٌد  َ َ ۤ َ َحٍد ِ ْ  ِ َ  ِاُكْ  َوَاِكْ  َ ُسْوُل  ِا َوَخ َََ  اَ ِب
( ۴۰: احز  ).َشْ ٍاَ ِ ْيً  

 

Artinya: “Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang diantara kamu, 

tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para Nabi. Dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.”(QS. Al-Ahzab: 40) 

 

                                                           
50

 Khusniatin Rofi‟ah, Studi Ilmu Hadis (Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2010), 139. 
51

 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia  (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1977), 322. 
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Kha>tam dalam arti ini berarti bahwa tidak akan datang lagi Nabi 

yang memansukhkan (membatalkan agama Islam dan yang bukan berasal 

dari umat beliau). Syari’at beliau Nabi Muhammad SAW. senantiasa tegak 

dan abadi tidak akan pernah mansukh. 

Makna Kha>tam selanjutnya bisa dimaknai sebagai pemimpin Nabi-

Nabi.52 Sebagai bukti hakikat tesebut, di bawah ini dituliskan beberapa 

contoh penggunaan istilah kha>tam dalam makna demikian: 

a. Penyair Abu Tamam dijuluki Kha>tam al-Syu’ara. 

b. Sayyidina ‘Ali RA. merupakan Kha>tam al-Awliya’. 

a. Imam Suyuti dikatakan sebagai Kha>tim al-Muh}aqiqi>n. 

b. Syah Waliullah Dhelwi disebutKha>tam al-Muh}adithi>n. 

c. Syekh Rashid Ridha dijuluki Kha>tim al-Mufassiri>n. 

Makna Kha>tam selanjutnya juga berarti cincin, hal ini sesuai dengan 

h}adi>th yang diriwayatkan oleh Abu> Hurairah, berikut ini: 

 ََِ ِ َصَ   ا َ َ ْيِ  َوَسَ  ،  َ َُ   َََهى َ ْ  َخ  َحِدْيُث  َِِ ُهَريَْرََة َ ِ َ   اُ َ ْ ُ ، َ ِ   اَ ِِ
  .( و   ابخ   ).  اَ َه ِ 

53
 

Artinya: Abu> Hurairah RA. Bekata: Nabi SAW. telah melarang memakai 
cincin emas. (HR. al-Bukhari>). 

 
Kha>tam juga dapat diartikan sebagai stempel. Hal ini berdasarkan 

h}adi>th yang diriwayatkan oleh Ima>m Muslim berikut: 

ََِِع َ  ِ َر  َ ٍك  َ َُ   ِِ َحَدثَََ    َ ُوَ َكْر ِ ْ   َِِ َشْيَبْ ، َحَدثَََ   ُ بََْيُد ِا َ ْ  ِإْسرَ ئِْيَ  َ ْ  
ُرََة يََُقْولُ  َِ َِِْيِ ِ ، وََ  َن ِإَذ  : ْ َ   َََِط ُ َقَدُم  َْ ِسِ  َو َ  َن َ ُسْوُل  ِا َصّ ى  ا   ي  وس   َ ْد 

                                                           
52

Ibid. 
53Abu> ‘Abdullah Muh}ammad Ibnu ‘Isma>’i>l Ibnu al-Mughirah Ibnu Bardizbah, S{ahi>h al-

Bukha>ri> (Surabaya: al-Hida>yah, tt.), jld. III, 205. 
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 َ َّ َ .  ْاَهَ  َ ْ يَََ بََ َّ َر َشْ ِر  اَ ْحَي ِ . َوإَذ  َشِ َت  َْ ِسِ   ََبََ َوْ ُهُ  ِ ْ ُ  : فَََق َل َ ُ  ٌ . وََ  َن َ ِ يَْ
َََ ِ ْ َد َ ِ ِفِ  ِ  َ  :  اَمْيِ    َ لَ   َ ْْ َا، َ ْ  َ  َن ِ ْ َ   اَشْ ِس وِ ْاَقَ ِر وََ  َن ُ ْمَ ِديَْرً ، َو َ َْيُت  

ََِْ  َ ِ  ُيْشِبُ  َ َمَدهُ   54. ََْيَ ِ   

Artinya:“Menceritakan kepada kami, Abu> Bakr bin Abi> Syaibah, 

menceritakan kepada kami „Ubaidullah dari ‘Isra>’i>l dari Sima>k 

sesungguhnya dia mendengar Ja>bir bin Samurah, katanya:“Rambut 
Rasulullah SAW. kelihatan bercampur putih di kepala bagian muka 

dan di jenggot beliau, tetapi apabila telah beliau minyaki tidak nyata 

kelihatan. Apabila rambut beliau kusut, barulah jelas kelihatan dan 

jenggot beliau tebal. Lalu seseorang bertanya: Apakah wajah beliau 

seperti pedang?,Ja>bir menjawab: Tidak!, bahkan bundar seperti 

matahari dan bulan. Dan aku melihat sebuah kha>tam di bahunya, 

kira-kira sebesar telur burung merpati. Dia serupa dengan warna 

tubuh beliau.” 

 

Dari beberapa arti kata Kha>tam di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa kata Kha>tam tidak hanya mempunyai satu arti, namun ada empat 

makna, yaitu terakhir, pemimpin, cincin dan cap, tanda, atau stempel. Dan 

dari beberapa makna tersebut mempunyai dasar yang sama-sama kuat. 

Sedangkan makna Nubuwwah menurut bahasa adalah Nabi. Jadi dari masing-

masing makna Kha>tam al-Nubuwwah jika diartikan bisa menjadi Nabi 

terakhir, pemimpin para Nabi, cincin Nabi, dan stempel Nabi. Selanjutnya 

yang menjadi focus penulis dalam penelitian ini adalah makna yang terakhir 

yakni Kha>tam al-Nubuwwah yang berarti stempel nabi, atau tanda kenabian. 

 

2. H{adi>th-h}adi>th tentang Kha>tam al-Nubuwwah 

Banyak h}adi>th yang menjelaskan tentang Kha>tam al-Nubuwwah, di 

antaranya adalah sebagai berikut:  

                                                           
54 Ima>m Abdul H{usain bin al-H{ajja>j bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi> an-Naisabur, S{ahi>h 

Muslim (Berut: Da>r al-Fikr, tt.), jld. II, 534. 
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ٌَِ  َحَدثَََ   َحَدثَََ   َ ْبُد  اَرْ َ ن ْ ُ  يَُْوُ س  َ لَ  َ ِ ْي َ  َح  ِْ َِِْ ُت  َ  ِ  ْ ُ  ِإ َْْْ ِد  
ْ َخ َاِ  ِإَا َ ُسْوِل  اِ  َذَهَبتْ :يََُقْولُ  ْ َ  يَزِْيدَ  اَم ِئَ   يَ  َ ُسْوِل : فَََق َاتْ  َصّ ى  ا   ي  وس   ِِ

َ ُ ْ ُت  إَن  ْ  َ   اِ  ُُ  ُْخِِ َوَ َع، َفَ َمَح  َْ ِس ، َوَاَ  ِِ  ِ ْابََرََ ِ ، َو َََوَ أَ َفَشرِْ ُت ِ ْ  َوُ ْوئِِ ، 
َ َ ِ َفْي ِ  ّْ ََ  ٍََ ُِْْجَ ُ  ِ ْ  ُحَجِ   ْاَفَرِس  َاِ   :  َ َل  ْ ُ  ُ بََْيِد اِ .  َخْ َ  َ ْهرِِه فَََ َظْرُت ِإَا َخ   

َ َ يَْ ََْي ِ  ّْ ََِْجَ  ِ :  َ َل ِإ َْرَ ِهْيُ  ْ ُ  َ ْزَةَ .  ََ    ِِ   َ ْ ِ.55
 

Artinya:“Menceritakan kepada kami Abdurah}ma>n bin Yu>nus berkata, 
menceritakan kepada kami H{a>tim nin ‘Isma>’i>l dari al-Ja’d saya 
mendengar al-Sa>’ib bin Yazi>d katanya: Bibiki pergi bersama-sama 

denganku kepada Rasulullah SAW. lalu bibi berkata kepada beliau. 

Anak laki-laki saudaraku sakit.Maka beliau mengusap kepalaku, 

kemudian beliau mendoakan keberkahan bagiku.Sesudah itu beliau 

berwudhu lalu aku minum dari air wudhunya.Aku berdiri di 

belakang punggung beliau dan aku melihat kha>tam di antara 

kedua pundak beliau seperti telur burung merpati.” 

 

ََِِع َ  ِ َر  َ ٍك  َ َُ   ِِ َحَدثَََ    َ ُوَ َكْر ِ ْ   َِِ َشْيَبْ ، َحَدثَََ   ُ بََْيُد ِا َ ْ  ِإْسرَ ئِْيَ  َ ْ  
ُرََة يََُقْولُ  َِ َِِْيِ ِ ، وََ  َن ِإَذ  : ْ َ   َََِط ُ َقَدُم  َْ ِسِ  َو َ  َن َ ُسْوُل  ِا َصّ ى  ا   ي  وس   َ ْد 
 َ َّ َ .  ْاَهَ  َ ْ يَََ بََ َّ َر َشْ ِر  اَ ْحَي ِ . َوإَذ  َشِ َت  َْ ِسِ   ََبََ َوْ ُهُ  ِ ْ ُ  : فَََق َل َ ُ  ٌ . وََ  َن َ ِ يَْ
َََ ِ ْ َد َ ِ ِفِ  ِ  َ  :  اَمْيِ    َ لَ   َ ْْ َا، َ ْ  َ  َن ِ ْ َ   اَشْ ِس وِ ْاَقَ ِر وََ  َن ُ ْمَ ِديَْرً ، َو َ َْيُت  

ََِْ  َ ِ  ُيْشِبُ  َ َمَدهُ   56. ََْيَ ِ   

Artinya:“Menceritakan kepada kami, Abu> Bakr bin Abi> Syaibah, 

menceritakan kepada kami „Ubaidullah dari ‘Isra>’i>l dari Sima>k 

sesungguhnya dia mendengar Ja>bir bin Samurah, katanya:“Rambut 
Rasulullah SAW. kelihatan bercampur putih di kepala bagian muka 

dan di jenggot beliau, tetapi apabila telah beliau minyaki tidak nyata 

kelihatan. Apabila rambut beliau kusut, barulah jelas kelihatan dan 

jenggot beliau tebal. Lalu seseorang bertanya: Apakah wajah beliau 

seperti pedang?, Ja>bir menjawab: Tidak!, bahkan bundar seperti 

matahari dan bulan. Dan aku melihat sebuah kha>tam di bahunya, 

kira-kira sebesar telur burung merpati. Dia serupa dengan warna 

tubuh beliau.” 

                                                           
55 Ima>m Bukhari>, S{ahi>h al-Bukha>ri>, jld. I, 48. 
56 Ima>m Muslim, S{ahi>h Muslim, jld. II, 534. 
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َِِْ ت  َ ٍك  ِِ ََُُ ْد ْ ُ  َ ْ َفٍر، َحَدثَََ   ُشْ َبُ  َ ْ   ، َحَدثَََ    ّّٰ ََ ُ
ََُُ ْد ْ ُ   ا َحَدثَََ   

ُرََة  َ لَ  َِ  57. َ َْيُت َخ ِاً  ِ  َ ْهِر َ ُسْوِل  ِا صّ ى  ا   ي  وس   َ أَ َُ   ََْيَ ُ  َ َ مٍ : َ  ِ َر ْ َ  

Artinya:“Menceritakan kepada kami Muh}ammad bin al-Mutsana>, 
menceritakan kepada kemi Muh}ammad bin Ja‟far, menceritakan 
kepada kami Syu‟bah dari Sima>k, saya mendengar Ja>bir bin 

Samurah berkata: “Aku melihat sebuah kha>tam di punggung 

Rasulullah SAW. kira-kira sebesar daging yang menyembul.” 

 

 َ ََْيُت َ ُسوُل  ِا َصَ ى  ا : َحَدثَََ   َُرََة    َخ ِادَحَدثَََ   ُ َ  ِويََ   ُ   َُرََة، َ ْ   َ ِْيِ   َ لَ 
، فَََق لَ : َ َ ْيِ  َوَسَ   فََُقْ تُ   َْاُخُ  يََدَك، فََأْاَخْ ُت يََدَ  ِ  ُ رُ َ  ِِ  : يَ  َ ُسول  ا  َِ ْ   َْ َِ

َِِ فَِإَذ  ُهَو َ َ ى  ََْ ِض َ ِ ِفِ  ِ ْ ُ   اَْبيَ ِ  َفَ   َ  َََ ُ  َذ َك  َن َ َ َ   َفَجَ ْ ُت  ْاُس  ُْ ظُر ِإَا  َْ 
 58.يَْدُ و ِا َوِإْن يََدَ  َاِفْ  ُ ْر َ  ِ ِ 

Artinya:“Menceritakan kepada kamiQurah binKha>lid, menceritakan kepada 

kami Mu‟awiyyah bin Qurah, dari bapaknya, Mu‟awiyyah berkata: 
Saya datang kepada Rasul dan saya betanya kepada beliau: Ya 

Rasulullah tunjukkanlah kha>tam itu kepadaku, kemudian Rasul 

menjawab: Masukkanlah tanganmu, maka saya masukkan tangan 

saya ke sarung pedang Rasul, maka saya menyentuh dan melihat 

kha>tam itu pada sebagian bahu Rasul seperti telur, maka rasul tidak 

mencegah saya dan sesunguhnya saya telah menyaksikannya dan 

Rasul memanggilku dan saya menutup kembali sarung pedangnya.” 

 

Sehubungan dengan bentuk dan sifat kha>tam al-Nubuwwah yang 

dinukil dari beberapa h}adi>th di atas terdapat perbedaan dalam segi lafad} 

maupun maknanya. Namun, al-Qurthubi berkata: “Riwayat-riwayat yang 

s}ahi>h telah sepakat menyatakan bahwa cap kenabian adalah sesuatu yang 

agak menonjol, berwarna kemerahan, dan berada pada tulang pangkal bahu 

                                                           
57Ibid. 
58 Sulaima>n bin al-‘Asy’as bin Isha>k bin Basyi>r bin Syida>d bin ‘Amr al-‘Azdi> as-Sajistani, 

Suna>n Abu> Da>wud (Beirut: Da>r al-Fikr, tt.), jld. II, 300. 
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Nabi SAW. yang sebelah kiri. Ukurannya minimal sebesar telur merpati, 

sedangkan ukuran maksimalnya adalah sebesar telapak tangan.
59

 

Adapun keterangan bahwa cap kenabian seperti bekas bekam, tahi 

lalat hitam, tahi lalat hijau, atau tertulis padanya “Muhammad Rasulullah”, 

atau “Berjalanlah sesungguhnya engkau diberi pertolongan”, maupun yang 

seperti itu, maka semuanya tidak dinukil dalam riwayat yang s}ahi>h.
60

 

Pendapat yang menyatakan bahwa kha>tam al-Nubuwwah, bertuliskan 

‚Allah wahdah la> sharikalah‛… dan seterusnya. Mungkin berdasarkan 

riwayat Abi> ‘Abdillah Muhammad bin ‘Ali> al-Husain bin Bashar, dengan 

sebutan Haki>m al-Tirmidzi> sesungguhnya dia berkata:  

َ   ف  َ ُسوُل  ا َ أَ َُ   ََْيَ   َ َ َ ِ  َ ْكُ و  ِ   َ ِطِ َه   ا  ّْ َ  َن  َْ َِ  َاِ    ََ
. َوْحَدُه، َوِ   َ َهَرَه   َََوَ   َحْيُث ِشْ َت فَِإَ َك َ ْ ُصْو ٌ 

61
 

Dan keterangan tentang kha>tam al-Nubuwwah memiliki keutamaan, 

hal ini berdasarkan h}adi>th yang dinukil oleh al-Tirmidzi>, sebagai berikut: 

ََِْفظُُ  :  َ َُ   َ لَ  َ ِ   اِلِْ ِ ْ  َ ِ َ   اُ  َََ  َا َ ْ  ُ  َ ْ   َََوَ أَ َوَ َظَر  ِاَْيَ  َوْ َت  اُصْبِح 
َََْفظُُ   اُ  َََ  َا ِ َا َوْ ُت  اَصَب َا َوَ ْ  َ َظَر   اُ  َََ  َا ِ َا  اَم َا َوَ ْ  َ َظَر  ِاَْيَ  َوْ َت  ْاَ ْ ِرِ  

َََْفظَُ   اُ  َََ  َا ِ َا   فَ ِت َوَ ْ  َ َظَر  ِاَْيَ  َوْ َت  ٓ ِ ِر  اَشْهِر ِ َ   ْاَبَ ِا َو ْا  ٓ  ِاَْيَ  ِ ْ َأَوِل  اَشْهِر 
ْ َ ِن َ ْ  َو َْ ُ و  ُر ٰذِاَك  اَمَفَر ُ َب  ًَ   َ َ ْيِ  َوَ ْ  َ  َت ِ ْ  ِْ َك  اَمَ ِ   ُ ِْ ُ   اَ َاُ   ِ  ْاِ  اَمَفَر َيِصيَْ

ْيِع   اَ  َََ  َا  َْن َ ْ  َ َظرَ ِاَْي َ  ََِ َََْفظَُ   اَ  َََ  َا ِ ْ   ْ َ ِن ِ ْ ُ ُ رِِه َ رََة َو ِحَدَة  ِ َصِدِق  ْاَ َحَبِ  َو ْاِ
 62.َ  َيْكرَُه ِ َا  َْن يََْ ِقى  اَ 

Artinya:“Dari al-Tirmidzi> RA. sesungguhnya dia berkata: Siapa yang 

berwudhu kemudian melihatnya di waktu Shubuh, maka Allah 

menjaganya sampai sore hari. Siapa yang melihatnya di waktu 

                                                           
59 Ibn Hajar Al-‘Asqalani>, Fa>th al-Ba>ri, terj: Amiruddin, jld. XVIII, 121. 
60Ibid. 
61 Ima>m al-Di>n Isma>’i>l Ibn ‘Umar Ibn Kathi>r al-Kurasyi al-Dimasyqi, Bida>yah wa al-Niha>yah 

(tk.: Da>r al-H}adi>th, 2004), jld. V, 33. 
62Abu Abdul Mu‟thi Muhammad bin Umar bin Arabi bin Nawawi al-Jawi al-Bantani at-Tanari, 

Madarij al-Shu‟ud (Semarang: Toha Putra, t.t), hal. 51. 
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Maghrib, maka Allah menjaganya sampai waktu Shubuh. Siapa yang 

melihatnya pada permulaan bulan, maka Allah menjaganya sampai 

akhir bulan dari bala‟ dan marabahaya. Siapa yang melihatnya 

pada waktu bepergian, maka kepergiannya akan menjadi berkah. 

Dan siapa yang meninggal pada tahun itu juga, maka Allah 

menutupnya dengan keimanan. Yang terpenting yang saya kehendaki 

dari Allah bahwa orang yang melihatnya dengan pandangan cinta 

dan iman sepanjang umurnya sekali saja, maka Allah menjaganya 

dari semua yang dibenci sampai berjumpa dengan Allah.” 

 

3. Pengalaman Para Sahabat Nabi SAW. tentang  Kha>tam al-Nubuwwah 

a. Ukashah bin Muhs}an RA. 

Ibnu Abbas RA. Meriwayatkan: “Menjelang hari-hari terakhir 

wafatnya Rasulullah SAW., beliau memerintahkan kepada Bilal RA. untuk 

mengumandangkan adzan. Orang-orang berdatangan menuju ke Masjid 

Nabi.Mereka berkumpul, baik dari golongan kaum Muhajirin maupun 

Anshar.Kemudian Rasulullah memimpin shalat dua rakaat dengan 

bacaan yang ringan, atau tidak membaca ayat-ayat yang panjang.Kaum 

muslimin yang hadir bermakmum kepada beliau. Usai shalat, Rasulullah 

SAW. naik ke mimbar. Beliau membaca hamdalah dan kemudian 

menyampaikan beberapa nasihat dengan kata-kata yang tegas. Para 

sahabat yang mendengar suara Rasulullah saat itu menjadi gemetar 

hatinya. Perlahan tapi pasti, mereka semua kemudian menangis. “Wahai 
kaum muslimin,” seru Rasulullah SAW., “Sesungguhnya aku ini adalah 

nabi dan sekaligus penasihat bagi kalian. Aku ini juga sebagai orang 

yang mengajak manusia kepada jalan Allah dengan izin-Nya. Aku ini 

bagaikan saudara kandung yang sayang dan laksana ayah yang welas 

asih.” Demikian diantara bunyi sabda Rasulullah saat itu.“Barangsiapa 
yang mempunyai hak atas diriku yang bisa dituntut, maka hendaklah ia 

berdiri dan membalas haknya kepadaku saat ini, sebelum aku dituntut 

balas di hari kiamat nanti,” lanjut Rasulullah. Semua hadirin menjadi 

terdiam dalam tangis mereka. Tak seorang pun yang berdiri untuk 

menuntut balas kepada Nabi yang mereka cintai itu. Sehingga Rasulullah 

merasa perlu untuk mengulang pernyataannya saat itu hingga dua 

sampai tiga kali. Setelah Rasulullah mengulang pernyataannya untuk 

yang ketiga kalinya, maka berdirilah salah seorang diantara yang hadir. 

Dia adalah Ukashah bin Muhs}an. “Demi ayah dan ibuku, ya Rasulullah. 
Sekiranya engkau tidak mengumumkan hal ini sampai tiga kali, maka aku 

tidak akan mengatakan hal ini. Aku pernah bersamamu pada Perang 

Badar. Ketika itu, untaku tengah mengikuti untamu. Aku turun dari 
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untaku dengan maksud untuk mendekatimu dan mencium kakimu,” ujar 
Ukashah menceritakan pengalamannya.“Akan tetapi,” lanjut Ukashah, 

“tiba-tiba saja engkau mengangkat cambukmu dan memukulkannya ke 

arah untamu, agar ia berjalan dengan cepat. Pada saat itu, ujung 

cambukmu telah mengenai tiga ruas tulang rusukku.Aku tak tahu, apakah 

saat itu engkau sengaja mengenaiku atau tidak,” ujar Ukashah 

mengakhiri ceritanya. Kemudian Rasulullah bersabda: “Wahai Ukashah, 

sesungguhnya Rasulullah dijauhkan dari bersikap sengaja memukulmu.” 
Kemudian Rasulullah berpaling ke arah sahabat Bilal RA. seraya 

berkata: “Hai Bilal, pergilah ke rumah Fathimah dan ambilkan cambuk 

saya.” Lalu sahabat Bilal RA. keluar dari masjid sembari meletakkan 

tangannya di atas kepalanya. “Rasulullah telah menyediakan dirinya 
untuk diqishash,” gumamnya lirih.Setibanya di rumah Fathimah RA., 

Bilal mengetuk pintu. Setelah Sayyidah Fathimah bertanya tentang siapa 

yang datang, Bilal menjawab: “Aku Bilal, bermaksud untuk mengambil 

cambuk Rasulullah SAW.” “Bilal, ada apakah gerangan sehingga ayahku 
memerlukan cambuknya?” tanya Fathimah RA. “Sesungguhnya, ayahmu 
telah menyediakan dirinya untuk diqishash,” jawab Bilal RA. Mendengar 

keterangan Bilal itu, Fathimah RA.menangis. “Bilal, siapakah gerangan 
yang sampai hati akan mengqishas} Rasulullah?” Tanya Fathimah RA. 

disela-sela isak tangisnya sembari menyerahkan cambuk Rasulullah 

kepada sahabat Bilal RA. Sahabat Bilal Ra. terdiam. Ia sendiri merasa 

bersedih dengan kejadian itu. Setelah menerima cambuk Rasulullah 

tersebut, ia segera berlalu dari hadapan Fathimah menuju ke masjid lagi. 

Setibanya Bilal di masjid, segera cambuk itu diserahkan 

kepada Rasulullah. Selanjutnya, beliau SAW. menyerahkan cambuk itu 

kepada Ukashah. Detik-detik pelaksanaan qishas}akan segera 

berlangsung.  Sahabat Abu Bakar RA. dan Umar RA. tak sanggup 

membayangkan apa yang akan terjadi terhadap diri Rasulullah Saw. 

Dengan serentak, kedua sahabat Rasulullah tersebut berdiri dan meminta 

kepada Ukashah agar menjadikan mereka sebagai penerima qishash 

yang ditujukan untuk Rasulullah tersebut. “Hai Abu Bakar dan Umar, 
kalian duduklah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui tempat kalian 

berdua,” ujar Rasulullah.Sahabat Ali Karamallah wajhah pun segera 

bediri dan berseru kepada Ukashah: “Ukashah, selama hidupku, aku 

selalu mendampingi Rasulullah Saw. Ini punggung dan perutku, 

jatuhkanlah qishas} itu padaku. Cambuklah aku saja dengan tanganmu.” 

Rasulullah pun memerintahkan agar sahabat Ali Karamallah wajhah 

untuk duduk kembali. “Duduklah Ali, Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui niat dan tempatmu,” perintah Rasulullah SAW. Dua orang 

putra sahabat Ali Karamallah wajhah, yakni Hasan dan Husain, 

kemudian berdiri menyusul ayah mereka. Kedua orang ini merupakan 



45 
 

 

 

cucu kesayangan Rasulullah. Rasulullah kerap menggendong mereka dan 

meredakan tangisan mereka di masa mereka masih berusia kanak-kanak. 

Kini, mereka telah menjadi dua pemuda titisan darah Rasulullah dan 

tampil ingin membela kakeknya. “Ukashah, bukankah engkau mengetahui 

betul bahwa kami ini adalah cucu Rasulullah? Oleh karena itu, jika 

engkau menjatuhkan qishas} tersebut kepada kami, itu sama saja dengan 
engkau telah mengqishas} Rasulullah,” ujar kedua cucu Rasulullah 
tersebut. 

“Buah hatiku, tegur Rasulullah kepada Hasan dan Husain, 

duduklah kalian berdua, lanjut Rasulullah SAW. Keduanya pun mematuhi 

kata-kata Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah memandang Ukashah yang 

hanya diam membisu mendengarkan segala pembelaan dari sahabat dan 

keluarga Rasulullah Saw.tersebut. “Hai Ukashah, sekarang mulailah 

laksanakan qishashmu. Cambuklah aku,” ucap Rasulullah kepada 
Ukashah. Namun Ukashah masih mengajukan syarat lainnya. Ia berkata: 

“Ya Rasulullah, ketika aku terkena cambukanmu waktu itu, aku tidak 
mengenakan pakaian.” Tanpa berkata-kata lagi, Rasulullah SAW. 

langsung membuka pakaiannya. Hingga tampaklah badan Rasulullah 

SAW. dari bagian perutnya hingga ke atas. Putih dan penuh cahaya 

barakah. Menyaksikan pemandangan itu, serentak semua sahabat yang 

hadir menjerit dan menangis pilu. Mereka tak sampai hati melihat 

Rasulullah SAW. diperlakukan seperti itu. Tetapi, yang demikian itu 

adalah kehendak Rasulullah Saw. Dan kehendak Rasulullah berarti sama 

juga dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sementara itu, Ukashah yang 

memandang tubuh Rasulullah SAW. dari jarak yang paling dekat, 

menjadi gemetar sekujur tubuhnya. Selama beberapa menit, ia telah 

menahan gejolak perasaannya untuk memperoleh kesempatan yang 

diidam-idamkan. Sebuah keinginan yang sudah tertancap sejak awai 

keislamannya. Keinginan itu pernah ingin ia laksanakan pada masa 

Perang Badar, tetapi tak juga dapat terlaksana. Bahkan, gara-gara 

keinginannya itulah, ia terkena sabetan cambuk Rasulullah. Dan justru 

karena sabetan cambuk itulah, maka Allah memberikan kesempatan emas 

itu lagi kepadanya. Kasih sayang Allah kepada Ukashah sudah barang 

tentu sangatlah besar. Sehingga, Allah merancang skenario untuk 

membuat Ukashah dapat melaksanakan keinginannya itu. Keinginan 

Ukashah itu adalah mencium bagian tubuh Rasulullah. Sebab, ia ingin 

memperoleh berkah dari tubuh kekasih Allah yang mulia itu. Kini, 

kesempatan yang ia peroleh bukan saja sekadar mencium bagian kaki 

Rasulullah. Melainkan ia memiliki peluang untuk dapat mencium tanda 

kenabian Rasulullah. Ukashah menangis keras dan memeluk tubuh 

Rasulullah. dengan penuh kerinduan. Ia segera memeluk tubuh 

Rasulullah SAW. yang putih bersinar itu dan mencium tanda kenabian 
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beliau. Tanda kenabian itu terletak di punggung Rasulullah SAW.Tepat di 

antara dua belikatnya. Di sana tertulis kalimat “Bakhin bakhin 
manshurun tawajjah haitsu syi‟ta fa innahu manshur” (Bagus, bagus. 
Orang yang ditolong, datanglah menghadap sekiranya engkau 

kehendaki.Maka, sesungguhnya dia adalah orang yang ditolong). Tanda 

kenabian itulah yang pernah juga dicium oleh seorang rahib, yang 

karena hal itu, ia lalu dimuliakan oleh Allah dan dijamin oleh Allah akan 

terlepas dari siksa neraka. Derajat itulah yang diinginkan oleh Ukashah. 

Ia ingin terlepas dari siksa neraka dengan sebab mencium tanda 

kenabian itu. “Ya Rasulullah, aku rela menebus jiwamu dengan jiwaku. 

Maka, bagaimana mungkin aku sampai hati mengqishash dirimu. 

Sungguh, aku melakukan hal ini agar badanku dapat bersentuhan dengan 

badanmu. Sehingga, dengan demikian, Allah akan menghindarkan aku 

dari siksa api neraka dengan sebab kemuliaanmu,” ujar Ukashah seraya 

menangis tersedu-sedu. Rasulullah SAW. kemudian memandang kepada 

para hadirin seraya bersabda: “Ketahuilah, jika kalian ingin melihat 
penghuni surga, maka lihatlah orang ini.” Orang yang dimaksud oleh 

Rasulullah SAW. itu tak lain adalah Ukashah, seorang sahabat yang rela 

menerima segala kecurigaan para sahabat Rasul lainnya tentang dirinya 

yang dianggap ingin mengqishash Rasulullah SAW. Hal itu ia lakukan 

dengan sabar, demi untuk dapat mencium tanda kenabian Rasulullah 

SAW. Mendengar sabda Rasulullah SAW. tersebut, para sahabat 

serempak berdiri mengucapkan selamat kepada Ukashah. “Hai Ukashah, 

engkau telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dan derajat 

yang tinggi karena akan berteman dengan Rasulullah SAW. di surga,” 

ujar mereka dengan penuh keharuan. Satu per satu mereka memberi 

selamat kepada Ukashah dan mencium keningnya. 

 

b. Abu> Zaid ‘Amr bin Akht}ab Al-Anshari> RA. 

Dalam suatu riwayat, Alba‟ bin Ahmar al-Yashkuri berdialog 

dengan Abu> Zaid ‘Amr bin Akht}ab al-Anshari} RA. Abu> Zaid berkata: 

“Rasulullah SAW. bersabda kepadaku: “Wahai Abu> Zaid mendekatlah 

kepadaku dan usaplah belakang tubuhku.”  Maka belakang tubuhnya 
kuusap, dan terasa jari jemariku menyentuh Khatam.” Aku (Alba‟ bin 

Ahmar al-Yaskuri) bertanya kepada Abu> Zaid: “Apakah Khatam 
itu?”Abu> Zaid menjawab: “Kumpulan bulu-bulu.” (Riwayat Muhammad 
bin Basyar dari Abu>„A<shim dari „Uzrah bin Thabit yang bersumber dari 

Alba‟ bin Ahmar al-Yashkuri). 

 

c. Salman Al-Farisi RA. 
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Abu Buraidah RA. menceritakan tentang pengalaman Salman 

al-Farisi RA. Salman al-Farisi RA. datang membawa baki (sebuah 

wadah) berisi kurma kepada Rasulullah SAW. (sewaktu ia baru tiba di 

Madinah). Baki itu diletakkannya di hadapan Rasulullah SAW. 

Rasulullah betanya: “Wahai Salman, apa ini?”  Salman menjawab: “Ini 
sedekah buat tuan dan sahabat tuan.” Rasulullah SAW. bersabda: 

“Bawalah kembali dari sini, saya tidak memakan sedekah.” Baki itu pun 
diangkat oleh Salman. 

Keesokan harinya, ia datang lagi dengan membawa makanan 

yang serupa dan diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah 

SAW. bertanya: “Apakah ini wahai Salman?” Salman menjawab: “Ini 
adalah hadiah buat tuan.” Kemudian Rasulullah SAW. bersabda kepada 

para sahabatnya: “Hidangkanlah!” Kemudian Salman memperhatikan 

kha>tam yang terletak di belakang Rasulullah SAW. (bagian belakang 

badan Rasul SAW. sebelah atas), maka ia pun (Salman) menyatakan 

keimanannya kepada beliau SAW. Salman RA. adalah budak seorang 

Yahudi, maka oleh Rasulullah SAW. ia dibeli dengan beberapa dirham, 

yakni dengan cara mengupah menanam pohon kurma. Salman bekerja di 

kebun itu sampai pohon-pohon kurman itu berbuah. Rasulullah SAW. 

membantunya menanam pohon-pohon itu. Diantaranya ada sebatang 

pohon yang ditanam Umar RA. Pohon-pohon itu tumbuh dengan subur, 

kecuali sebatang pohon yang mati. Rasulullah SAW. bertanya: “Kenapa 

pohon yang satu ini?” Umar RA. menjawab: “Wahai Rasulullah, sayalah 
yang menanamnya.” Rasulullah SAW. pun mencabutnya, kemudian 

menanaminya lagi, dan tumbuhlah dengan baik.” (Riwayat Abu „Ammar 
bin Harits al-Khuza‟i dari „Ali bin Husain bin Waqid dari Abdullah bin 
Buraidah yang bersumber dari Abu Buraidah RA.).

63
 

 

                                                           
63

 Muh}ammad bin Jami>l Zainu>, Quthu>f  Mina al-Syama>il al-Muh}ammadiyah wa al-Akhla>qi al-
Nabawiyyah wa al-‘Ada>bi al-Isla>miyyah, cet. XV, terj: TSIS (Tim Studi Ilmu Syar‟i), 96. 

 


