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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bid’ah menurut ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm adalah “ Fi’lun mâ lam

yu‘had fî ‘ashri Rasûlillah Sallallahu ‘alaihi wa sallam (melakukan

sesuatu yang tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah SWT). Bid’ah

diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu : bid’ah wâjibah, bid’ah

muharramah, bid’ah mandûbah, bid’ah makrûhah, dan bid’ah mubâhah.

Adapun metode mengetahui status klasifikasi bid’ah tersebut adalah

dengan membandingkan atau mengembalikan pada timbangan kaidah-

kaidah hukum Islam.

2. Latar belakang pemikiran ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm adalah sikap para

sahabat Nabi SAW terhadap amalan baru (nawazil) yang dikerjakan oleh

sahabat lainnya. Diantara  sahabat ada yang mengerjakan amalan baru

sedangkan sahabat lainnya diam (tanda setuju), ada juga sahabat yang

mengerjakan amalan baru sedangkan sahabat lain memprotes namun

kemudian mendukung,  ada juga sahabat yang mengerjakan amalan baru

sedangkan sahabat lain memprotes keras tetapi tidak mendukung namun

masih ikut mengerjakan (walaupun dengan berat hati), ada juga yang

memprotes keras dan meninggalkan sama sekali.
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B. IMPLIKASI

Paradigma ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm dalam meyikapi hal baru dalam

masalah agama (nawazil) adalah dengan mengembalikan pada qawaid syaria’ah

sehingga ditemukan hukum Islam yang lima yaitu  wajib, haram, sunnah, makruh

atau muba.

Paradigma ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm dalam meyikapi hal baru dalam

masalah agama (nawazil) ini diharapkan bisa menjadi altenatif dalam menyikapi

perbedaan pendapat dalam masalah bid’ah, sehingga dapat mereduksi potensi

konflik akibat meruncingnya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat.

C. SARAN

Setelah memalui kajian mendalam terhadap permasalahan bid’ah terutama

dalam prespektif ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, maka penyusun dapat

menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya memandang bid’ah sebagai objek hukum bukan sebagai

hukum,  karena ulama ushul telah sepakat bahwa hukum taklifi itu hanya

lima, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Tidak ada hukum

yang ke enam yaitu bid’ah.

2. Hendaknya memandang dan memposisikan masalah bid’ah ini sebagai

masalah khilâfiyah ijtihâdiyah, bukan sebagai dalil antara yang benar

dan yang salah, antara yang sunnah dan yang bukan sunnah, antara yang

pengikut Rasulullah SAW. dan pengikut syaitan dan hawa nafsu.
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3. Perbedaan hendaknya disikapi dengan penuh toleransi, hormat dan

menjauhkan diri dari hawa nafsu, nakarena sesungguhnya yang menjadi

sumber perpecahan ummat  adalah hawa nafsunya.

4. Untuk membangun kesadaran bertoleransi, hendaknya diperluas

pengetahuan dengan menggalakkan mempelajari fiqih perbandingan,

sehingga timbul kesadaran bahwa dalam masalah ijtihadiyah (ijtihad

ulama mu’tabar) tidak ada kebenaran mutlak.

5. Membaca biografi dan pemikiran Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm secara

untuh, maka akan dijumpai beliau seorang ulama yang memiliki semua

sifat keutamaan, berani dan tegas dalam membela kebenaran, beliau juga

seorang yang berkomitmen untuk memberantas bid’ah-bid’ah yang sesat.


