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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Empat belas abad yang silam, Rasulullah SAW.  telah berpesan kepada

ummat Islam  untuk berpegang teguh dengan  dua hal, yaitu Kitâbullah dan

Sunnah Rasûlullah. Barang siapa yang berpegang teguh kepada dua hal

tersebut niscaya  tidak akan tersesat selama-lamanya.

Imam Mâlik bin Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda :

تركت فيكم :صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا :قالعن جدهعن أبيهكثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوفعن  

ما : كتاب اهللا وسنة رسولهأمرين لن تضلوا ما متس "1كتم 

Artinya :
“ Telah aku tinggalkan padamu  dua perkara, kamu tidak akan
pernah tersesat selama berpegang teguh pada keduanya yaitu :
Kitabullah dan Sunnah Rasulullah” (HR. Imam Malik).

Ummat Islam, berdasarkan wasiat Rasulullah SAW. tersebut telah

sepakat untuk menjadikan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber rujukan

utama dalam beragama. Namun demikian, walaupun disatukan dalam

sumber yang sama, tapi dalam memahami beberapa istilah agama, ummat

ini tidak selamanya sepakat. Perbedaan pendapat dalam masalah dan perkara

ijtihâdiyyah adalah hal yang wajar dan sangat lumrah terjadi dalam umat

Islam. Bahkan kita mungkin dapat mengatakan bahwa perbedaan pendapat

1 Malik bin Anas, al-Muwaththa’ ( Damaskus : Mu’assasah al-Risâlah Nâsyirûn, 2013), Kitab “Al-
Qadar’” bab ”an-Nahyu ‘an al-Qaul bi al-Qadar”, hlm. 688
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dan pemahaman terhadap suatu masalah dalam agama adalah suatu

keharusan. Karena itu adalah konsekuensi dari banyaknya dalil yang bersifat

mujmal2 (global) dan juga adanya dalil yang zhanniyu dilâlah3 dan masih

banyak faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan

pendapat.4

Allah SWT. telah menginformasikan bahwa perbedaan itu bagian dari

sunnatullah. Allah SWT berfirman:

5بَُّك جلَََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدةً َوَلْو َشاَء رَ 

Artinya :
“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat
yang satu”

Rasulullah SAW. menguraikan di antara hikmah perbedaan pendapat

itu adalah sebagai rahmat. Seperti termaktub dalam sabda beliau :

6اختالف أميت رمحة

2 Secara bahasa, al-Mujmal adalah sesuatu yang terkumpul (al-Majmu’), Sedangkan menurut
istilah adalah sesuatu yang tidak jelas maksudnya kecuali dengan adanya qarînah sharî’yah yang dapat
menghilangkan kesamaran dan menerangkan maksudnya, atau suatu lafal yang samar dan tidak diketahui
maknanya kecuali dengan adanya keterangan. Abdul Hamid Hakim, Al-Bayân (Jakarta: Al-Sa’idiyah, tt)
hlm. 70. Lihat juga Ali Ibnu Muhammad al-Jurjani, Kitâb al-Ta’rifât (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1988), hlm.204.

3 Yang dimaksud nash yang zhanni dalalahnya adalah nash yang menunjukkan atas suatu makna,
akan tetapi masih memungkinkan untuk dita’wilkan ke makna lain. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul
Fiqh, cet. VIII ( Kuwait: Al-Dâr al-Kuwaytiyah, 1968),  hlm. 38

4 Setidaknya ada 4 penyebab utama terjadinya perbedaan pendapat. Pertama ; perbedaan dalam
meniali otentisitas nash, kedua ; perbedaan dalam memahami nash syara’, ketiga ; perbedaan dalam
menjama’ dan mentarjih nash, keempat; perbedaan pendapat mengenai kaidah-kaidah ushul dan beberapa
dalil syara’. Muslim Ibrahim, Pengantar Fiqh Muqaaran (Jakarta : Erlangga, 1991) hal. 21-39

5 QS. Hud : 118
6 Hadits  ini dinilai dha’îf oleh kebanyakan ulama karna tidak diketahui sanadnya, namun Al-

Hafizh Ibn Hajar berkata: “Hadits ini sangat populer sekali, Barangkali saja hadits ini dikeluarkan dalam
sebagian kitab ulama yang belum sampai kepada kita. Lihat : Jalâl al-Dîn al-Suyûthi, al-Jâmi’ al-Shaghîr,
Jz. I (Surabaya : Dâr al-Nasyr al-Mishriyah, tt),  bab huruf “alif” hlm. 13. Sedangkan Al-Khathâbi
menyebutkan dalam Gharîb al-Hadîts…Ucapannya kurang memuaskan dalam penisbatan hadits ini tetapi
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Artinya :
“Perbedaan pendapat dikalangan ummatku itu adalah rahmat.”

Sejarah mencatat, perbedaan  pendapat dalam Islam itu sudah terjadi

di kalangan para sahabat semenjak Nabi SAW masih hidup, seperti

perbedaan para sahabat dalam menyikapi perintah Nabi SAW untuk shalat

‘ashar di Bani Quraizhah pada waktu perang Ahzâb. 7

Dari ibnu Umar, Rasulullah Bersabda :

عن ابن عمر، رضي اهللا عنهما، قال: قال النيب ، صلى اهللا عليه وسلم، يوم األحزاب: ال يصلني أحد العصر إال يف بين 

قريظة، فأدرك بعضهم العصر يف الطريق، فقال بعضهم: ال نصلي حىت نأتيها، وقال بعضهم: بل نصّلي مل يُرد منا ذلك 

8يعنِّف واحداً منهمفذُكر ذلك للنيب ، صلى اهللا عليه وسلم، فلم 

Artinya :
“Janganlah ada satupun yang shalat ‘Ashar kecuali di
perkampungan Bani Quraizhah.” Lalu ada di antara mereka
mendapati waktu ‘Ashar di tengah jalan, maka berkatalah sebagian
mereka: “Kita tidak shalat sampai tiba di sana.” Yang lain
mengatakan: “Bahkan kita shalat saat ini juga. Bukan itu yang beliau
inginkan dari kita.” Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah
n namun beliau tidak mencela salah satunya.”

Titah Rasulullah SAW. pada para sahabat agar tidak shalat ‘ashar

kecuali setelah sampai di perkampungan Banî Quraizhah, namun

saya merasa bahwa hadits ini ada asalnya” As-Sakhowi, Al-Maqâshid al-Hasanah, Cet, I (Bairut : Dâr al-
Kutub al-‘Arabi, 1985), hlm. 69-70

7 Perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin yang dipicu oleh penghianatan kaum Yahudi.
Perang ini dinamakan perang Ahzâb (beberapa kelompok) karena pasukan musuh merupakan persekutuan
dari beberpa kelompok, diantaranya kaum musyrik Quraisy, qabilah Gathafan beserta qabilah-qabilah
yang ikut bergabung bersama mereka. Perang ini juga disebut perang khandaq (parit) karena kaum
muslimin menggali parit sebagai benteng pertahanan. Ibnu Katsir, As-Sîratun Nabawiyah (Bairut : Dâr al-
Ma’rifah, 1976) hlm. 445

8 Imam al-Bukhâri, Al-Jâmi’ al-Shahîh, Jz. 3, (Kairo : Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1400 H), hlm.
119, Hadits ke 4119, Kitab “Maghazi”, bab “Marja’u Nabi SAW min al-Ahzab”.
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kenyataannya mereka masih di perjalanan ketika telah masuk waktu ‘ashar.

Maka sebagian mereka berpendapat bahwa mereka tidak akan shalat ‘ashar

kecuali setelah sampai di Bani Quraizhah sesuai dengan pemahaman “teks”

perintah Nabi SAW. Sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa mereka

harus shalat ‘Ashr karena mereka memahami “konteks” perintah Nabi SAW

tersebut, yaitu bertujuan agar mereka mempercepat jalannya agar bisa shalat

‘Ashar di Banî Quraizhah, bukan harus shalat di tempat itu. Tetapi,

perbedaan pendapat di kalangan para sahabat pada zaman Nabi SAW. itu

semuanya dikembalikan kepada Beliau, dimana dalam masalah ini Nabi

SAW. tidak mempermasalahkan keduanya.

Perbedaan pendapat sahabat sebagai produk ijtihad yang terjadi pada

masa Rasulullah SAW. masih hidup, ini mengisyaratkan bahwa di kemudian

hari setelah  Rasulullah SAW. wafat, perbedaan pendapat itu akan semakin

banyak dan beragam, seperti perbedaan pendapat di kalangan sahabat

tentang siapa yang diangkat sebagai khalifah Nabi SAW.9, perbedaan

pendapat tentang hukum memerangi mereka yang enggan menunaikan zakat

dan masalah-masalah lainnya.

9 Pengangkatan khalifah pertama diawali dengan perbedaan pendapat antara golongan Anshâr dan
Golongan Muhâjirin.  Golongan Anshâr bermusyawarah dibalai Bani Sa’idah dipimpin oleh Sa’ad bin
Ubadah berpendapat bahwa kepemimpinan umat Islam sepatutnya dipegang oleh golongan Anshâr, dari
golongan Muhâjirin bermusyawarah di masjid Nabawi dipimpin oleh Umar bin Khattab, berpendapat
bahwa yang sepantasnya memimpin umat Islam dari golongan Muhâjirin. Pada akhirnya mereka
bermusyawarah dan sepakat mengangkat sahabat Abu Bakar Al-Shiddîq sebagai Khalifah pertama. Team
Al-Azhâr, Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Kelas VII, (Gresik: Putra Kembar Jaya, tt) hlm. 5
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Masalah klasik yang hingga kini masih terjadi perbedaan pendapat

adalah masalah bid’ah. Perbedaan pendapat dalam masalah ini, secara

umum, terbagi menjadi dua kelompok. Abdul  Ilah bin Husain al-‘Arfaj

memberi nama pada mereka dengan istilah “al-Mudhayyiqûn” (kelompok

yang memaknai bid’ah secara sempit) dan “ al-Muwassi’ûn” (kelompok

yang memaknai bid’ah secara longgar).10

Kelompok pertama berpendapat bahwa segala amalan ibadah yang

tidak ada contoh dari Rasulullah SAW maka termasuk amalan bid’ah dan

semua bid’ah itu sesat dan setiap kesesatan itu masuk neraka. Mereka

mendasarkan pendapatnya pada Hadits berikut :

ِإنَّ َأْصَدَق احلَِْديِث ِكَتاُب اللَِّه، َوَأْحَسَن اْهلَْدِي َهْدُي ُحمَمٍَّد، َوَشرُّ اُألُموِر عن جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:

11ِبْدَعٍة َضالََلٌة وَُكلُّ َضالََلٍة ِيف النَّارِ ُحمَْدثَاتـَُها وَُكلُّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلُّ 

Artinya :
"Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitab Allah, dan
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan seburuk-
buruk perkara adalah perkara baru, setiap perkara baru adalah
bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya
di neraka." (HR. An-Nasa'i)

Kelompok kedua berpegang teguh pada pendapat yang mengatakan

bahwa bid’ah itu ada dua yaitu bid’ah mahmudah/bid’ah hasanah (bid’ah

yang baik) dan bid’ah mazmumah/bid’ah dhalalah (bid’ah yang tercela).

10 Abdul Ilah ibn Husain al-‘Arfaj, Mafhûm al-Bid’ah wa Atsâruh fidhthirâb al-Fatâwa al-
Mu’âshirah, Cet. 2. (Yordan : Dâr al-Fath, 2012), hlm. 69

11 Imam al-Nasâ’i, Al-Sunan al-Kubra li al-Nasâ’I, Juz II, Cet. I, (Bairut : Mu’assasah al-Risâlah, 2001),
Kitab “ Shalah  al-‘Idain” Bab “ Kaif  al-Khutbah”, hal. 308. Disebutkan juga dalam kitab Shahih Muslim
“Kitâb : Jum’at”, “Bab :Takhfîf al-Shalâh wa al-Khutbâh”, hal. 385
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Bid’ah mahmudah/bid’ah hasanah adalah :

12مجاعالثر او ااالسنة او الكتاب او الما احدث من اخلري ال خالف فيه لواحد من

Artinya :
“Perkara baru yang diadakan dari segala kebaikan (ma uhditsa min
al-khair) yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah, atsar
Sahabat atau ijma’ ulama’”

Contoh bid’ah hasanah di antaranya adalah acara memperingati

maulid Nabi Muhammad SAW, tahlilan, yasinan, bersalaman setelah shalat,

menghadiahkan pahala ibadah kepada orang yang telah meninggal,

tawassulan dan lain-lain.13

Bid’ah mazmumah/bid’ah dhalalah adalah :

14ما احدث خيالف كتابا او سنة او اثرا او امجاعا

Artinya :
Perkara baru yang bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah, atsar
Sahabat atau ijma’ ulama’

Contoh bid’ah dhalalah di antaranya adalah shalat dengan penambahan bacaan

yang diterjemahkan kedalam bahasa lain (bahasa Indonesia dan bahasa Jawa) seperti

yang terjadi di malang periode tahun 2000 sampai  2005. Faham ini dikembangkan di

Pondok I'tikaf Jamaah Ngaji Lelaku di daerah Lawang, Malang yang di

pimpin Ust. M. Yusman Roy.

12 Al-Baihâqy, Manâqib al-Syâfi‘i, Jz. I (Kairo : Dâr al-Turâts, 1970), hlm. 469.
13 Fathy Syamsuddin Ramadhan an-Nawy, Amalan Shaleh yang dianggap Bid’ah (Bogor : Al-

Azhar Fresh Zone Publising, 2015), hlm. 15
14 Al-Baihâqy, Manâqib al-Syâfi‘i, Loc.Cit.
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Jadi jelasnya adalah  bahwa bid’ah yang selaras dengan sunnah disebut bid’ah

mahmudah/hasanah dan bid’ah yang bertentangan dengan sunnah disebut bid’ah

madzmumah/dhalalah.15 Pendapat ini, mereka sandarkan kepada perkataan Umar bin

Khattab RA, terkait dengan pelaksanaan salat tarawih secara berjama’ah; “Ni’mat al-

bid’ati hadzihi” (sebaik-baik bid’ah adalah ini).”16

Perbedaan pendapat dalam masalah bid’ah ini sangat tajam dan

berbeda dengan masalah-masalah lainnya. Pada masalah selain bid’ah

konsekuensi perbedaan pendapat tidak terlalu signifikan, seperti masalah

qunut, masalah basmalah, masalah menyentuh kulit lawan jenis dan lain-

lain. Pada permasalahan tersebut konsekuensinya hanya sebatas sunnah

atau tidak sunnah atau antara sah dan tidak sah, namun pada masalah bid’ah

ini sangat berbeda, karena konsekuensinya orang yang dianggap melakukan

perbuatan bid’ah itu tergolong orang yang sesat, yang pasti akan masuk

neraka dan harus dijauhi bahkan dimusuhi.

Perbedaan pendapat ini berawal dari perbedaan dalam memahami

sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

ِإنَّ َأْصَدَق احلَِْديِث ِكَتاُب اللَِّه، َوَأْحَسَن اْهلَْدِي َهْدُي ُحمَمٍَّد، َوَشرُّ اُألُموِر عن جابر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:

17وَُكلُّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلُّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة وَُكلُّ َضالََلٍة ِيف النَّارِ ُحمَْدثَاتـَُها 

15 Al-Hâfidz Abû Nu’aim Ahmad bin Abdullah al-Asbahâni, Hilyah al-Auliyâ’ wa Thabâqât al-Ashfiyâ’, Jz. IX
(Beirut:Dâral-Kitâbal-’Arabi, 1400H), hal113.DiriwayatkanolehAbuNu’aimmelalui jalurIbrahimbinJunaid.

16 Diriwayatkan oleh Imam Bukhâri, Shahîh Bukhâri, Jz. II (Kairo : Mathba’ah al-Salafiyyah, tt), hlm.
60 pada “Kitab : shalat tarawih”, “Bab: Fadli Man Qâma Ramadlana”,.

17 Sunanal-Nasai, Op.Cit. JuzII,hal.308.



8

.

Hadits ini merupakan salah satu dari sekian banyak hadits yang

berbicara tentang bid’ah. Namun dalam memahami hadits t ini terjadi

perbedaan, bermula dari kata “kullu” pada kalimat “kullu bid’atin”, apakah

diberlakukan secara umum atau ada takhshish. Bila diberlakukan

keumumannya maka artinya semua bid’ah, tidak terkecuali, maka itu sesat.

Tapi bila ada takhshish maka makna kullu tidak bisa diberlalukan secara

umum. Dalam hal ini Syafi’iyah berpendapat bahwa kata kullu tidak berlaku

secara umum, tetapi ada takhshishnya, sehingga syafi’iyah berpendapat

bahwa bid’ah itu terbagi dua yaitu bid’ah hasanah dan bid’ah dhalâlah.18

Senada dengan Syâfi’iyah, ada beberapa ulama dari kalangan mazhab lain

mempunyai pendapat yang sama. Seperti Ibn ‘Âbidîn dan Ibnu Nujaim dari

kalangan Hanafiyyah dan Ibnu al-Hâjj, Al-Qarâfi, Al-Zarqâni dan Al-Subki

dari kalangan Malikiyyah serta Ibnu Al-Jauzi dan Imam al-Safaraini dari

kalangan Hanâbilah dan Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyyah.

Indonesia, sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia,

tidak terlepas dari pengaruh dua faham tersebut. Mazhab Syafi’i, yang

mengusung faham muwassi’un telah berkembang lebih dahulu dan menjadi

18 Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihâqi, bahwa beliau berkata, "Perkara baru yang
tidak ada di zaman nabi SAW itu ada dua ketagori, pertama, perkara baru yang bertolak belakang dengan Al
Qur`an, Sunnah, pendapat sahabat atau Ijma, maka itu termasuk bid'ah yang sesat (bid'ah dhalâlah). Kedua,
perkara baru yang termasuk baik (hasanah), tidak bertentangan dengan Al-Qur`an, Sunnah, pendapat
sahabat atau Ijma, maka perkara baru ini tidak tercela." Al-Baihâqi, Manâqib Al-Syâfi'i, Op. Cit. . Juga oleh
Abu Nu'aim al-Ashbahâni, Hilyatul Auliya`, Jz. 9 (Bairut : Dâr al-Fikr, 1996), hlm. 113
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faham mayoritas ummat Islam Indonesia, kemudian disusul faham

mudhayyiqun.

Kedua faham tersebut, secara konseptual, tidak bisa hidup

berdampingan, karena salah satu faham menganggap sesat faham yang

lainnya sehingga harus dimusuhi dan dibasmi. Sementara faham yang

dianggap sesat tentu tidak terima dan berusaha keras membela diri dan

membuktikan kebenaran fahamnya. Rivalitas kedua faham tersebut, di

Indonesia,  semakin hari semakin keras dan tajam. Hal ini dipicu semakin

besarnya penetrasi kaum mudhayyiqun di Indonesia seiring dengan semakin

banyaknya mahasiswa alumni timur tengah, khususnya Mekah, yang

mengusung faham mudhayyiqun.

Rivalitas kedua faham yang begitu keras di Indonesia, dikawatirkan

akan memicu konflik horizontal antar ummat Islam. Untuk itu perlu adanya

paradigma baru yang dapat menjadi alternatif dalam memahami konsep

bid’ah dan dapat mereduksi rivalitas antara kelompok mudhayyiqun dan

muwassi’un di Indonesia.

Pradigma Imam ‘Izzu al-Dîn Ibn Abd al-Salâm dalam memahami

bid’ah, dapat menjadi alternatif atas persoalan tersebut. Beliau memandang

bid’ah sebagai objek hukum bukan sebagai hukum itu sendiri. Sebagai objek

hukum, bid’ah, harus ditimbang dan diukur dengan kaidah-kaidah hukum

islam yang lima, yaitu kaidah hukum  wajib, kaidah hukum sunnah, kaidah
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hukum haram, kaidah hukum makruh dan kaidah hukum mubah.

Karenanya, dalam paradigma‘Izzu al-Dîn Ibn Abd al-Salâm, bid’ah dibagi

menjadi 5 macam, yaitu bid’ah wajibah, bid’ah haramah, bid’ah sunnah,

bid’ah makruhah dan bid’ah mubahah.19

Mendalami konsep bid’ah menurut perspektif Imam ‘Izzu al-Dîn Ibn

Abd al-Salâm ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis, sehingga

beberapa pertanyaan senantiasa muncul dan menggelitik dalam hal ini yaitu;

bagaimana konsep bid’ah menurut Imam ‘Izzu al-Dîn Ibn Abd al-Salâm?

Apa yang melatar belakangan pemikiran ‘Izzu al-Dîn Ibn Abd al-Salâm

tersebut.?

Berdasarkan pemikiran itu, menurut hemat penulis, kajian ini sangat

layak untuk diteliti  lebih lanjut sehingga mendapatkan jawaban yang

komprehensif permasalahan bid’ah dalam perspektif ‘Izzu al-Dîn Ibn Abd al-

Salâm.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep bid’ah menurut ‘Izzu al-Dîn Ibn Abd al-Salâm?

2. Apa yang menjadi latar belakang pemikiran ‘Izzu al-Dîn Ibn Abd

19 ‘Izz al-DînIbn Abdal-Salâm, Qawa’idal-AhkâmfiMashâlihal-Anâm, JuzI, (Beirut:Dâral-Kutubal-Ilmiyah,TT),
hal.173.
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al-Salâm tentang konsep bid’ah tersebut?

C. Pembatasan Masalah

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa penelitian yang

berjudul “Konsep Bid’ah Dalam Perspektif ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-

Salâm” akan dibatasi pada;

Pertama; konsep bid’ah dalam perspektif ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-

Salâm yang tertuang dalam kitab “Qawâ’id al-Ahkâm fi Mashâlih al-

Anâm” dan kitab lainnya yang merupakan karya ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd

al-Salâm.

Kedua; konsep bid’ah dalam perspektif  ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-

Salâm yang diuraikan oleh murid-murid ‘Izzu al-Dîn ibn Abd al-Salâm

dan ulama-ulama terkemuka yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

TujuanPenelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep bid’ah dalam perspektif ‘Izzu  al-Dîn ibn

Abd al-Salâm.

2. Untuk menjelaskan latar belakang  pemikiran ‘Izzu al-Dîn Ibn Abd

al-Salâm tentang konsep bid’ah tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk membuka cakrawala terkait dengan

pemikiran hukum Islam dalam mensikapi beberapa perbedaan yang terjadi dikalangan

masyarakat muslim dewasa ini.
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Diharapkan penelitian ini memberi kontribusi:

1. Memberi cakrawala dan wawasan hukum Islam pada masyarakat luas terkait

konsep bid’ah dalam perspektif ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm.

2. Menjadi sumbangan khazanah pemikiran bagi ummat manusia umumnya dan bagi

ummat Islam khusunya serta menjadi warisan pengetahuan bagi generasi berikutnya.

3. Bahan berguna bagi penelitian lebih lanjut.

E.  Signifikansi Penelitian

Gagasan pokok penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh  mengenai konsep

bid’ah dalam perspektif ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm, dimana beliau berbeda dengan

mayoritas ulama terutama dari kalangan Syafi’iyyah yang hanya membagi bid’ah menjadi 2

macam yaitu bid’ah hasanah dan bid’ah dhalâlah.20

Hal lain yang tidak kalah penting dari penelitian ini adalah upaya untuk menemukan

latar belakang pemikiran ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm.

Pandangan ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm dipilih karena dipandang memiliki

ekspektasi terhadap gagasan pokok penelitian. Selain karena faktor ketokohannya di

kalangan ulama-ulama, juga karena keterbacaan pandangannya dari karya-karya yang

terkodifikasi.

Studi semacam ini sangat berguna untuk menambah khazanah keilmuan yang

dapat membuka cakrawala berfikir betapa luasnya pengetahuan hukum Islam sehingga

dengan cakrawala itu dapat menghargai keanekaragaman pemikiran dan melahirkan

keluwesan dan kehalusan bertindak yang pada akhirnya mewujudkan eksistensi Islam

sebagai rahmatan lil ‘alamin.

20 Bid’ah hasanah adalah perkara baru yang diadakan dari segala kebaikan (ma uhditsa min al-
khair) yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah, atsar Sahabat atau ijma’ ulama’. Bid’ah dhalalah
adalah : Perkara baru yang bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah, atsar Sahabat atau ijma’ ulama’. Lihat
Al-Baihâqy, Manâqib al-Syâfi‘i, Loc.Cit
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F. Telaah Kepustakaan

‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm adalah seorang ulama yang cukup terkenal dan

disegani, baik dikalangan ulama semasanya maupun generasi berikutnya. Eksistensi ‘Izzu  al-

Dîn ibn Abd al-Salâm sebagai ulama besar yang disegani dengan kedalaman dan keluasan

ilmunya serta konsitensinya dalam menegakkan agama itu nampak jelas dengan disematkannya

beberapa gelar yang melekat pada dirinya. Di antaranya gelarnya adalah Sulthân al-‘Ulamâ’

(raja para ulama). Ini sebagai legitimasi atas kerja keras beliau menjaga reputasi para

ulama pada masanya. Usaha itu diimplementasikan dalam sikap-sikapnya yang tegas saat

melawan tirani dan kediktatoran. Beliaulah yang mengomandani para ulama dalam

beramar ma’ruf nahi mungkar. Beliau juga mendapat julukan ‘Izz al-Dîn (kemulyaan agama).

Kebesaranya terlihat dengan jelas ketika al-Hâfidz ‘Abd al-Azhîm al-Munziri menolak

memberikan fatwa selama Imâm ‘Izz al-Dîn ibn Abd al-Salâm masih ada di Mesir. Ia

mengatakan “Saya mau berfatwa sebelum kehadiran Seikh ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm,

tetapi sesudah beliau datang, tugas itu hanya bisa dilakukan oleh beliau”.21

Kepakaran dan kedalaman ilmu Imam ‘Izzu al-Dîn ibn Abd al-Salâm tercermin

dalam karya-karya beliau yang meliputi dari berbagai bidang disiplin keilmuan agama. Oleh

karena itu, pemikiran-pemikiran Imam ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm menjadi daya tarik

tersendiri bagi para peneliti.

Beberapa karya ilmiyah hasil penelitian para sarjana terdahulu adalah sebagai berikut :

Pertama : Studi analisis Pendapat Imam ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm tentang

Hukum Wali Fasiq Menikahkan Anak Perempuan, merupakan sekripsi dari Iki Ummi

Khanifah diajukan kepada Jurusan Ahwâl Al-Syahsiyyah Fakultas Syari‟ah UIN

Walisongo tahun 2015.  Skripsi ini menguraikan bahwa dalam masalah wali fasiq

21 Abdullah Mustofa al-Maraghi, Pakar-pakar Fiqih Sepanjang Sejarah ( Yogyakarta : LKPSM,
2001), hlm. 206.
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dikalangan Syafi’iyyah terjadi  perbedaan pendapat. Pendapat ulama Syafi‟iyyah yang

masyhur menetapkan bahwa sifat fasiq dapat mencegah hak perwalian seseorang.

Beberapa ulama’ Syafi’iyah tidak sepakat dengan pendapat tersebut dengan mengatakan

bahwa seorang fasiq dapat menjadi wali di dalam pernikahan. Salah satu ulama’ yang

berbeda pendapat dengan pendapat masyhur tersebut adalah Imam ‘Izzu  al-Dîn ibn

Abd al-Salâm.

Kedua : Tafsir Etik ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm, Studi tentang Konsepsi Etika

yang diderivasikan dari Ayat-ayat Al Qur’an, Skripsi yang disusun oleh : Ghazi

Mubarok, yang diajukan pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas

Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2003. Skripsi ini berupaya menggali

aspek lain dari pemikiran 'lzzuddin, yaitu konsepsi etikanya yang diderivasikan dari al-

Qur'an, Fokus perhatian dalam skripsi ini adalah tafsir etik ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-

Salâm terhadap ayat-ayat tertentu dari al-Qur'an.

Ketiga : Konsep Maqasid Al-Syari’ah Sebagai Dasar Penetapan dan Penerapannya

dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm (W.660 H), oleh Zul

Anwar Ajim Harahap, MA. Jurnal Penelitian Tazkir edisi 172 Vol. 9 No. Juli-

Desember 2014, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidimpuan. Peneliti

menyimpulkan b a h w a Hukum  Islam  dalam pembentukannya pasti

mempertimbangkan maqasid al-syariah dalam menetapkannya, sebab sebenarnya maqasid

syari’ah tersebut adalah maksud akhir dari diterapkannya sebuah Hukum. Kenyataan

tersebut dapat digambarkan dan terlihat penerapannya dalam berbagai aspek hukum Islam

yang sudah digambarkan oleh ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm secara aplikatif baik dalam

ibadah, maupun muamalah.
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Keempat : Konsep Maslahah ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm, Telaah Kitab

Qawâ’id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm, Oleh Johari, diterbitkan oleh Jurnal Epistemé,

edisi 70, Vol. 8, No. 1, Juni 2013, Institut Keislaman Hasyim As’ari (IKAHA), Tebuireng

Jombang. Penelitian Johari ini menyimpulkan bahwa kitab Qawâ’id al-Ahkâm fi

Mashâlih al-Anâm menyajikan kajian yang cukup menarik untuk mendasari dan

memahami setiap perilaku manusia. Pendekatan dalam kitab ini lebih ke arah filsafat dan

tasawuf. Pendekatan filsafat dapat dilihat dari aspek tujuan dari semua perintah dan

larangan. Namun, pada akhirnya ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm lebih menekankan

maslahah ukhrawiyah dan menitik beratkan menghindari mafsadah ukhrawi. Warna

sufistik terlihat jelas dari uraiannya tentang hierarki maslahah dan mafsadah, di mana

‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm menempatkan posisi makrifat pada posisi yang cukup

tinggi.

Fokus penelusuran selanjutnya pada buku-buku atau karya ilmiyyah yang berkaitan

dengan tema bid’ah. Diskursus dengan tema bid’ah boleh dikatakan tema yang senantiasa

aktual mengalir dari masa-kemasa. Aktual karena senatiasa menjadi daya tarik luar biasa  yang

melibatkan berbagai macam elemen masyarakat, dari kalangan ulama sampai masyarakat

awam. Oleh karenanya tak heran bila banyak para pakar tertarik untuk mengkaji, mendalami

dan untuk selanjutnya menulis dalam berbagai bentuk karya ilmiyah. Ada dalam bentuk buku,

jurnal penelitian, tesis, sekripsi, makalah dan lain-lain.

Buku-buku atau karya tulis dimaksud di atas sangat banyak, Seperti buku dengan judul

Ensiklopedi Bid’ah yang merupakan terjemahan dari kitab Al-Bida’ wa al-Muhdatsât wa Mâ

Lâ Ashla Lahu yang ditulis oleh Syaikh Dr. Hammud bin Abdillah al-Mathar yang

diterbitkan Pustaka Dârul Haq, Jakarta.  Buku ini mengupas masalah bid’ah, bahayanya,

kesesatannya dan kewajiban setiap muslim untuk memeranginya. Demikian juga dengan
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buku berjudul “Bida'ah-Bid’ah yang dianggap Sunnah “ yang ditulis oleh Syaikh

Muhammad Abd as-Salâm yang diterbitkan oleh Qisthi Press tahun 2009. Buku ini

mencoba menyoroti amalan-amalan yang dianggap baik oleh masyarakat luas dengan

sudut pandang yang berbeda.

Buku lain yang berjudul “Menjawab Vonis Bid’ah” karya Abiza el-Rinaldi yang

diterbitkan oleh Zahida Pustaka. Buku ini merupakan jawaban atas vonis bid’ah yang

difatwakan oleh faham yang berbeda terhadap sejumlah amalan yang dilaksanakan oleh

mayoritas umat Islam. Di sini penulis menganalisa dan memberikan jawaban atas dalil-

dalil yang digunakan sebagai pijakan untuk membid’ahkan amalan yang dilaksanakan

oleh mayoritas umat Islam. Di buku ini  akan ditemukan sebuah diskusi yang sangat

menarik antara dua faham tersebut. Di buku ini pula  akan ditemukan dalil-dalil dari

setiap amalan yang divonis bid’ah dan akan ditemukan kenyataan bahwa semua tuduhan

bid’ah yang dilancarkan tidak dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Masih oleh pengarang yang sama sebuah buku berjudul  “Menolak Bid’ah Hasanah

adalah Bid’ah” yang memaparkan secara utuh persoalan bid’ah dan dalil-dalil yang

secara tegas memperlihatkan secara tegas bahwa sahabat telah melakukan berbagai

macam inovasi dan kreasi dalam urusan agama. Bahkan hal itu telah terjadi pada saat

Rasulullah Saw. masih berada di tengah-tengah mereka. Tradisi tersebut terus berlanjut

pada generasi-generasi berikutnya.

Kajian ilmiah lainnya adalah apa yang ditulis oleh  Dr. Yusuf Al-Qarâdhawi yang

berjudul  “Bid`ah Dalam Agama; Hakikat Sebab Klasifikasi dan Pengaruhnya” Dalam

buku ini, Dr. Yusuf al-Qarâdhawi menjelaskan berbagai bid’ah yang disorot dan dikritisi

oleh syari’at dengan menyertakan contoh-contoh dari realitas bid’ah yang terjadi di

masyarakat saat ini. Disamping itu, juga dibahas tentang hakikat, ruang lingkup, pengaruh
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bid’ah, dalil syar’i yang melarangnya, bahayanya terhadap pelaku dan agama serta

macam-macam bid’ah.

Satu buku lagi yang mengupas tuntas masalah bid’ah adalah buku dengan judul

Konsep Bid’ah dan Toleransi Fiqih, yang merupakan terjemahan dari kitab Mafhûm  al-

Bid’ah wa Atsâruhu fi al-Fatâwa yang ditulis oleh Dr. Abdul Ilah Bin Husain Al ‘Arfaj,

yang diterbitkan oleh Al-I’tishâm, Jakarta Timur, 2013. Buku ini menjabarkan secara

panjang lebar dan sangat terperinci mengenai bid’ah. Dan masih banyak lagi buku-buku

yang berkaitan dengan masalah bid’ah.

Adapun hasil penelusuran penulis berkaitan dengan penelitian terdahulu

diantarnya adalah :

 Jurnal Penelitian Agama, Vol.9 No. 2 Jul-Des 2008 : Problematika Bid’ah : Kajian Terhadap

Dalil dan Argumen Pendukung Serta Penolak adanya Bid’ah Hasanah, oleh Suparni, MA.

Dosen Tetap STAIN Purwokerto.

 Jurnal, dengan judul “Respon Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Wahabisme

dan Implikasinya Bagi Deradikalisasi Pendidikan Islam”,

Berdasar penelusuran dan pengamatan penulis belum ditemukan penelitian yang

secara khusus meneliti konsep bid’ah dalam perspektif pemikiran ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd

al-Salâm. Oleh karena belum adanya penelitian dan pembahasan berkaitan dengan

konsep bid’ah menurut pandangan ‘Izzu  al-Dîn ibn Abd al-Salâm maka tema ini,

menurut hemat penulis, sangat layak untuk diangkat menjadi bahan penelitian yang

mendalam.

G. Kerangka Teoritik

Kata bid’ah dalam khazanah Islam merupakan lawan kata sunnah. Untuk

memahami  makna kata bid’ah maka terlebih dahulu harus memahami makna kata
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sunnah, batasannya, cakupannya dan jangkaunnya. Perbedaan dalam memahami kata

sunnah, batasannya, cakupannya dan jangkaunnya  maka akan berimplikasi pada

perbedaan dalam memahami kata bid’ah. Untuk itu perlu diuraikan satu persatu antara

makna sunnah dan bid’ah menurut para pakar.

1. Sunnah

Jika dipandang dari sudut etimologi atau bahasa, sunnah berarti;

22مذمومةالطريقة حممودة كانت او

Artinya :
“Jalan yang terpuji atau tercela”.

Hal ini dapat disimpulkan dari hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang

berbunyi :

َا بـَْعَدُه ِمْن َغْريِ َأْن يـَنـُْقَص ِمْن َمْن َسنَّ ِىف اِإلْسَالِم ُسنًَّة َحَسَنًة فـََلُه َأْجُرَها  َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِ

َا ِمْن بَـ  ْعِدِه ِمْن ُأُجورِِهْم َشْىٌء َوَمْن َسنَّ ِىف اِإلْسَالِم ُسنًَّة َسيَِّئًة َكاَن َعَلْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِ

23َغْريِ َأْن يـَنـُْقَص ِمْن َأْوزَارِِهْم َشْىءٌ 

Artinya :

“Barang siapa yang mencontohkan jalan yang baik di dalam Islam, maka ia akan
mendapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa
mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan
jalan yang jelek, maka ia akan mendapat dosa dan dosa orang yang
mengerjakannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.” (HR.
Muslim: 2398)

Dan juga berdasarkan Firman Allah SWT. :




24

22Munzier Suparta, Ilmu Hadits, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 4
23 Imam Muslim,Op.Cit. hlm. 452 hadits no. 1017
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Artinya :
“sebagai sunnah Allah yang Berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu
sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati peubahan pada sunnah
Allah.”

Dengan kata lain kata as-sunnah dapat diartikan sebagai perbuatan yang semula

belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang lain, baik perbuatan tersebut

terpuji maupun tercela25

Sedangkan as-sunnah menurut istilah syara’ adalah ucapan, perbuatan atau

pengakuan Rasulullah.26

Al-Syaukani mendefinisikan sebagai berikut :

الطريقة املسلوكة ىف الدين بان سلكها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم او السالف الصاحل من 

27بعده

Artinya :
“Jalan yang dijalani dalam agama karena biasa dijalani Rasulullah SAW. dan oleh
orang-orang terdahulu yang shalih, sesudah Rasul SAWwafat".

Ibnu Rajab berkata, “Sunnah ialah jalan yang ditempuh mencakup seluruh ajaran

Rasulullah SAW., para Khulafâ’u Râsyidûn Radhiyallahu ‘Anhum, yang berupa

24 QS. Al-Ahzâb : 61
25 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 130.
26 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam, cet.1 (Jakarta: Pustaka Amani,

2003), hlm. 39.
27 Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukâni, Irsyâdul Fuhûl, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr,

1992),  67  Bandingkan dengan karya Muhammad bin Ahmad Abi Sahl al-Sarakhsi, Ushul al-Sarakhsi,
Juz I (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, TT), hal. 113; dan Hasbi Al-Shiddiqi, Kriteria Sunnah dan Bid’ah
(Semarang: Pustaka Rizki Putra,1999),hal.19.
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keyakinan, tindakan, dan ucapan. Oleh kerana itu, ruang lingkup sunnah menurut

generasi salaf mencakup itu semua.28

Pengertian sunnah, pada perkembangannya, dapat dibedakan menjadi tiga sudut

pandang disiplin keilmuan.

1. Sunnah menurut Ulama Ahli Hadits.

Menurut ulama ahli hadits, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi

s.a.w., berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat bawaan, karakter, akhlak, atau perilaku,

baik yang terjadi sebelum atau setelah kenabian.29

2. Sunnah menurut Ulama Ushul Fiqh

Menurut ulama ushul fiqh, sunnah adalah semua yang berkaitan dengan masalah

hukum yang dinisbahkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap

beliau terhadap suatu peristiwa.30

3. Sunnah menurut Ulama Ahli Fiqh

As-Sunnah menurut istilah ahli fiqih (fuqaha’) mengandung dua pengertian; yang

pertama sama dengan yang disebut ahli Ushul Fiqh. Sedangkan pengertian yang kedua

ialah: suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan

tidak berdosa.31

a. Macam-macam Sunnah

1) Sunnah qauliyah

Sunnah qauliyah yakni hadits-hadits Rasul SAW yang beliau katakan dalam

berbagai tujuan dan konteks. Misalnya sabda Rasulullah SAW.

28 Demikian itu diriwayatkan dari Hasan al-Bashri, al-Auzâ’i, dan Fudhail bin Iyâdh.” M. Rasyîd
Ridha, Muqaddimah Shiyânah al-Insân ‘an Was-was Asy-Sheik ad-Dakhlân, (Bairut : Dâr al-Ma’rifah, TT)
hal. 7

29 Thâhir al-Simasqi, Tauzih al-Nadzar ila Ushul al-Atsar, (Riyadh : Dâr al-Fadhilah, 1997) hal. 3
30 Rahman Dahlan, Op.Cit. hlm. 131
31 Abd. Rahman Dahlan, Op. Cit. hlm. 131
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2) Sunnah fi’liyyah

Sunnah fi’liyyah ialah perbuatan-perbuatan Rasulullah Saw. sebagaimana

tindakannya menunaikan sholat lima waktu dengan cara-caranya dan rukun-rukun

nya, perbuatan nya melaksanakan manasik haji, dan putusannya dengan

berdasarkan seorang saksi dan sumpah dari pihak pendakwa.

3) Sunnah taqrîriyah

Sunnah taqrîriyah ialah sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah SAW. yang

telah diakui oleh Rasulullah SAW., baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Pengakuan tersebut ada kalanya dengan sikap diamnya dan tidak adanya

keingkaran beliau, atau dengan adanya persetujuan dan adanya pernyataan

penilaian baik terhadap perbuatan itu.32

b. Kedudukan dan Fungsi Sunnah

Secara garis besar kedudukan dan fungsi sunnah ada tiga :

1. Menerangkan apa yang dimaksud dari ayat-ayat mudjmal, seperti menerangkan

waktu-waktu sembayang, bilangan raka’at, kaifiyat ruku’, kaifiyat sujud,

kadar-kadar zakat, waktu-waktu memberikan zakat, macam-macamnya dan

cara-cara mengerjakan haji.

2. Menerangkan hukum-hukum yang tidak ada didalam Al-Qur’an seperti

mengharamkan kita menikahi seseorang wanita bersamaan dengan menikahi

saudaranya ayahnya, atau saudara ibunya, seperti mengharamkan kita makan

binatang-binatang yang bertaring.

3. Menerangkan ma’na lafad, seperti mentafsirkan al maghdlubi ‘alaihim dengan

orang yahudi dan mantafsirkan al-dlallin, dengan orang nasrani.

32 Abdul Wahhâb Kallâf, Loc. Cit. hal.40
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2. Bid’ah

a. Pengertian Bid’ah Secara Etimologis

Kata bid’ah secara bahasa memiliki dua kata asal, pertama; al-bad’u diambil dari fi’il madly

bada’a, dan kedua al-ibda’ yang diambil dari fi’il madly abda’a. Kedua kata tersebut

memiliki makna yang sama, yaitu kata ’ibarat yang memiliki makna tumbuhnya sesuatu tanpa

adanya contoh sebelumnya, yang diada-adakan, dan merupakan kreasi yang sebelumnya tidak

ada. Jika dikatakan fulanun bada’a fi hadzal amri berarti orang yang pertama kali melakukannya

dan belum ada orang lain yang melakukannya. Adapun kata abda’a wa ibtada’a wa tabadda’a

berarti mengada-adakan bid’ah, seperti yangdifirmankan Allah SWTQS. Al-Hadid : 27.





33

“Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada
mereka.”

Al-Farâhidi mengartikan kata al-bad’u yaitu membuat sesuatu yang sebelumnya tidak

pernah dicipta, disebut atau diketahui.34 Imam Al-Raghib al-Isfahani mengartikan al-ibda’

dengan pengertian menciptakan suatu amal tanpa ada yang diikuti/contoh.35 Menurut al-

Azhuri, kata al-ibda’ lebih banyak digunakan daripada kata al- bad’u, sekalipun penggunaan

kata al-bad’u tidak salah, namun sedikit digunakan dalam percakapan.36

33 QS.Al-Hadid :27.
34 Abu Abdurrahman al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, Al-’Ain, Jz. 1, Cet. 1 (Bairut : Dâr al-Kutub al-

‘Ilmiyah, , 2003), hlm. 121
35 Al-Râghib al-Ishfahâni, Mufradât al-Alfâzh  al-Qur’ân, Jz. I, Cet. IV (Bairut : al-Dâr al-

Syamiyah,  2009), hlm. 110
36 Al-Azhuri, Tahdzîbal-Lughah, Juz2 (Mesir::Al-Daral-Mishriyah,1964), hal.241.
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Kata al-Badi’ adalah salah satu asma Allah karena Dialah yang menciptakan segalasesuatu.

Dialah Pencipta yang pertama sebelum segala sesuatu ada. Dialah Allah Pencipta yang

mengada-adakan sesuatu tanpa contoh terdahulu (mitsal sabiq).37 Dalam al-Qur’an Surat al-

Baqarah ayat 117 Allah berfirman “Allah Pencipta langit dan bumi”. Dengan demikian, secara

bahasa, bid’ahberarti sesuatu kreasi yangdibuat-buat tanpa contoh terdahulu.

b. Pengertian Bid’ah Secara Terminologis

Para ulama berselisih pendapat dalam memberikan batasan makna bid’ah secara istilah.

Di antara mereka, ada yang menjadikannya khusus berkaitan dengan sunnah, ada pula yang

menarik pada masalah umum, baik itu sifatnya terpuji ataupun tercela. Dalam hal ini akan

dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapat pertama

Menurut kelompok pertama bahwa segala sesuatu yang baru setelah masa Rasulullah

SAW disebut bid’ah, baik yang bersifat terpuji maupun tercela. Pendukung kelompok ini antara

lain Imam Asy-Syâfi’i,38al-Qarâfi,39 al-Ghazâli,40 Ibnual-Atsîr,41 dan Imam al-Nawâwi.42

37 Mujiddu al-Dîn Abu al-Sa’adat bin Muhammad Al-Jaziri Ibnu al-Atsîr, Al-Nihâyah fi Gharîb al-Hadits wa al-
Atsar, Juz 1 (Libanon :Muassasah Ismâ’iliyah,1367H),hal.106

38 Nama lengkapnya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idrîs bin Abbas al-Qurasyi Al-Syâfi’i,
anak paman Rasulullah SAW yang bertemu silsilah Abdu Manaf. Lahir tahun 150 H. Para ulama
Qathibah sepakat atas ke-tsiqah-an, ke-amanah-an, keadilan, kezuhudan, ke-wara-an, kesucian jiwa,
berilmu, tinggi derajat, dan dermawan. Beliau wafat tahun 204 H dalam usia 54 tahun. Di antara karya-
karyanya adalah kitab al-Risalah dalam bidang ushul fiqh dan kitab al-Umm dalam bidang fiqh. Biografi
lengkapnya, lihat: Ibnu Khallakan, Wafayât al-A’yân (Tahqiq) Dr. Ihsan Abbas, (Beirut: Dâr al- Shadr,
TT), hal. 163-169.

39 Nama lengkapnya Syihâbuddin Ahmad bin Idrîs bin Abdurrahmân al-Shanhâji al-Qarâfi, seorang
ahli  tentang  a’lâm yang terkenal. Kepemimpinan fiqh madzhab Maliki berakhir setelah beliau wafat.
Beliau mahir di bidang fiqh, ushul fiqh, tafsir, dan ilmu logika. Beliau wafat tahun 684 H. Di antara
karyanya adalah al-Dâkhirah fi al-fiqh, al-Farqu baina al-Firâq, Mukhtashar Tanqih al-Fushul.

40 Lihat Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn, II, hal. 3. Nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin
Muhammad al-Ghazâli al-Thusi. Abu Hamid, bergelar “Hujjatul Islam”, seorang filosuf dan sufi. Beliau
lahir dan wafat di Thabran, Khurasan. Beliau memiliki sekitar dua ratus tulisan. Beliau pernah pergi ke
Nisabur, Baghdad, Hijaz, Syam, dan Mesir, kemudian kembali ke negerinya. Di antara karyanya adalah
Ihya’ ‘Ulumuddin, Tahafut al-Falasifah, dll. Biografi lengkapnya lihat Ibnu Khallakan, Wafayaat al-
A’yaan, Juz IV, hal. 216.

41 Nama lengkapnya al-Mubârak bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karîm al-Syaibâni al-
Jazra, Abu Al-Sa’âdat Majuddîn. Seorang ahli Hadits , bahasa, dan ushul. Beliau lahir tahun 544 H dan
wafat tahun 606 H di al-Maushil. Beliau adalah saudara Abu al-Atsir, sejarawan, sedangkan Ibnu al-Atsir
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Imam Syâfi’i Rahimahullah berkata, yang diriwayatkan Harmalah bin Yahyâ,43

“Bid’ah itu ada dua macam, yaitu bid’ah mahmûdah/bid’ah yang baik, dan bid’ah

madzmûmah/bid’ah yang tercela.

Bid’ah yang selaras dengan sunnah disebut bid’ah mahmûdah dan bid’ah yang

bertentangan dengan sunnahdisebut bid’ahmadzmûmah.44

Di sisi lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Baihâqi dalam Manâqib al-Syâfi’i

bahwa Imam Syâfi’i menyatakan:

“Perkara-perkara yang baru itu ada dua macam: Pertama, sesuatu yang baru, yang

tidak selaras dengan kitab (al- Qur’an), Sunnah, atsar, dan ijma’ disebut bid’ah dlalâlah (sesat).

Kedua, sesuatu yang baru, yang selaras dengan kitab (al- Qur’an), Sunnah, atsar, dan ijma’

disebut bid’ahmahmûdah /ghairu madzmûmah.45

Menurut KH. Muhyiddin Abdushshomad dalam buku Fiqih Tradisionalis, contoh

bid’ah hasanah antara lain khutbah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,

membuka suatu acara dimulai dengan membaca basmalah di bawah seorang komando,

memberi nama pengajian dengan istilah kuliah shubuh, pengajian ahad pagi, menambah bacaan

subhanahu wa ta’ala (yang diringkas dengan SWT). Setiap ada kalimat Allah, dan shallallahu

‘alaihi wa sallama (yang disingkat SAW) setiap ada kata Muhammad, serta perbuatan

adalah seorang sekretaris. Di antara karyanya adalah Jâmi’ al-Ushûl fi Ahâdits al-Rasûl, Al-Nihâyah fi
Ghârib al-Hadîts wa al-Atsar. Biografi lengkapnya lihat Ibnu Khallakan, Wafayât al-A’yân, Juz IV, hal.
141.

42 Nama lengkapnya Yahya bin Syaraf bin Mara bin Hasan al-Hazimi al-Hawarani al-Nawâwi al-
Syâfi’i, Abu Zakaria Muhyiddîn, ahli fiqh dan Hadits , lahir tahun 630 H di Nawa (nama daerah yang
dinisbahkan kepadanya), Suriah. Wafat tahun 676 H. Karyanya antara lain Minhâj al-Thâlibin, Al-Manhaj
fi Syarh Shahih Muslim, Tahdzîb al-Asmâ’ wa al-Lughât, dan Riyâdl al-Shâlihin. Biografi lengkapnya lihat
al-Subkhi, Al-Thabâqât al-Syâfi’iyyah al-Kubra, Juz VIII (Bairut : Dâr Ihyâ’ Kutub al-‘Arabi, tt),  hal. 395

43 Harmalah bin Yahya bin Harmalah bin Imrân Abû Hafsh Al-Tajibi al-Mishri adalah teman
Imam Syâfi’i Ia seorang yang jujur. Lahir tahun 166 H dan wafat tahun 243 H di Mesir. Di antara
karyanya adalah Al-Mabsûth al-Mukhtashar Biografi lengkapnya baca Ibnu Khallâkan, Wafayât al-A’yân,
Juz II,  hal. 64.

44 Al-Hâfidz Abû Nu’aim Ahmad bin Abdullah al-Asbahâni, Op.Cit. hal 113. Diriwayatkan oleh
Abû Nu’aim melalui jalur Ibrahim bin Junaid.

45Al-baihâqi, Manâqibal-Syâfi’i, Op.Cit.hal.468-469.
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lainnya yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW, namun tidak bertentangan

dengan inti ajaran Islam.46

b. Pendapat Kedua

Kelompok kedua ini berpendapat bahwa bid’ah adalah segala sesuatu yang tidak ada

dasar hukumnya menurut syara’. Tidak ada bid’ah kecuali bid’ah madzmumah/tercela.

Mereka tidak menerima adanya bid’ah hasanah. Ulama yang mendukung pendapat ini

antara lain, Imam Malik RA sampai beliau mengatakan, “Barangsiapa membuat bid’ah

dalam Islam, dan dia menyangka bid’ahnya itu baik, maka berarti dia menuduh Muhammad

mengkhianati (tidak menyampaikan) risalah, karena Allah telah berfirman; “Pada hari ini telah

aku sempurnakan bagimu agamamu).”, Al-Syâthibi,47 Ibnu Hajar al-Asqalâni,48 Ibnu Hajar

al-Haitâmi,49 Ibnu Rajabal-Hanbali,50 danal-Zarkasyi.51

Imam Al-Syâthibimendefinisikanbid’ah adalahsebagai berikut : bid’ah, yaitu jalan

46 Muhyiddin Abdussomad, Fiqh Tradisionalis, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari (Malang:
PustakaBayan Kerjasamadengan PPNurul IslamJember,2005),hal.27.

47 Nama lengkapnya Ibrâhîm bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi. Beliau seorang hafidz, ahli ushul dan termasuk
salah satu imam besar mazhab Maliki. Wafat tahun 790 H. Di antara karyanya antara lain Al-Muwâfaqât fi Ushul al-Fiqh dan
Al-I’tishâm.Biografi lengkapnya bisadilihat Asy-Syathibi, Al- I’tisham,Juz1,hal.37.

48 Nama lengkapnya Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Kannani al-Asqalâni, Abu al-Fadhl, Syihâbuddîn.

Ilmuwan dan sejarawan terkemuka, pembesar huffâdz. Beliau berasal dari Asqalani, dilahirkan di Mesir tahun 773 H. Pernah

menjabat menjadi qadhi Mesir. Wafat di Mesir tahun 852 H. Di antara karyanya adalah Fathul Bari Bisyarh Shahih al-Bukhari,

Tahdzib at-Tahdzib, dll. Biografi lengkapnya lihat Al-Suyuthi, Thabâqât al-Huffâdz, (Beirut: Dâral-Kutubal-’Ilmiyah,1403H),

hal.552.
49 Nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitâmi Al-Sa’di al-Anshâri, Syihâbuddîn,

Syaikhul Islam. Seorang ahli fiqh yang teliti. Lahir di Mesir tahun 909 H, wafat di Makkah tahun 974 H. Di antara karyanya

adalah Tuhfah al-Muhtâj Lisyarh al-Manhâj, Syarh Misykat al- Mashâbih,Al-Fatâwaal-Hadîtsiyah,Al-Shawâ’iq al-Muhriqah

‘ala Ahlil Bida’ wa al-dhalal wa al-Zandiqah, dan Syarh al-Arba’in al-Nawâwiyah. Lihat Ibnu Hajar al-Haitami al-Makki, Al-

Fatawaal-Haditsah, (Kairo:MaktabahwaMathba’ahMushthafaal-Babial-Halbi,1390H),hal.150-151.
50 Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Salami al-Baghdâdi al-Dimasyqi, Abû al-Faraj,

seorang ulama, penghafal Hadits . Dilahirkan di Baghdad tahun 736 H dan wafat di Damaskus tahun 795 H. Di antara karya-

karyanya adalah Syarh Jami’ al-Tirmidzi, Jâmi’ al-’Ulûm wa al-Hikam, Al-Qawâ’id al-Fiqhiyah,dan Lathâ’if al-Ma’ârif. Lihat

Ibnu Rajab, Jami’ al-’Ulum wa al-Hikâm, (Mathabi’ Musthafa Al-babi al-Halbi, 1382 H), hal.233-235.
51 Nama lengkapnya Muhamad bin Bahadur bin Abdullah al-Zarkasyi, seorang ahli fiqh dan ushul mazhab Syâfi’i.

Beliau keturunan Turki. Lahir di Mesir tahun 745 H, wafat tahun 794 H. Di antara karya-karyanya adalah Al-Bahru al-

Muhîth, Luqthah al-Ajlan, Al-Mantsur fi Ushûl al-Fiqh. Lihat Al- Zarkasyi, Al-Mantsûr fial-Qawâid, I, (Tahqiq)Dr.TaisirFaiq

AhmadMahmud,(Kuwait:Muassasahal-Falij,TT),hal.21
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(thariqah) dalam agama yang diciptakan menyamai syari’ah, yang tujuannya –-dengan jalan

yang dibuat-buat itu-- untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah SWT. Ini

pendapat kelompok yang menganggap adat-istiadat tidak masuk dalammaknabid’ahkarena

bid’ahhanya ada pada masalah ibadah.52

3. Qâ‘idah

Munculnya silang sengketa masalah bid’ah ini berawal dari perbedaan

dalam memahami keumuman lafazh kullu dalam teks hadits nabi berikut :

53وكل ضاللة ىف الناركل بدعة ضاللةكل حمدثة بدعة  

"Setiap yang baru itu bid’ah, setiap yang bid’ahitu sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka".

Maka untuk memahami lafazh yang umum ada qaidah yang berlaku yaitu :

َرُة ِبُعُمْوِم اللَّْفِظ الَ ِخبُُصْوِص السََّببِ  اَْلِعبـْ
Artinya :

“Yang dijdikan sandaran -dalam penetapan dalil itu- adalah keumuman
lafazh suatu nash, bukan dari kekhususan sebabnya”

H. Metode penelitian

Agar karya ilmiah ini dapat memenuhi syarat keilmuan, maka tidak dapat

dilepaskan dari suatu penelitian. Penelitian merupakan usaha manusia dalam

rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Soerjono Soekanto54 menyatakan bahwa “Penelitian hukum dimaksudkan sebagai

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang

bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala- gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisa….”

52 Asy-Syâthibi, Al-I’tishâm, I, Op. Cit. hal.37.
53 Sunanal-Nasâ’i, Juz6,hal.27.Lihat juga Al-Sunanal-Kubralial-Nasai, Juz1,hal.550.
54 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta : CV

Rajawali, 1985), hlm. 5.
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Untuk memperoleh data yang diperlukan dan untuk mendekati pokok

permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian dengan teknik

penelitian sebagai berikut di bawah ini :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini untuk mendekati pokok permasalahan dipergunakan

metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang

bertumpu pada data primer, sekunder dan tersier, dimaksudkan untuk mengetahui

konsep bid’ah menurut perspektif ‘Izz al-Dîn Ibn Abd al-Salâm dan latar

belakang yang mendasari pemikirannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan dalam penelitian ini, dipergunakan

spesifikasi  penelitian  deskripsi  analitis kritis. Deskriptif digunakan untuk

menggambarkan  obyek  yang akan diteliti secara rinci, khususnya terhadap

pemikiran ‘Izz al-Dîn Ibn Abd al-Salâm dalam masalah bid’ah. Sedang analisis

kritis adalah untuk melihat sisi-sisi di mana suatu analisis dikembangkan secara

berimbang dengan melihat kelebihan dan kekurangan objek yang diteliti55

3. Data Penelitian

Sesuai dengan judul penulisan tesis, maka dalam penelitian ini akan dilakukan

penelitian pustaka dengan maksud agar penulis dapat memperoleh data dari pustaka

baik berupa k i t ab ,  ka r ya  i lmiah ,  buku  a t aupun  maja l ah  yang ber i s i

pemikiran-pemikiran ‘‘Izz al-Dîn Ibn Abd al-Salâm yang tertuang dalam naskah

atau tulisan ilmiah dalam rangka menggali permasalah seputar konsep bid’ah.

55 Jujun S, Suriasumantri, Metode Penelitian (Jakarta : 1987), hlm. 77
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4. Jenis Data

Adapun pengklasifikasian bahan pustaka yang ada dalam penelitian

digolongkan dalam kategori yakni sebagai berikut :

a. Data primer.

Bahan primer yang akan digunakan sebagai sumber

penelitian ini adalah teks karya ‘Izz al-Dîn Ibn Abd al-Salâm

yaitu kitab “ Qawâ’id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm”

b. Data sekunder

Bahan sekunder yang akan digunakan ialah ki tab-ki tab ,

karya  i lmiah ,  buku-buku  dan  la innya yang erat kaitannya

dengan bahan primer guna membantu menganalisa serta

memahami dialektika pemikiran ‘‘Izz al-Dîn Ibn Abd al-Salâm.

c. Data tersier

Bahan hukum tersier umumnya ialah dari pengunaan kamus

bahasa arab dan kamus lainnya yang erat relevansinya dengan

suatu penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah dengan cara  membaca, memahami, mengkaji dan

membandingkan referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan

yang akan di bahas dari data yang satu dengan data yang lain,
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kemudian data-data tersebut dikumpulkan dengan mengadakan

identifikasi dan pengelompokkan bab-bab sesuai dengan sifatnya

masing-masing gunan mempermudah analisis data.

6. Analisis Data

Di dalam penulisan tesis ini teknik analisis data yang penulis

gunakan adalah dengan cara penyederhanaan berbagai jenis data yaitu

bahan primer, sekunder dan tersier ke dalam bentuk yang lebih

mudah dibaca seperti pendapat-pendapat seputar permasalahan bid’ah.

Adapun metode analisis data yang dipakai adalah analisis

kualitatif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul kemudian

diuraikan dan dikumpulkan dengan cara deduktif dan induktif. Menurut

Sutrisno Hadi56 bahwa metode deduktif yaitu metode berfikir yang

bertitik tolak pada data-data yang sifatnya umum kemudian ditarik suatu

kesimpulan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus (dari umum

kepada kesimpulan yang khusus). Sedangkan metode yang kedua

menurut Masri Mangaribuan57 bahwa metode induktif yaitu suatu

metode yang berangkat dari fakta atau peristiwa kongkrit kemudian

ditarik suatu generalisasi yang bersifat umum. Untuk menjawab beberapa

persoalan tersebut memerlukan landasan teori atau dukungan teori dalam

membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahn yang

56 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta : UGM Press,1990), hlm. 36.
57 Masri Mangaribuan, Metodologi Survey (Yogyakarta : UGM Press, 1979), hlm. 37.
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dianalisis.58

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan Tesis ini disistematisasikan dalam bab-bab tertentu yang

antara bab satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan. Untuk

menghasilkan suatu bahasan yang runtut dan padu, maka dari bab-bab

dibagi lagi dalam sub-sub bab.

Penyusunan tesis ini dibagi menjadi 5 bab dimulai dengan pendahuluan,

kajian teori, hasil penelitian, analisis data, analisis pemikiran hingga penutup.

Adapun rincian sistematika penulisan tesis ini dijelaskan dalam deskripsi

berikut.

Bab satu adalah pendahuluan yang memuat latar belakang

penelitian, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian,

signifikasi penelitian, telaah kepustakaan, kerangka teoritik dan

metodologi penelitian. Di dalamnya dijelaskan tentang alasan pentingnya

dilakukan penelitian ini serta bagaimana penelitian ini dilakukan.

Tujuannya adalah untuk memperjelas perihal bagaimana penelitian ini

dilaksanakan.

Bab dua adalah deskripsi terkait dengan tokoh utama yang menjadi

objek kajian dalam penelitian ini yaitu sosok ‘Izz al-Dîn Ibn ‘Abd al-Salâm.

58 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta : Rajawali Pers, 2006),
hlm. 15.
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Pembahasan dalam bab ini meliputi diskripsi situasi sosial yang menjadi

latar belakang kehidupannya. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi

biografi sosok ‘Izz al-Dîn Ibn ‘Abd al-Salâm yang meliputi nasab, kelahiran

dan perkembangannya, dilanjutkan pembahasan rihlah ilmiyah dan karir

intlektualnya. Uraian berikutnya terkait dengan sifat-sifat penting ‘Izz al-

Dîn Ibn ‘Abd al-Salâm, dilanjutkan dengan uraian para gurunya yang telah

berjasa besar dan murid-muridnya yang juga menjadi bintang ulama di

masanya. Kemudian menguraikan karya-karya beliau yang menjadi warisan

ilmu yang sangat berharga.

Bab tiga adalah kajian teori yang memuat uraian teoritis seputar

konsep dasar Bid‟ah yang pembahasan adalah tentang bid‟ah secara umum

meliputi pembahasan pengertian bid’ah secara etimologi dan terminology,

landasan hukum bid’ah, pebedaan pendapat seputar bid’ah dan

macam-macam bid‟ah.

Bab empat adalah hasil penelitian terkait dengan analisis pemikiran

konsep bid’ah perspektif ‘Izz al-Dîn Ibn ‘Abd al-Salâm yang berisi deskrifsi

konsep bid’ah perspektif ‘Izz al-Dîn Ibn ‘Abd al-Salâm dan analisis latar

belakang pemikiran yang menjadi acuan rumusan konsep bid’ah ‘Izz al-Dîn

Ibn ‘Abd al-Salâm .

Bab lima adalah penutup yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu

simpulan dan saran. Simpulan berisi uraian garis besar analisis hasil
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penelitian yang telah ditarik dalam kesimpulan final. Sedangkan saran

berisi implikasi sikap yang ditawarkan peneliti agar penelitian ini bisa

lebih kontributif dalam upaya pengembangan memandang khilafiyyah dalam

bidang fiqh.


