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AKHLAK  

terhadap  

RASULULLAH SAW 

 

TUJUAN  

1. Memahami secara filosofis tentang akhlaq terhadap Rasulullah 

Saw. 

2. Mengetahui dan memahami bentuk-bentuk akhlaq terhadap 

Rasulullah Saw. 

3. Memahami pentingnya meneladani Akhlaq Rasulullah Saw. 
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MAKNA  AKHLAQ TERDAP RASULULLAH  SAW 

Pada bab terdahulu (akhlaq terhadap Allah) disebutkan, bahwa salah satu 
ciri akhlaq terhadap Allah adalah penyerahan diri secara total kepada-Nya. 
Sebab diyakini bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah SWT adalah baik, 
benar, indah, dan sempurna. Kesadaran ini merupakan wujud dari keyakinan 
terhadap kemaha-Esaan dan kemaha-Agungan  Allah SWT (‘aqidah tauhid). 
Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa di samping Islam mengajarkan ‘aqidah 
tauhid,  juga mengajarkan keyakinan terhadap “kerasulan Muhammad SAW”  
Artinya, orang yang meyakini akidah tauhid  (terhadap Allah) tetapi tidak 
meyakini kerasulan Muhammad SAW  tidak dapat dikategorikan sebagai 
seorang Muslim. Oleh karena itu, syarat pertama diakuinya keislaman 
seseorang adalah pengakuan kemaha-Esaan Allah SWT sekaligus pengakuan 
terhadap  kerasulan Muhammad SAW  yang diucapkan dengan lisan.  

Pengakuan ini merupakan ajaran yang paling awal dalam Islam yang 
diikrarkan dalam dua kalimat syahadat (syahadatain) yang berbunyi: “Asyhadu 
an-laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah (Aku bersaksi 
bahwa tidak ada ilah (tuhan) kecuali Allah,  dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah utusan Allah). Dengan demikian, dua kalimat syahadat  
adalah gerbang bagi manusia yang ingin berada dalam agama Islam kemudian 
menampilkan akhlaq terpuji dalam kehidupan sehari-hari. 

Muhammad SAW  (Mekkah, 53 SH/571 - Madinah, 11H/632 M) sebagai 
rasul Allah, menempati posisi sangat penting sebagai pembawa amanat-Nya 
untuk manusia sejagat. Muhammad SAW  adalah tokoh historis yang agung 
dan tokoh dunia yang paling berpengaruh di bumi ini. Muhammad Saw., bukan 
tokoh mitologis, tetapi pembawa agama yang sukses dalam menyampaikan 
dakwahnya ke segenap umat manusia. Mengakui kerasulan Muhammad Saw., 
berarti mengakui bahwa dia seperti para rasul Allah yang lainnya, yaitu 
manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah SWT. Argumen yang paling 
kuat untuk menunjukkan kerasulan Muhammad SAW bukanlah perbuatannya 
yang luar biasa, tetapi keunggulan akhlaq-nya dan keunggulan Kitab Suci Al-
Qur’an yang diajarkannya. Di kalangan masyarakat pra-Islam, nama 
Muhammad sudah demikian terkenal sebagai pribadi yang jujur, sehingga 
digelari al-Amin (orang yang sangat dipercaya karena kejujurannya). Sebelum 
menjalankan tugasnya, Muhammad adalah orang yang tidak tahu apa itu kitab 
dan apa itu iman (QS. 42:52). 
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“Demikianlah Kami wahyukan kepada-mu  Al Quran  dengan perintah 
kami. sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa Al kitab (Al Quran) dan tidak 
pula mengetahui Apa  iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, 
yang Kami tunjuki dengannya siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-
hamba Kami. dan sesungguhnya Kamu benar- benar memberi petunjuk 
kepada jalan yang lurus.” 

 Dengan demikian, sukar untuk melontarkan prasangka negatif bahwa ia 
tampil mengada-ada atau mendakwakan dirinya sebagai rasul penerima 
wahyu. Di samping itu, ia pun tidak dikenal sebagai seorang penyair. Ketika 
menyampaikan ayat demi ayat dari Al-Qur’an dengan gaya bahasa yang tinggi 
dan memukau, tidak ada penyair dan pujangga Arab yang berani tampil 
menandingi gaya bahasa Al-Qur’an, kendati mereka telah ditantang untuk 
membuat tandingannya. (QS.2:23) 

                    

                    

“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami 
wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang 
semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu 
orang-orang yang benar.” 

Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang 
kebenaran Al Quran, bahwa ia itu dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan 
semua ahli sastera dan bahasa karena ia merupakan mukjizat Nabi 
Muhammad SAW. Firman Allah (Q.S. 10:38):  
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“Atau (patutkah) mereka mengatakan "Muhammad membuat-buatnya." 
Katakanlah: "(Kalau benar yang kamu katakan itu), Maka cobalah datangkan 
sebuah surat seumpamanya (al-Qur’an) dan panggillah siapa-siapa yang dapat 
kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang yang benar." 

Firman Allah Q.S. 11:13: 

                          

                 

“Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat Al 
Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), Maka datangkanlah sepuluh surat 
yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu 
sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang 
benar". 

Keunggulan Al-Qur’an semakin terasa kuat ketika orang merenungi 
kandungannya menyangkut kisah-kisah masa lalu, hukum, moral yang tinggi, 
dan ayat-ayat kauniyyah (fenomena alam raya) yang mengandung makna 
demikian tinggi. Firman Allah Q.S.6:125:  

                         

                     

                

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya 
petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. 
Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya[503], niscaya Allah 
menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. 
Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.” 
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Uraian di atas mengisyaratkan bahwa di samping seorang Muslim memiliki 
kewajiban untuk berakhaq baik kepada Allah, juga ada kewajiban untuk 
berakhlaq baik terhadap Rasulullah, karena Rasulullah, dianugrahi kedudukan 
oleh Allah SWT  sebagai:  Habibullah (kekasih Allah); Nabi dan Rasul-Nya untuk 
seluruh manusia dan ajaran yang dibawanya bersifat universal (tidak terbatasi 
waktu dan tidak terbatasi tempat); Manusia yang diberi kekhususan dengan 
wahyu, penyampai risalah, “baasyir = penyampai berita gembira” dan “naadzir 
= pemberi peringatan”.  

Keunggulan Al-Qur’an dan ketinggian kepribadian Muhammad SAW 
menjadi alasan yang kuat atas pengakuan bahwa Muhammad SAW adalah 
rasul Allah, manusia pilihan yang menerima pengetahuan atau ajaran dari 
Tuhan melalui wahyu. Nabi Muhammad SAW  adalah rasul yang paling mulia di 
antara semua rasul (dengan tidak bermaksud membeda-bedakannya). Nabi 
Muhammad SAW  diutus Tuhan kepada segenap umat manusia, sedangkan 
rasul-rasul Allah yang lainnya hanya diutus kepada umat tertentu,. Muhammad 
SAW  adalah nabi dan rasul Tuhan yang terakhir, yang dicatat Al-Qur’an dalam 
ungkapan Khatam an-Nabiyyin, sebagaimana firman Allah SWT QS.33:40: 

                       

             

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara 
kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah 
Maha mengetahui segala sesuatu. 

Sebagai Rasulullah, Nabi Muhammad SAW memiliki tugas pokok untuk 
menyempurnakan akhlaq manusia dari akhlaq tercela menjadi akhlaq terpuji 
melalui tiga misi utamanya. Ketiga misi utama itu diungkapkan dalam Al-Qur’an 
surah al-Jumu’ah ayat 2: 

                         

                          

“Dia-lah (Allah) yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang 
Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, 
mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). 
dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang 
nyata,” 
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Ayat di atas menginformasikan bahwa sebagai konsekuensi logis dari tugas 
utama Rasulullah SAW  untuk mendidik manusia agar memiliki akhlaq terpuji, 
Alah menugaskan beliau agar melaksanakan tiga misi utamanya, yaitu: (1) 
Membacakan, menjelaskan, memaparkan tanda-tanda kebesaran Allah (ayat-
ayat Allah) kepada semua manusia; (2) Membersihkan jiwa manusia; dan (3) 
Mengajarkan Al-kitab dan al-Hikmah (Al-Qur’an dan As-Sunnah).  

Sebagai akibat logis dari keutamaan-keutamaan yang telah diberikan Allah 
kepada beliau, maka makna akhlak kepada Rasulullah SAW adalah  
memuliakan beliau sebagaimana Allah telah memuliakannya.  

Persoalannya adalah, meliputi bentuk-bentuk perilaku seperti apakah yang 
ditampilkan kepada Rasulullah SAW? Di bawah ini diuraikan mengenai bentuk-
bentuk akhlak kepada Rasulullah SAW sebagai berikut: 

BENTUK-BENTUK  AKHLAQ  KEPADA  RASULULLAH SAW 

1. Meneladani Akhlaq Nabi Muhammad SAW 

Dalam rangka menyempurnakan martabat manusia dan 
mengharmoniskan tatanan kemasyarakatan, Nabi Muhammad SAW 
menempatkan ajaran akhlaq sebagai pokok kerasulannya. Sebagaimana sabda 
beliau: 

  اأَلْخاَلقِ  َمَكارِمَ  ألَُتمِّمَ  بُِعْثتُ  ِإنََّما

“Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak 
(manusia) menjadi akhlaq yang mulia” (HR. lmam Al-Baihaqi dari Abi 
Huroeroh). 

Nabi Muhammad SAW  adalah Rasul Allah yang terakhir (tidak ada lagi 
nabi dan rasul setelah beliau. Keseluruhan akhlaq-nya  menjadi modal dalam 
kepemimpinan beliau. Al-Qur`an menyatakan secara tegas bahwa Nabi 
Muhammad Saw, memiliki akhlaq yang sangat agung, bahkan dapat dikatakan 
bahwa konsideran pengangkatan beliau sebagai Nabi, adalah karena keluhuran 
budi pekertinya.  Seperti diungkapkan dalam firman-Nya (QS. Al-Qalam: 4): 

 َعِظيم   ُخُلق   َلَعَلى َوِإنَّكَ 

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 
agung."  
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Di antara sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ditekankan Al-Qur`an 
adalah perhatian dan kasih-sayang beliau kepada seluruh ummat manusia. 
Allah berfirman : 

َْ َْنْدُ ِ د داكَُمْم َرُود ٌل ِمد ََ  ْْ ََ َلَقد ٌَ َعَيدْهُكْم بِدداْلُمْ ِمِمه ُكْم َعزِيددٌز َعَيْهدِم َمدا َعِمدَحْم َصدعِي
 َرُكوٌف رَِصهٌم 

“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, 

berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan 
keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-
orang mukmin."  (QS. Taubah [9]: 128).  

Begitu besar perhatian Nabi Muhammad Saw, kepada umat manusia 
hampir-hampir saja ia mencelakakan dirinya demi mengajak mereka untuk 
beriman kepada Allah. Sebgaimana firman-Nya: 

يِث ََْوً ا ِْ   ...فَدَيَعيََّك بَاِخٌع نَدْ َ َك َعَيى َآثَارِِهْم ِإْن َلْم يُدْ ِمُم ا ِبَهَذا اْلَح
“Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih 

hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada 
keterangan ini.” (Q.S. Kahfi:6) 

Rahmat dan kasih sayang yang ditampilkan oleh beliau tidak hanya 
menyentuh pada manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, tetapi juga pada 
benda-benda tak bernyawa. Seperti: sisir, gelas, cermin, tikar, perisai, pedang, 
dan sebagainya, semuanya diberi nama seakan-akan benda-benda itu 
mempunyai kepribadian yang membutuhkan uluran tangan, rahmat, kasih-
sayang, dan persahabatan dari manusia. Atas dasar sifat-sifat yang agung ini, 
Allah SWT  menjadikan beliau sebagai teladan yang baik. Seperti diungkapkan 
dalam surah Al-Ahzab (33) ayat 21: 

ْْ َماَن َلُكدْم ِفدر َرُود ِل اِأ ُْ  َِخدَع َو ََمدَع َلَق دْ َم اَْ َُد  اَأ َواْلهدَ َْ َمداَن يَدْع ْودَ ٌٌ َصَ دَمٌ  ِلَمد
 اَأ َمِثهًع 

“Sesungguhnya terdapat dalam diri Rasul sebagai teladan yang baik bagi 
yang mengharapkan (ridha) Allah dan ganjaran di hari kemudian.” 

Abbas Al-‘Aqad, seorang pakar muslim kontemporer menguraikan, bahwa 
manusia dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipe, yaitu: seniman, pemikir, 
pekerja, dan yang tekun beribadah. Sebagai teladan, sejarah hidup Nabi 
Muhammad SAW  membuktikan bahwa beliau menghimpun dan mencapai 
puncak keempat tipe manusia tersebut. Karyanya, ibadahnya, seni bahasa yang 
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dikuasainya, serta pemikirannya sungguh mengagumkan setiap orang yang 
bersikap obyektif. Beliau adalah uswah hasanah (contoh yang baik bagi 
manusia). Beliau berperan sebagai pemberi berita gembira dan ancaman, yang 
menyeru ke jalan Allah dengan izin-Nya. Beliau adalah penerang bagi seluruh 
manusia, menerangi manusia dari kegelapan (jahiliyah).Banyak fungsi yang 
ditetapkan Allah bagi Nabi Muhammad Saw, yaitu sebagai: syâhidan 
(penyaksi/peneliti); mubasysyiran (pembawa berita gembira); Nâdziiran 
(pemberi peringatan); Dâ’iyan (penyeru)’; dan Sirajan Munîran 
(penerang/pemberi cahaya). Seperti dinyatakan dalam QS. Al-Ahzab (33): 45-
46 : 

ا َوُمَبشًِّعا َوَنِذيًعايَا َْيَدَها المَِّبَر ِإنَّا َْْرَويْ  ًْ ا54) َماَك َشاِه ًَ  ( َوَداِعًها ِإَلى اِأ بِِإْ نِدِم َوِودَعا
 [46 - 54]األحزاب:  (46) ُمِمهًعا

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan 
pembawa kabar gemgira dan pemberi peringatan; (45)  Dan untuk jadi 
penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang 
menerangi.” (46)   

Kedudukan belian sebagai “syahid = penyaksi” dalam ayat di atas, disebut 
paling awal dari kedudukan-kedudukan lainnya seperti: mubasysyiran 
=pemberi berita gembira; nadziran =pemberi peringatan; daa’iyan=penyeru; 
dan sirojammuniran=cahaya penerang. Hal ini menunjukkan, bahwa beliau 
memiliki komitmen kemanusiaan yang sangat tinggi. Sebagian Mufassir  
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “syahid” adalah sebagai 
berikut: 

“Kata syahid antara lain berarti “menyaksikan”, baik dengan pandangan 
mata maupun dengan pandangan hati (pengetahuan). Ayat itu menjelaskan 
keberadaan umat Islam pada posisi tengah, agar mereka tidak hanyut pada 
pengaruh kebendaan, tidak pula mengantarkannya membubung tinggi ke alam 
ruhani sehingga tidak berpijak lagi di bumi. Mereka berada di antara keduanya 
(posisi tengah), sehingga mereka dapat menjadi “saksi” dalam arti 
patron/teladan dan skala kebenaran bagi umat-umat yang lain (syuhada ‘alan-
nas). Rasulullah Saw., yang berkedudukan sebagai syahid (saksi) adalah patron 
dan teladan bagi umat Islam.”  

Belaiau dijadikan sebagai patron/teladan, karena beliau manusia yang 
paling pemurah perasaannya, paling jujur ucapannya, paling lembut 
perangainya, dan paling mulia keturunannya. Dengan demikian, keteladanan 
Nabi Muhammad Saw.,  menjadi sumber Akhlaq terpuji yang harus diikuti oleh 
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setiap Muslim. Ummat Islam sebagai pewaris risalah seyogyanya dapat 
meneladani akhlaq Rasulullah dalam praktek kehidupan sehari-hari.  

2. Mencintai Nabi Muhammad SAW 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Al-Dailami dan 
Ibnu Najar dari Ali ra, diterangkan:  

دَمددم عيددى ثددالِل ِخَ ددالٍ  ْهددب بهحددم وةددعاكٌِ القددعآن فددإن ِبددْهُكْم وصدد ِّ صدد ِّ نَ  :َْدِّبدد ا َْو
صميدد  القددعآن فددى يددب اأ يدد م القهامدد  يدد م َ يددب َإ ييددم مددع ْنبها ددم ْو دد ها م  ْبدد  
ييمى ن وابدَد الم ددار فددى  ا ن والدْد ن ددع عبدْد الكددعيم بدَد محمدْد الشددهعا ، فددى ف ا دْد

 )تاريخم عَ عيى
“Didiklah anak-anak kalian pada tiga perkara: (1) Mencintai Rasulullah 

Saw; (2) Mencintai keluarga Rasulullah SAW (Ahlul Bait); (3) Mencintai 
(membaca) Al-Qur`an, sebab orang-orang yang hapal Al-Qur`an akan berada 
pada perlindungan Allah Ta'ala pada hari dimana tidak ada perlindungan 
kecuali perlindungan Allah bersama-sama dengan Nabi-nabi-Nya dan yang 
dicintai-Nya.” 

Mencintai Nabi  Muhammad SAW  berarti mengakui bahwa beliau adalah 
Nabi dan Rasul Allah sama seperti para nabi dan rasul Allah yang lainnya. Yakni 
manusia pilihan yang menerima wahyu dari Allah SWT Muhammad SAW 
adalah pembawa amanat Allah SWT untuk manusia sejagat. Muhammad SAW  
adalah tokoh  yang agung dan tokoh dunia yang paling berpengaruh di bumi 
ini. Muhammad SAW  bukan tokoh mitologi tetapi pembawa agama yang 
sukses dalam menyampaikan dakwahnya ke segenap ummat manusia. 
Demikan pula, mencintai  Nabi Muhammad SAW adalah meyakini bahwa 
ajaran yang dibawanya adalah benar. Menyepelekan, menolak, ingkar, 
membangkang kepadanya adalah kufur atau keluar dari  Islam. Karena cinta 
kepada Rasululllah merupakan akar keta’at kepada beliau. Dan ketaatan 
kepada beliau adalah buah  dari keta’atan kepada Allah Swt. Imam Al-Bukhari 
telah meriwayatkan sebuah hadits yang diterima dari Abu Hurairoh, Rasulullah 
SAW bersabda : 

َْ َََّْدداَعِمر َدَخددَب اْلَ مَّددَ  » َْ َْبَددى ةَدداَل َمدد َْ َْبَددى ةَددالُ ا َوَمدد َّ َمدد ُخيُ َن اْلَ مَّددَ  إ ْْ ُمددَب ُْمَِّحددر يَدد
ْْ َْبَى َْ َعَ انِر فَدَق ( البخا« َوَم  ر، عَ ْبى هعيٌع

“Semua ummatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau”.  Orang-
orang bertanya: ”Siapa orang yang tidak mau itu ya Rasullah?” Beliau 
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menjawab: ”Yang ta’at kepadaku masuk surga, dan yang membangkang 
kepadaku, itulah orang yang tidak mau”. 

3. Menghidupkan Sunnah Rasulullah SAW 

Kewajiban menta’ati Nabi SAW  berarti kewajiban mengikuti dan 
menghidupkan Sunnahnya. Yakni, melaksanakan, menyampaikan dan 
menyebar-luaskan Sunnah Rasulullah SAW. Beliau telah berpesan melalui 
hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi, yang artinya: "Ku-
tinggalkan kepadamu dua perkara, bila kalian berpegang teguh kepada 
keduanya niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya yaitu berpegang 
kepada Kitabullah dan Sunnah-ku”.  

Nabi muhammad adalah Rasul Allah yang diutus untuk menyampaikan 
risalah-Nya kepada seluruh manusia, baik melalui perkataan, perbuatan dan 
ketetapan (taqrir) nya.  Di dalam sunnahnya terdapat cakrawala berfikir, 
dimana Rasulullah SAW banyak berbicara tentang pembinaan 
kemasyarakatan, tentang perbuatan yang konstruktif, kaidah-kaidah yang 
dapat mengangkat harkat dan derajat ummat dan seterusnya. Atas dasar itulah 
Sunnah harus ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keta'atan 
kepada beliau. Dengan demikian Sunnah dapat dijadikan sebagai pola dalam 
kehidupan. Karena Allah telah menetapkan bagi seluruh manusia rasa butuh 
terhadap Rasul dalam agama mereka. Dan Dia telah menetapkan Sunnah Rasul 
menjadi dalil atau petunjuk untuk mereka yang makna dan maksudnya sesuai 
menurut ketentuan-ketentuan dalam Kitab-Nya”   

Di dalam hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dinyatakan 
yang artinya: ”... Seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku 
dengan melakukan ibadah Sunnah, Aku akan sangat mencintainya. Dan jika 
Aku telah mencintainya, Aku akan mendengar apa yang didengarnya dan Aku 
akan melihat apa yang dilihatnya, Aku akan memelihara setiap gerak 
tangannya dan setiap langkahnya, jika ia meminta perlindungan kepada-Ku 
Aku akan melindunginya”. 

Ibadah-ibadah sunnah (nawafil) yang disinggung dalam hadits di atas, jika 
dilakukan setelah mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, akan mengundang 
cinta Allah kepada mereka. Dalam hadits lain ditegaskan bahwa setiap muslim 
wajib menegakkan sunnahnya yang artinya: 

 “Sesungguhnya barangsiapa diantara kalian masih hidup niscaya akan 
menyaksikan banyak perselisihan. karena itu berpegang teguhlah kepada 
sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang lurus (mendapat petunjuk) dan 
gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah olehmu hal-hal baru (bid’ah) 
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karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat." (HR. Abu Daud dan At Tirmidzi, 
Hadits Hasan Shahih) 

Menghidupkan Sunnah Rasulullah SAW merupakan sesuatu yang sangat 
penting di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Sunnah memberikan contoh-
contoh kongkrit dan akses pada teladan Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah 
diperintahkan oleh al-Qur’an agar ditiru oleh orang-orang yang beriman.  

Sayyed Hossein Nasr (dalam Ensiklopedi Spiritualitas Islam: 2002:132) 
mengatakan bahwa: “Sunnah sangat penting bagi seluruh aspek spiritual Islam, 
karena malalui upaya untuk meniru Sunnah Nabi SAW inilah kaum Muslimin 
mampu mencapai kebajikan-kebajikan tertentu yang sepenuhnya dimiliki oleh 
Nabi SAW. Kaum Muslimin memandang Nabi melalui Sunnah-nya –bagaimana 
dia bertindak, berbicara, berjalan, makan, menilai, mencintai, dan 
bersembahyang. Karena itu Sunnah dalam suatu pengertian berarti kelanjutan 
kehidupan Nabi bagi generasi-generasi berikutnya, dan melengkapi citra 
dirinya yang tercermin dalam nama-namanya dan dalam barokahnya yang 
mengalir melalui suatu kekuatan Sunnahnya yang terus hidup. 

Berkaitan dengan kewajiban menghidupkan Sunnah Rasulullah SAW, Ibnu 
Hamzah Al-Husaini (1996:xxiii), merumuskan antara lain sebagai berikut: 

(a) Mengajak manusia dengan cara yang sangat bijaksana menuju keluhuran 
budi pekerti. 

(b) Mengajak kepada seorang pedagang agar ia menjadi pedagang yang jujur 
yang kelak dapat berkumpul bersama para Nabi, Syuhada dan Shadiqin. 

(c) Menghimbaua kepada para pekerja agar mereka meyakini dan mencintai 
tugas pekerjaannya, sebab Allah mencintai orang yang bekerja dengan 
penuh keyakinan dan ketekunan. 

(d) Mengajak kepada buruh Industri agar mereka melakukan kewa-jibannya 
dengan baik sebab mereka telah memperoleh upah daripadanya dan 
karena itulah Allah akan memeriksa pekerja-annya. 

(e) Menyeru kepada para bapak agar ia menyadari kebapakannya, dan 
menyeru kepada para Ibu agar Ibu menyadari akan keibu-annya.  

(f) Menganjurkan kepada para kakak agar ia memperhatikan adik-adiknya.  
(g) Mengajak setiap pribadi yang menjadi anggota masyarakat agar ia 

bertanggung jawab terhadap urusan yang diserahkan kepada-nya sebab 
semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. 

(h) Mengajak kepada seluruh manusia agar menunaikan amanat dengan 
sebaik-baiknya, sebab agama akan lenyap jika amanat telah hilang.  

(i) Mengajak kepada kebenaran sebab manakala seseorang berlaku benar, 
Allah akan menetapkannya sebagai orang yang benar di sisi-Nya. 

(j) Mengajak manusia bernaung di bawah rahmat. 

:: r
ep

os
ito

ry.
un

isb
a.a

c.i
d :

:



Akhlaq kepada Rasulullah Saw 

 

 

124 

(k) Mendidik orang-orang agar memiliki kejujuran  

Fenomena kekeliruan dalam memahami As-Sunnah 

• Ada yang hanya berpegang teguh kepada al-Qur'an saja, tetapi tidak 
kepada Sunnah Nabi SAW. Akibatnya dikalangan mereka  tidak ada syari'at 
'aqiqah, shalat sunnat rawatib, 'iedul fitri, 'iedul adha, dlsb, karena 
menurut mereka semua itu tidak ada di dalam al-Qur'an; 

• Ada yang berpedoman kepada Sunnah, tetapi tidak selektif terhadap 
kualitas hadits, apakah itu hadits dha'if atau hadits shohih.  

• Ada yang berpedoman kepada hadits dengan selektif, tetapi harus 
menurut guru atau amirnya, seperti yang diterapkan oleh salah satu aliran 
dengan metode manqul-nya". Apa yang diterangkan lewat gurunya itu 
pasti shohih dan yang belum lewat gurunya ditolak walau hadits itu 
riwayat Bukhary dan Muslim. Mereka menutup diri dan tidak mau 
menerima kritik dari golongan lain.  

4. Tidak Mendahului Rasul Dalam Menetapkan Hukum 

Dalam surah Al-Hujarat ayat 1, Allah berfirman : 

ََ َآَممُ ا َِْي اِأ َوَرُو لِِم َواتدَُّق ا اَأ ِإنَّ اَأ َوِمهٌع َعِيهٌم  يَا َْيَدَها الَِّذي ََ َي ُِّْم ا بَدْه  ََ تُدَق
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan 

Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

5. Berperilaku Sopan Terhadap Rasulullah SAW 

Dari penelusuran ayat-ayat Al-Qur`an ditemukan bahwa para Nabi 
sebelum Nabi Muhammad SAW telah diseru oleh Allah dengan nama-nama 
mereka. Mislanya: Ya Adam..., Ya Musa..., Ya Isa..,. dan sebagainya. Tetapi 
terhadap Nabi Muhammad SAW Allah SWT sering memanggilnya dengan 
panggilan kemuliaan, seperti Ya Ayyuhan-Nabi…, Ya ayyuhar-Rasûl..., atau 
dengan panggilan-panggilan mesra, seperti Ya ayyuha al-muddatstsir, atau ya 
ayyuha al-muzzammil, dan sebagainya. Kalaupun ada ayat yang menyebut 
namanya, nama tersebut dibarengi dengan gelar kehormatan. 

Dalam konteks ini, Allah berpesan kepada kaum mu’minin melalui 
firmannya  (QS. Al-Nur [24]: 63): 

َعاِك بَدْعِضُكْم بَدْعًضا  ُْ َمُكْم َم  [36]الم ر:  …ََ َتْ َعُي ا ُدَعاَك العَُّو ِل بَدهدْ
Janganlah kamu menjadikan panggilan kepada Rasul di antara kamu, 

seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain....”  
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ََ َتْ َهددُعوا لَدُم بِدداْلَقْ ِل   ََ تَدْعفَدُعد ا َْْ ددَ اَتُكْم فَددْ َق َ ددْ ِو المَِّبدرِّ َو ََ َآَممُدد ا  يَدا َْيَدَهددا الَّدِذي
ََ َتْشُعُعوَن   [2]احلجرات/َمَ ْهِع بَدْعِضُكْم لِبدَْعٍض َْْن َتْحَبَط َْْعَماُلُكْم َوَْنْدُحْم 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan 
suaramu melebihi suara nabi, dan janganlah kamu Berkata kepadanya 
dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu 
terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, 
sedangkan kamu tidak menyadari.” 

Keterangan di atas mengajarkan kepada kita agar kita dapat menampilkan 
akhlak yang mulia kepada Rasulullah SAW.  

6. Ber-Shalawat Kepada Nabi  dan Kepada Keluarganya 

Allah Swt berfirman di dalam surah 33 (Al-Ahzab) ayat 56,  

ََ آَمُم ا َ َي ا َعَيْهِم َوَويُِّم ا َتْ ِيهمً    اِإنَّ اَأ َوَمالَِ َكَحُم ُيَ َي َن َعَيى المَِّبرِّ يَا َْيَدَها الَِّذي
“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi 

Muhammad Saw. Hai orang-orang yang beriman, bershalawat-lah kamu 
untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada-nya.” 

Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Thalhah disebutkan bahwa: ”Aku 
telah menemui Nabi, tampak wajahnya berseri-seri. ”Ya Rasulullah, aku 
melihat wajahmu pada hari ini begitu berseri-seri, ada apa gerangan?” Jawab 
beliau : ”Bagaimana aku tidak bergembira, sebab malaikat telah datang 
kepadaku menyampaikan berita gembira untuk ummatku yang bershalawat 
kepadaku." Sebagaimana bunyi hadits yang artinya sebagai berikut: 
"Barangsiapa mengucapkan shalawat atasmu di antara ummatmu satu 
shalawat, Allah menetapkan baginya sepuluh kebaikan dan menghapuskan 
sepuluh keburukan dan mengangkatnya sepuluh derajat."   

Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW bersabda yang artinya: 

"Barang siapa membaca shalawat kepadamu satu kali, maka Allah 
menyampaikan shalawat kepadanya sepuluh kali dan melebur darinya sepuluh 
kesalahannya." (Hadits Shahih, di dalam kitab Ash-Shahihah (829),  

Di dalam riwayat Ibnu an-Najjar dari Abdurrahman bin Auf diterangkan 
yang artinya: ”Sesungguhnya Allah Ta’ala berfirman: ”Barangsiapa 
mengucapkan salam kepadamu (Muhammad), maka Aku mengucapkan salam 
(pula) kapadanya, dan barangsiapa yang bershalawat kepadamu, maka Aku 
akan bershalawat pula kepadanya”.  
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Di dalam hadits hasan dari Ibnu Mas’ud dikemukakan bahwa: 
“Sesungguhnya orang yang paling utama (dekat) denganku pada hari kiamat 
ialah orang yang paling banyak membaca shalawat kepadaku”. (HR. Tirmidzi)  

Berkaitan dengan kewajiban mengucapkan shalawat kepada Nabi saw, 
beliau mengatakan: bahwa orang yang tidak mengucapkan shalawat kepada 
ku adalah orang kikir. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits shahih yang 
diriwayatkan oleh Al-Nasa’i yang artinya: “Orang yang kikir ialah orang yang 
tidak membaca shalawat kepadaku pada saat namaku disebut”. Bahkan dalam 
sebuah hadits yang diterima dari Jabir bin Abdullah diterangkan bahwa 
terancam bagi orang yang tidak membaca Shalawat ketika disebut nama Nabi 
SAW yang artinya sebagai berikut: 

Sesungguhnya Nabi SAW pernah naik mimbar, maka tatkala menaiki 
tangga yang pertama beliau berkata, "Aamiin". Kemudian ketika menaiki 
tangga yang kedua beliau berkata, "Aamiin", lalu ketika menaiki tangga yang 
ketiga beliau berkata, "Aamiin", maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah! 
Kami telah mendengar engkau berkata, 'Aamiin' tiga kali." Nabi bersabda, 
"Tatkala Saya menaiki tangga yang pertama maka datanglah Jibril lalu 
berkata, "Celakalah seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadhan lalu 
dia meninggalkannya sedangkan dia tidak memohon ampun”, lalu Saya 
berkata, “Aamiin.” Kemudian (Jibril) berkata, “Celakalah seorang hamba yang 
mendapati orang tuanya atau salah satu dari nya (dalam keadaan tua), tapi 
tidak dapat masuk ke dalam surga (karena tidak berbakti)”, lalu Saya berkata, 
“Aamiin.” Kemudian dia (Jibril) berkata, “Celakalah seorang hamba yang 
namamu disebut di sisinya tapi dia tidak membacakan shalawat kepadamu,” 
lalu saya berkata, 'Aamiin.'" (Hadits Shahih lighairihi) 

Membaca shalawat atas Nabi SAW beserta keluarganya merupakan 
bagian dari ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap kita melaksanakan shalat kita 
diwajibkan membaca shalawat yang berbunyi: “ Allahumma shalli ‘ala 
Muhammad wa ali Muhammad... (Ya Allah mudah-mudahan shalawat dan 
kesejah teraan dilimpahkan kepada Nabi muhammad Saw., dan kepada 
keluarganya).  

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka akhlaq terhadap 
Rasulullah Saw, menjadi  kunci bagi setiap Muslim dalam mengaktualisasikan  
akhlaq terpuji. Semakin kuat akhlaq terhadap Rasullah Saw., maka akan 
semakin kuat aktualisasi akhlaq terpuji terhadap diri sendiri, keluarga,  sesama 
manusia, dan terhadap lingkungan alam. 
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7. Menziarahi Kuburan Rasulullah SAW 

Di antara akhlaq terhadap Rasulullah SAW adalah menziarahi kuburan 
beliau. Menziarahi kuburan Rasulullah SAW biasa dilakukan sambil 
melaksanakan ibadah Haji atau Umroh. Kuburan Nabi SAW berada di bagian 
dalam Mesjid Harom (Mesjid Nabawi) di Madinah. Dahulu Nabi SAW 
dimakamkan di rumah Siti ‘Aisyah, seiring dengan perluasan mesjid, sekarang 
kuburan Nabi SAW berada di dalamnya bersama-sama dengan kuburan Abu 
Bakar ash-Siddiq dan kuburan Umar bin Khottob. 

Di saat berziah ke kuburan beliau SAW, hendaknya dilakukan dengan 
khusu’ dan rendah diri. Tidak boleh mencium dindingnya sambil menangis dan 
tidak berdo’a yang terlalu panjang/lama, cukup dengan memberi salam kepada 
beliau, yaitu ucapan: “ASSALAAMU ‘ALAIKA YA RASULALLAH = Semoga 
keselamatan selalu dilimpahkan kepada-mu wahai Rasulullah.”  

Karena kuburan Rasulullah SAW berdekatan dengan kuburan Abu Bakar 
dan Umar, maka sekaligus kita berziarah juga ke kuburan mereka dengan 
mengucapkan: 

 “ASSALAMU ‘ALAIKA YAA ABA BAKRI ASH-SHIDDIQ (kepada Abu bakar);  
“ASSALAMU ‘ALAIKA YAA AMIIRUL MUKMININ ‘UMAR BIN AL-

KHOTTHOB.” (kepada Umar bin Al-Khotthob).  
Demikian pula kepada kuburan kaum Muslimin di Baqi dengan 

mengucapkan: ‘ASSALAAMU ‘ALAIKUM AHLADDIYAAR, MINAL MUKMININAN 
WAL MUSLIMIN. WAINNA INSYA ALLAHU BIKUM LAAHIKUN NASALULLAHA 
LANA WA LAKUM”. 

 
 

---------------------mareff------------------ 
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PERTANYAAN: 

1. Kemukakan filosofi akhlaq terhadap rasulullah Saw.? 

2. Sebutkan bentuk-bentuk akhlaq terhadap Rasulullah Saw, kemudian 

berikan penjelasan secukupnya! 

3. Jelaskan bagaimana pentingnya meneladani Akhlaq Rasulullah Saw! 

4. Apa yang harus diucapkan pada saat menziarahi kuburan Rasulullah SAW, 

Abu Bakar Ash-Shiddieq, Umar bin Al-Khotthob di Mesjid Nabawi, dan 

kepada Umat Islam di Baqi! 
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