
K E D U D U K A N ,  D A N  P E N G U J I A N
O T E N T I S I T A S D A N  V A L I D I T A S

T A R I K H  I S L A M

Y U A N A RYA N  T R E S N A

1



P E N D A H U L U A N
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• Ramai diperbincangan publik apakah khilafah Islam memiliki jejak di 

Nusantara?

• Istilah “jejak” sendiri apa?

• Bagaimana menguji otentisitas tarikh (sejarah) Islam?

• Bagaimana menguji validitas tarikh Islam?

• Bagaimana kedudukan bukti-bukti empirik yang masih ada hingga hari ini?

• Apakah bukti-bukti empirik itu sudah bisa bercerita?

• Bagaimana penafsiran dan pemahaman atas sebuah peristiwa sejarah?
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M E N D U D U K K A N
TA R I K H  I S L A M

4



KEDUDUKAN TARIKH ISLAM

1. Menggambarkan fakta penerapan hukum (realitas tathbiq al-

ahkam);

2. Sebagai pelajaran (ibrah) baik dari cerita kesuksesan maupun 

kegagalan masa lalu;

3. Sebagai motivasi atas romantisme masa lalu;

4. Sebagai kewaspadaan atas hal-hal yang menyakitkan;

5. Sirah Nabawiyyah kedudukan bagian dari hadits (masdar al-tasyri’);

6. Tarikh Shahabat kedudukannya bisa menjadi sumber tasyri’ (ijmak) 

atau realitas tasyri’ (ijtihad).
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PELAJARAN DARI SEJARAH

• Dalam Alquran, Allah subhanahu wa ta’ala berfirman (yang artinya), “Katakanlah (wahai

Muhammad) kepada orang-orang kafir, berjalanlah kalian semua di muka bumi, kemudian

lihatlah, bagaimana akibat buruk yang menimpa umat-umat pendosa di masa lalu.” (QS. an-Naml: 

69);

• Dalam ayat lain,

ُوِلي اِْلَْلَبابي ۗ َما كَ  ْم عيْْبٌَة ِلي هي َدْيهي َق الَّذيي َبْْيَ يَ اَن َحدييثًا يُ ْفََتَٰى َولَٰكيْن َتْصدييَلَقْد َكاَن ِفي َقَصصي
ُنونَ  يَل ُكل ي َشْيٍء َوُهًدى َوَرْْحًَة ليَقْوٍم يُ ْؤمي َوتَ ْفصي

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka (para Nabi dan umat mereka) itu terdapat pelajaran bagi

orang-orang yang mempunyai akal (sehat). al-Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan

tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, serta sebagai

petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yusuf: 111)
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• Nabi bersabda,

ٍد َمرََّتْْيي  اَل يُ ْلدَُغ اْلُمْؤميُن ميْن ُجْحٍر َواحي
“Tidak selayaknya seorang mukmin dipatuk ular dari lubang yang sama

sebanyak dua kali.” (HR. Bukhari dan Muslim)

• Artinya, banyak hikmah, ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari

kejadian di masa lalu (sejarah) untuk masa kini dan nanti. Hikmah yang 

baik untuk diteladani, hikmah yang buruk untuk dijauhi dan tidak diulang. 

Pelajaran yang baik akan memotivasi seorang muslim untuk melakukan 

amal terbaiknya. 
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SIRAH BAGIAN DARI HADITS

Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani rahimahullah dalam kitabnya, al-

Syakhshiyyah al-Islamiyyah Juz I hlm. 351 menyatakan bahwa sirah

adalah bagian dari hadits. Sirah pada dasarnya mengabarkan

perbuatan, perkataan, ketetapan dan sifat Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. Sirah adalah sumber

hukum syariah sebagaimana Alquran. Karena faktanya objek yang 

dikabarkan dalam sirah adalah objek tasyri’. Pada konteks inilah Sirah

Nabawiyyah adalah dalil syariah. Selain itu, merujuk kepada sirah juga 

sebagai bentuk implementasi dan ketundukan pada perintah Allah 

Subhanahu wa ta’ala untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan.
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KEDUDUKAN TARIKH SHAHABAT

Tarikh yang mengabarkan peristiwa pada masa shahabat sesungguhnya
menggambarkan sumber tasyri’ dan realitas tasyri’. Hal tersebut dari
dua hal: 

(1) Jika shahabat berijmak dalam suatu perkara, maka hal tersebut adalah
dalil syara;

(2) Adapun jika itu merupakan pendapat individu shahabat, maka itu adalah
ijtihad shahabat. Ijtihad shahabat adalah hukum syara. Merujuknya bukan
dalam rangka menjadikannya sebagai dalil, tetapi merujuk ijtihad seorang
mujtahid. Apalagi ijtihadnya shahabat adalah menempati kedudukan
tertinggi dalam ijtihad. Inilah yang dimaksud dengan realitas tasyri’ dari sisi
hukum syara’ yang diadopsi oleh seorang mujtahid.
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Pertama, jika merupakan ijmak, maka ia merupakan dalil. Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani menjelaskan,

أحكاٌم كثرية أما ما حصَل من الصحابة فإنه هو موضُع البحث، ألن إمجاَع الصحابِة دليٌل شرعي، وألن هناك
انحية تشريعيَّة، فتاريُخ الصحابة جتدَّدت بتجدُّد احلياِة، وُعوِِلت مشاكل من ِقَبِل الصحابة، فال بد من معرفِتها من

مة، واخلراجِ . َمادٌَّة من موادِ  التشريعِ  والُعشر، ومعرفِة كون األرض وإنَّ كثرياً من ُشؤون اِلهاِد، ومعاملة أهِل الذِ 
َوًة، واألماِن، واهلدنةِ  ا ، وأحكام الغنائِم والفيء وأرزاق اِْلُنِد، ومعشريَّة أم خراجية، أي أيُّها فُِتَح ُصلحاً وأيُّها فُتح ُعن ْ

اذ ما أمج َع عليه الصحابُة دلياًل شاكَل ذلك، كلُّه حوادث وأحكاٌم صارت عمليًة يف الدولة، فال بد من معرفتها الّتِ 
.شرعياً ُُيَْتجُّ به

“Sesuatu yang terjadi di kalangan shahabat merupakan obyek pembahasan, karena ijma’ shahabat

merupakan dalil syara’, disamping dijumpainya banyak hukum baru yang muncul karena adanya

perkembangan kehidupan, kemudian problem-problem yang ada diselesaikan oleh shahabat, sehingga harus

diketahui dari sisi tasyri’. Jadi, tarikh shahabat merupakan salah satu materi tasyri’. Kebanyakan dari urusan

jihad, mu’amalah (dengan) ahlu dzimmah, al-kharaj, al-‘usyur, untuk mengetahui eksistensi apakah tanah

‘usyriyah ataukah kharajiyah, tentang keamanan, gencatan senjata dan hukum-hukum tentang ghanimah, fai’, 

gaji-gaji tentara dan yang semisalnya. Semua itu adalah kejadian-kejadian dan hukum-hukum yang telah

dipraktikkan dalam Daulah (Islamiyyah), sehingga perkara semacam ini harus diketahui agar sesuatu yang 

menjadi Ijma’ shahabat dijadikan sebagai dalil syara’ yang dapat dijadikan hujjah.” (Al-Syakhshiyyah al-

Islamiyyah, Juz 1, hlm. 355)
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Kedua, adapun jika merupakan pendapat individu shahabat, maka ini merupakan

ijtihad shahabat, dan hasil ijtihad adalah hukum syara’.

مبا كان عليه الصحابُة، ال سيما والعتبار ما انفرَد به الصحايب ُحكمًا شرعيًا جملتهٍد من اجملتهدين ولالئتناسِ 
م خرُي من آََتُه هللا. اخللفاَء الراشدين، من تسِيري احلكم واإلدارِة والسياسة  عقليَة ُحكم، وخرُي من يفهُم فإَّنَّ

.تطبيَق األحكام يف الدولة على الرعيَّة، مسلمني كانوا أو ذمِ يني
“Selain itu apa yang dilakukan oleh seorang shahabat secara pribadi dianggap sebagai

hukum syara’ bagi seorang mujtahid, karena menerima apa yang diambil oleh para 

shahabat, telebih lagi para al-Khulafa’ ar-Rasyidun yang menjalankan roda

pemerintahan, administrasi dan politik. Mereka adalah sebaik-baik orang yang diberi

oleh Allah intelektualitas untuk menentukan suatu hukum, dan sebaik-baik orang yang 

memahami penerapan hukum dalam Daulah terhadap rakyatnya, baik Muslim 

maupun ahlu dzimmah.” (Al-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz 1, hlm. 355)
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P E N G U J I A N
O T E N T I S I TA S
D A N  VA L I D I TA S
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TARIKH DIANGGAP OTENTIK JIKA:

1. Terdapat dalam Kitab Tarikh Primer/Induk (mashadir al-
ashliyyah), yaitu kitab yang memiliki sumber
periwayatan;

2. Jika terdapat dalam kitab Tarikh Sekunder, maka harus
bisa dibuktikan terdapat dalam kitab Tarikh Primer;

3. Memiliki unsur-unsur periwayatan seperti periwayat
(rawi) dan objek yang diriwayatkan (marwi).
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TARIKH DIANGGAP VALID JIKA:

1. Ketersambungan mata rantai para periwayat (ittishal al-sanad)

2. Integritas (keadilan atau ketakwaan) para periwayatnya 

(‘adalah al-ruwah);

3. Intelektualitas (akurasi, baik hafalan maupun catatan) para 

periwayatnya (dhabt al-ruwah);

4. Tidak ada kejanggalan di dalamnya (‘adam al-syudzudz);

5. Tidak ada kecacatan yang tersebunyi (‘adam al-illah). 
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Kriteria adil adalah:

1. Muslim;

2. Baligh;

3. Berakal;

4. Tidak fasik;

5. Terjaga kehormatannya.
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Uji validitas ini sama dengan menguji sirah, dan karena Sirah Nabawiyyah adalah bagian

dari hadits, maka pengujiannya sama dengan menguji keshahihan hadits. Pengujian

keshahihan sebuah riwayat harus memenuhi lima hal: (1) para rawinya adil, (2) para 

rawinya dhabithh, (3) sanadnya tersambung, (4) tidak ada syadz, dan (5) tidak

terdapat illat. Memang benar bahwa kebanyakan kitab sirah, 

kitab maghazi dan futuhat yang terdahulu (yang meriwayatkan dengan sanadnya) memiliki

catatan ditinjau dari kualitas sanadnya. Seperti halnya Kitab Maghazi karya Ibnu Ishaq (w. 

150 H) dan al-Waqidi (w. 207 H). Adapun kitab-kitab yang ada setelahnya kebanyakan

merujuk kepada kitab sebelumnya. Sebut saja Sirah Ibnu Hisyam (w. 213 H) dari Ibnu

Ishaq. Demikian juga Thabaqat Ibnu Sa’ad (w. 230 H) dan Tarikh al-Thabari (w. 310 H) dari

riwayat al-Waqidi.
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Metode periwayatan (sanad) ini hanya ada dalam peradaban Islam, dan tidak
pernah ada pada peradaban manapun. Kaidah penerimaan atau penolakan sanad 
dalam selain masalah hukum halal-haram, seperti dalam motivasi, peringatan dan kisah-
kisah:

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan,

ْدََن ِفي اِْلََسانيْيدي َوإيَذا َشدَّ  اْلَْاَللي َواْْلَرَامي َوالسَُّنني َواَِلْحَكامي تَ إيَذا َرَويْ َنا َعْن َرُسْولي هللاي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم ِفي 
َساَهْلَنا ِفي اَِلَسانيْيدي ُه تَ ائيلي اَِلْعَمالي َوَما اَل َيَضُع ُحْكًما َواَل يَ ْرفَ عُ َرَويْ َنا َعني النَّبي ي َصلَّى هللاُ َعَلْيهي َوَسلََّم ِفي َفضَ 

“Jika kami meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang halal dan 
haram, sunnah-sunnah dan hukum-hukum maka kamipun perketat dalam penilaian sanad-
sanad. Dan jika kami meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam 
keutamaan amal dan yang tidak menjatuhkan atau mengangkat suatu hukum maka kami 
menggampangkan (tidak ketat dalam menilai) sanad-sanad. (Lihat al-Kifayah fi ‘Ilm al-
Riwayah, hlm. 134)
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KEDUDUKAN BUKTI EMPIRIK

1. Adanya bukti empirik peninggalan sejarah (tarikh) masa lalu

merupakan bukti bahwa telah terjadi peristiwa sejarah;

2. Bukti empirik peninggalam masa lalu adalah faktor pendukung 

yang menguatkan atas tarikh yang terdapat dalam kitab induk;

3. Bukti empirik adalah fakta yang belum “bercerita”, tarikh yang 

terdapat dalam kitab tarikh induklah yang bercerita rangkaian 

sebuah peristiwa sejarah.
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KAIDAH PENERAPAN (TATHBIQ)

Setelah diketahui validitas sebuah tarikh, perlu untuk ditelusuri 

pada aspek penerapannya, karena mungkin ma’mul bih dan 

mungkin ghair ma’mul bih. Kaidahnya adalah sebagai berikut:

1. Jika satu versi riwayat atau banyak versi yang maknanya 

sama (muhkam), maka ma’mul bihi;

2. Jika banyak versi dan saling kontradiksi (ta’arudh), maka 

diberlakukan kaidah berikut secara berturut-turut: jama’ 

(kompromi), nasakh (menganulir kisah sebelumnya), tarjih 

(menguatkan salah satunya), dan tawaquf (meng-ignore). 
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MEMAHAMI TEKS (LAFAZH)

Memahami kandungan lafazh, harus mengerti beberapa hal sbb:

1. Mufradat (kosa kata) teks sejarah;

2. Maksud lafazh dari teks-teks sejarah misal dengan ilmu filologi 
yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah dan 
linguistik;

3. Memahmi konteks atas teks sejarah (asbab al-wurud);

4. Melakukan komparasi (munasabah) dengan peristiwa lain, 
sehingga diperoleh koherensi peristiwa.
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INTERPRETASI ATAS SEJARAH

Intrerpretasi atas peristiwa sejarah masuk dalam 

kategori pemahaman atas sejarah (fiqh al-tarikh):

1. Penafsiran atas peristiwa sejarah;

2. Penggalian pesan atas peristiwa sejarah;

3. Pengambilan pelajaran (ibrah, hikmah) atas peristiwa 

sejarah.
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M E T O D E
P E N E L I T I A N
M O D E R N  L E B I H
S E D E R H A N A
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• PemilihanTopik. Topik tentu saja adalah hal paling penting yang harus

ditentukan sebelum melakukan penelitian itu sendiri.Topik yang diteliti

harus layak untuk dijadikan penelitian, bukan pengulangan atau duplikasi

dari penelitian yang sudah ada. Untuk mengukur kelayakan topik yang 

dipilih, kamu dapat melihat ketersediaan sumber penelitian.

• Heuristik. Heuristik adalah metode pertama yang dilakukan dalam

penelitian sejarah. Pada tahap ini, para peneliti sejarah mencari dan 

menemukan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Sumber yang 

bisa digunakan terbagi menjadi dua, yaitu: Primer dan Sekunder. 
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• Kritik/Verifikasi. Setelah melakukan heuristik, metode selanjutnya
adalah kritik atau disebut juga verifikasi. Ini adalah metode
untuk autentikasi (membuktikan sumber sejarah yang bersangkutan
adalah asli) dan kredibilitas sumber sejarah.Ada dua macam kritik yang 
dilakukan:

– Kritik ekstern (autentisitas): kritik terhadap keakuratan dan keaslian sumber, 
seperti materi sumber sejarah (dokumen dengan tulisannya) dan para pelaku
sejarahnya. Aspek yang dikaji adalah waktu (penanggalan), bahan pembuat sumber, 
dan pembuktian keaslian.

– Kritik intern (kredibilitas): kritik terhadap kredibilitas sumber. Artinya, peneliti
perlu menguji isi (konten) sumber, baik secara kebendaan maupun tulisan. Kritik
intern yang dapat dilakukan misalnya.
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• Interpretasi/Eksplanasi. Metode penelitian sejarah yang ketiga adalah interpretasi. Di sini

peneliti melakukan penafsiran akan makna atas fakta-fakta yang ada serta hubungan antara

berbagai fakta yang harus dilandasi oleh sikap objektif. Kalaupun membutuhkan sikap subjektif, 

haruslah subjektif rasional. Rekonstruksi peristiwa sejarah disampaikan secara deskriptif dan 

harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Ada dua cara melakukan

interpretasi, yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan). Pada metode ketiga ini, 

peneliti dituntut untuk berimajinasi yang terbatas. Batasan di sini adalah fakta-fakta

sejarah yang ada tidak boleh menyimpang. Selain itu peneliti harus sangat berhati-hati karena

di sini sangat rentan bagi peneliti untuk memasukkan sisi subjektifnya.

• Historiografi/Penulisan Sejarah. Metode terakhir adalah historiografi. Penulisan sejarah

merupakan upaya peneliti sejarah dalam melakukan rekonstruksi sumber-sumber yang telah

ditemukan, diseleksi, dan dikritisi.
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K E S I M P U L A N
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1. Tarikh yang terdapat dalam kitab induk (otentik) dan didukung 

oleh bukti empirik, menunjukkan ada atsar (jejak) peristiwa 

sejarah yang sudah “bercerita”. Meski demikian, cerita

tersebut bisa berbeda karena banyaknya matan;

2. Tarikh yang terdapat dalam kitab induk (otentik), sudah diuji 

kebenarannya (valid), dan didukung oleh bukti empirik (atsar), 

menunjukkan ada jejak peristiwa sejarah yang sudah 

“bercerita”, dan cerita tersebut benar (shahih);

3. Tafsir, pemahaman, mengambil ibrah atas tarikh itu masuk 

dalam kajian fiqh al-tarikh atau fiqh al-sirah.

27



RENUNGAN

Allah Azza wa Jalla berfirman,

ْن أَنْ َباءي الرُُّسلي َما نُ ثَ ب ي  ذي وَُكالا نَ ُقصُّ َعَلْيَك مي هي اْلَْقُّ َوَمْوعيَظٌة ُت بيهي فُ َؤاَدَك ۚ َوَجاَءَك ِفي هَٰ
نيَْي  َوذيْكَرٰى ليْلُمْؤمي

“Dan semua kisah para rasul, Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya
Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta
pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman (QS. Hud: 120).

Dalam ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa kisah-kisah dalam al-Qur’an tentang
ketabahan dan kesabaran para Nabi dalam memperjuangkan dan mendakwahkan agama 
Allah sangat berpengaruh dalam meneguhkan hati dan keimanan orang-orang yang 
beriman di jalan Allah Azza wa Jalla. Itulah makna penting dari setiap berkisah soal
sejarah Islam, meneguhkan komitmen. 

28



A L H A M D U L I L L A H
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