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Dalam konteks kajian hadis umumnya, living sunnah tidak 

dikategorisasikan secara rigid. Dalam kaitannya dengan kategorisasi hadis 

berdasarkan bentuk dan sumbernya memang adakalanya hadis qudsi dan nabawi. 

Hadis Nabawi sendiri adakalanya qauli, fi‟li, taqiriri, hammiy, dan washfi. Hanya saja 

kategorisasi hadis/sunnah tersbeut tidak serta merta sepenuhnya dapat dijadikan 

sebagai kategorisasi living hadis/ ihya‟ sunnah. Dalam hal sunnah taqririyah 

misalnya, untuk menghidupkannya tidak mungkin dengan mengulang taqrir, atau 

membuat ketetapan baru. Sunnah taqririyah tentang tayamum misalnya, untuk 

menghidupkannya tidak perlu membuat ketetapan baru, melainkan cukup dengan 

melaksanakan tayamum ketika di laut atau di pesawat, di mana saat itu air benar-

benar tersedia namun kondisinya yang dirasa menyulitkan. Kemudian, dalam hal 

sunnah hammiyah seperti puasa tasu‟a‟ misalnya, untuk menghidupkannya adalah 

dengan cara melaksanakan puasa, bukan dengan membuat keinginan atau rencana 

seperti yang dilakukan oleh Nabi saat itu. Apalagi, jika digunakan untuk kategorisasi 

living quran. Tentu dalam al-Quran tidak ada kategorisasi ayat fi‟liyyah, qauliyyah, 

wahsfiyyah, hammiyyah, taqririyah. Semua ayat adalah bersifat qauliyyah, karena 

sumbernya adalah murni seratus persen dari Allah, tidak ada unsur “kuasa Nabi” 

sama sekali dalam ayat al-Quran. Semuanya murni merupakan kuasa dan 

kesempurnaan sifat Allah. 

Karena itu, ihya‟ al-sunnah atau living hadis dalam hal ini tidak dapat 

dikategorisasikan berdasarkan kategorisasi sunah berdasarkan model kemunculannya. 

Dalam hal ini ada beberapa kategorisasi yang dapat dijadikan acuan untuk 

menentukan model-model kajian living quran dan hadis. Kategorisasi ini penting 

untuk menentukan metode dan pendekatan apa yang akan digunakan untuk 

mengkaji. Ia juga berguna untuk menentukan objek yang akan dikaji. Dengan kata 

lain, jenis data, metode pengumpulannya serta metode analisis data sangat 

dipengaruhi oleh model kajian living quran dan hadis. 

Dalam tradisi Jamaah Tabligh terdapat tiga kategorisasi ihya‟ al-sunnah 

atau living hadis yang merupakan misi utama dan bahkan identitas mereka. Mereka 

biasa membagi sunnah secara praktis menjadi sunnah shurah, sirah, dan sarirah. 

Surah merupakan sunnah berupa bentuk. Biasanya berupa gaya, model, dan benda-

benda yang berkenaan dengan Nabi. Misalnya, gaya rambut, gaya berpakaian, benda-



benda yang dipakai Nabi seperti terompah, menu makanan, siwak dari kayu Araq, 

tongkat, dan sejenisnya. Living sunnah seperti ini pernah dicontohkan oleh Anas bin 

Malik misalnya yang mengubah makanan favoritnya setelah menyaksikan Nabi begitu 

lahap memakan labu. Awalnya Anas tidak menyukai menu sup labu, namun setelah 

melihat Nabi lahap memakannya, ia pun menjadi menyukainya. 

Kategori living sunnah sirah adalah sunnah yang bekenaan dengan 

karakter dan perilaku Nabi, baik secara individual (infiradi) maupun komunal 

(jama‟i). Living sunnah sirah merupakan sunnah yang paling populer. Semua umat 

Islam pasti mengidealkan sosok Nabi Muhammad dan berusaha menghidupkan 

sunnah-sunnah sirahnya. Abdullah ibn Umar adalah sosok yang paling representatif 

untuk kategori living sunnah jenis ini. 

Sedangkan kategorisasi ketiga adalah living sunnah sarirah adalah sunnah 

yang berkenaan dengan pikiran Nabi. Apa yang dirasakan dan diresahkan oleh Nabi 

juga harus dihidupkan. Secara makro, apa yang menjadi angan-angan, keinginan, dan 

cita-cita Nabi. 

Kategorisasi tersebut dapat menjadi pijakan awal untuk melakukan 

kategorisasi yang lebih praktis dalam konteks akademik.  

Alfatih Suryadilaga mengklasifikasikan model-model living hadis menjadi 

tiga, yaitu lisan, tulisan, dan perbuatan. Model living hadis secara tulisan dalam hal 

ini menurut kami merupakan juga bagian dari model living hadis kebendaan. 

Sedangkan model lisan dan perbuatan pada dasarnya adalah sama. Living hadis 

secara lisan pada prinsipnya adalah perbuatan juga. Jika yang dimaksud adalah seperti 

zikir dan wirid-wirid tertentu yang dilakukan secara lisan tanpa praktik budaya, maka 

sebenarnya living lisan tersebut juga bagian dari praktik budaya.  

Dalam buku ini, kami mengategorikan kajian living hadis menjadi tiga, 

yaitu kebendaan, kemanusiaan, dan kemaysrakatan. Ketiganya akan sangat berkaitan 

dengan pendekatan keilmuan yang digunakan untuk mengkajinya. Kategori 

kebendaan dapat berupa tulisan, maupun benda-benda lain yang non tulisan. 

Kategori kebendaan dapat dianalisis dengan pendekatan ilmu-ilmu sains, seperti ilmu 

farmasi untuk living hadis tentang obat; ilmu kedokteran untuk living hadis dengan 

kiwayah; ilmu astronomi untuk praktik pemantauan jam waktu salat dengan teknik 

bencet yang didasarkan kepada hadis tentang bayang-bayang benda sebagai penanda 

waktu salat; Ilmu gizi dan ilmu kimia untuk living hadis tentang porsi dan menu 

makan Nabi; serta ilmu-ilmu kealaman yang lain. Meski demikian, tidak semua jenis 

living hadis kealaman/kebendaan harus dibaca dengan ilmu-ilmu kealaman. 



Misalnya, praktik living hadis tentang bentuk, model, dan warna bendera; living 

hadis tentang model cincin Nabi, dan model pakaian Nabi.  

Kategori kedua adalah living hadis kemanusiaan. Ini sebenarnya adalah 

kategori perbuatan namun tidak harus berifat komunal. Ia dapat dilakukan secara 

personal. Kategori ini, dapat dianalisis melalui pendekatan ilmu humaniora. Living 

quran dan hadis kategori ini sebagai karakter ilmu yang digunakan untuk 

membacanya adalah praktik pembudayaan hadis Nabi yang tujuannya adalah 

menjadikan manusia lebih manusiawi. Hadis-hadis tentang etika personal dalam 

setiap aktifitas kemanusiaan. Lebih tepatnya, living hadis kategori ini adalah living 

hadis yang kaitannya dengan karakter dan kepribadian seseorang. Living hadis jenis 

ini tidak harus dilakukan secara komunal. Jenis ini masih memiliki kaitan dengan 

jenis pertama. Misalnya, living hadis tentang menu makanan Nabi yang dapat dilihat 

dari segi ilmu kimia dan ilmu gizi, juga dapat dibaca dari segi ilmu perilaku.  

Sedangkan living hadis kategori ketiga adalah living hadis yang bersifat 

kemasyarakatan. Dalam kaitannya dengan fenomena sosial. Ilmu yang digunakan 

untuk membacanya adalah ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu kealaman/saintifik tidak dapat 

digunakan untuk membaca jenis ini. Living hadis jenis kebendaan dan kemanusiaan 

dikategorikan ke dalam kemsyarakatan jika yang dikaji adalah perilaku masyarakat 

terhadap suatu benda atau perilaku sosial tentang pengamalan suatu hadis. Misalnya, 

tradisi bermaaf-maafan dan memberi makanan pada hari raya idul adha. Karena telah 

menjadi budaya yang meluas dan bahkan menjadi sebuah perilaku sosial, maka ia 

merupakan bagian dari jenis living hadis kemasyarakatan. Belakangan misalnya, 

gerakan buka on the road juga dilandasi oleh hadis ifthar al-sha‟im. Ia dilakukan 

secara massal, komunal, dan bahkan kemudian membudaya. Tujuannya pun 

bermacam-macam. Ada yang bermotif sosial murni, ada yang bermuatan politis. 

Semua itu adalah bagian dari model living hadis kemasyarakatan. 

Berdasarkan uraian di atas, jenis kajian living quran-hadis dapat 

disimpulkan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut ini: 

Kategori Jenis 
Ihya’ al-Sunnah 

(Quran-Hadis) 

Al-Sunnah al-

Hayyah 

(Quran-Hadis) 

Bidang 

keilmuan yang 

mungkin dikaji 

Kebendaan 

Upaya menghidupkan 

ayat-ayat atau hadis 

menjadi sebuah produk 

budaya berupa benda. 

Kajian seputar 

benda yang 

produksinya atau 

kegunaannya 

Antropo-sains 

dan teknologi  



Jenis sunnah shurah 

menjadi objek 

kajiannya. 

diinspirasi dan 

diinisiasi oleh al-

Quran maupun 

hadis.  

Kemanusiaan 

Upaya menghidupkan 

ayat dan hadis-hadis 

tentang kemanusiaan, 

biasanya berupa sunnah 

sirah dan sarirah. Hanya 

saja dalam hal ini tidak 

harus secara komunal. 

Mengkaji tentang 

perilaku yang 

diinspirasi dan 

diinisiasi oleh al-

Quran maupun 

hadis. 

Akidah, hukum, 

akhlak, 

humaniora.  

 

 

Kemasyarakatan 

Upaya menghidupkan 

ayat atau hadis-hadis 

Nabi dalam masyarakat 

secara komunal, 

biasanya berupa 

lembaga, komunitas, 

organisasi, maupun 

budaya dan tradisi 

kemasyarakatan.  

Mengkaji tentang 

perilaku sosial 

yang diinspirasi 

dan diinisiasi oleh 

ayat al-quran 

maupun hadis. 

Tradisi, budaya, 

adat istiadat, 

gerakan sosial, 

lembaga sosial  

 

 

 Normatif; Etis Empiris; Emik   

 

  



 

 

 qudsi 

 

 

 nabawi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan arah garis: 

Wahyu  

Hadis/ 
Sunnah 

Al-Quran Nabi 
Muhammad 

Sahabat  

Tabi’in  

Tabi’ Tabi’in 

Mazahib 

Kita saat ini di sini 

Qauliyah 
Fi’liyyah 

Washfiyyah 
Taqririyah 

Hammiyyah 

KAJIAN LIVING QURAN 

DAN LIVING HADIS 

Kajian al-sunnah al-hayyah Kajian ihya’ al-sunnah  


