
 

 

ABSTRAK 

 

Muhammad Irham  : Buku Muhammad His Life based on the Earliest Sources 

Karya Martin Lings: Sebuah Kajian Historiografi 

Buku Muhammad: His Life Based on Earliest Sources ditulis oleh Martin Lings, yang 

setelah masuk Islam mendapat nama Abu Bakar Sirajuddin. Sejak pertama kali terbit pada 

tahun 1983, buku ini sudah mendapat banyak penghargaan dan telah diterjemahkan ke dalam 

10 bahasa. Buku ini menggunakan sumber-sumber klasik yang begitu otoritatif dari abad ke-2 

H/8 M dan 3 H/9 M dan termasuk jenis sirah atau biografi Nabi Muhammad. Sayang secara 

spesifik buku tersebut belum pernah diteliti. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui riwayat hidup dan karya Martin Lings, isi 

buku Muhammad His Life based on the Earliest Sources, dan analisis historiografisnya. 

Metode yang digunakan ialah metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yakni 

heuristik (pengumpulan sumber-sumber), kritik (seleksi sumber), interpretasi (penafsiran data), 

dan historiografi (penulisan sejarah). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa Martin Lings 

berasal dari Inggris dan di tahun 1938 dia masuk Islam. Sejak tahun 1940 Lings tinggal di 

Mesir untuk mempelajari ilmu tasawuf. Dia wafat tahun 2005 di Inggris. Lings menulis sekitar 

18 buku yang berisi pemikirannya tentang sufisme, filsafat perenial, seni, dan sejarah. Buku 

Muhammad: His Life Based on Earliest Sources, ditulis oleh Martin Lings, pertama terbit tahun 

1983. Buku ini terbagi dalam 85 bagian yang secara garis besar dapat dikumpulkan menjadi 4 

kelompok: pertama kelompok sebelum kelahiran Nabi Muhammad (bagian 1-6), kedua 

kehidupan Nabi Muhammad di Mekah (bagian 7-37), ketiga kehidupan Nabi Muhammad di 

Madinah (bagian 38-85), dan keempat tema keislaman (bagian 16, 23, 25, 30, 81, dan 82). Buku 

Muhammad His Life based on the Earliest Sources karya Martin Lings menggunakan metode 

penulisan sejarah modern berupa pengumpulan sumber, seleksi data, interpretasi, dan 

peyusunan historiografi. Lings menyeleksi sumber yang ia gunakan dengan begitu ketat 

sehingga ia hanya memilih sumber yang earliest (paling awal) seperti Sirah Nabawiyyah Ibnu 

Ishak dan Ibnu Hisyam, Thabaqat al-Kabir Ibnu Sa’ad, dan lain-lain. Corak penulisan Buku 

Muhammad His Life based on the Earliest Sources karya Martin Lings ialah genre Sirah yang 

termasuk dalam tradisi biografi dalam historiografi kaum muslim. Keunikan yang terdapat 

dalam buku ini ialah antara lain; pertama penulisnya ialah seorang muslim sekaligus sufi. 

Kedua dari segi metode menggunakan sumber-sumber yang otentik dan ditulis dengan bahasa 

yang indah dan padat. Ketiga dari segi analisis memadukan analisis sosial-kultural dengan 

pembacaan kitab suci dan hadis, menggunakan interpretasi dan kontekstualisasi yang tepat, 

serta turut memuat kisah-kisah ajaib pada diri Nabi. 

 


