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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kiprah atau kontribusi yang disumbangkan Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi dalam 

kajian hadits salah satunya diwujudkan dengan menulis beberapa kitab dalam 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ulum al-hadits. 

2. Sistematika dan Metodologi  

1.  Sistematika Penulisan Kitab Dzawi al-Nazhar ialah : 

a. Memulai kitabnya dengan muqaddimah yang berisi puji syukur kepada 

Allah, membacakan shalawat kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, 

dan para tabi`in. 

b. Setelah selesai menyampaikan khutbah, ia menyebutkan sanadnya dalam 

meriwayatkan alfiyah dari dua jalan gurunya.  

c. Lalu ia memulai mensyarahi alfiyah, dan memberikan judul-judul untuk 

setiap bab. 

d. Kemudian Syaikh Mahfuzh mengakhiri kitabnya dengan dua hal penting, 

yaitu kalimat al-syarih dan tanbih. 

e. Mengutip ayat-ayat al-Qur’an sebagai penguat. 

f. Memperhatikan aspek kebahasaan. 

g. Mengutip hadits nabi Muhammad Saw. 

h. Mengutip pendapat ulama. 

i. Kecendorongan terhadap mazhab Syafi’i 

j. Mengutip sya’ir sebagai penguat. 

k. Menisbatkan perkataan kepada pengucapnya. 

l. Memberikan ta’rifat al-musthalahiyyah. 

m. Memberikan hamisy. 

n. Sedikit merubah ibarat dari kitab aslinya. 

2. Metodologi Penulisan Kitab Dzawi al-Nazhar ialah : 
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1. Syaikh Mahfudz memberikan syarh terhadap nazham kata per kata 

bahkan huruf per huruf.  

2. Syaikh Mahfuzh menambahkan 20 bait tambahan, sebagai pelengkap 

jumlah 1000 Nazham alfiyah yang kurang. 

3. Syaikh Mahfuzh memberikan kalimat syarih setelah selesai memberikan 

syarh, yang menceritakan tanggal permulaan dan penyelesaian penulisan 

syarh.  

5.2  Saran    

Tidak ada kata yang mulia selain ucapan rasa alhamdulillahi Rabb al-

alamin atas semua rahmat Allah SWT kepada kita semua khususnya kepada 

penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan ini. Penulis sangat menyadari 

karya tulis yang berjudul “Studi Analisis Kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar 

karya Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi” masih jauh dari kesempurnaan dan sangat 

banyak kekurangnnya. Untuk itu hal yang diharapakan dari penulis kepada 

para pembaca  adalah turut berpartisipasi dengan memberikan masukan dan 

sarannya.  

Beberapa hal yang dirasakan oleh penulis ketika dalam penulisan ini 

dan semoga menjadi saran kepada semua pembaca khususnya bagi penulis 

adalah: 

1. Butuhnya ilmu pengetahuan yang luas untuk dapat menghasilkan  suatu 

karya khususnya di bidang keilmuan ulum hadits. 

2. Kepada generasi mendatang, jangan pernah bosan dalam belajar dan teruslah 

berjuang melanjutkan dan mengembangkan karya-karya para ulama 

terdahulu. Semoga ini menjadi usaha dan bentuk kontribusi dalam menjaga 

dan megembangkan nilai-nilai agama dan keilmuan. 

Terakhir, penulis juga berharap semoga kajian ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga kita semua mampu 

mengaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga menjadi hamba yang mulia dihadapan-

Nya dan makhluk ciptaan-Nya. 

 


