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BAB 5: 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penjelasan dan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapatlah diambil kesimpulan dari masalah yang menjadi tujuan 

pembahasan tulisan ini yakni sebagai berikut: 

1. Hadis-hadis yang membahas tentang tahnīk yang diteliti kualitasnya yaitu: 

1. Hadis riwayat al-Tirmidzī dalam Sunan al-Tirmidzī kitab Manāqib bab 

Manāqib ‘Abdillah ibni al-Zubair berstatus hasan li ghairihi. 

2. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal jilid 4 hadis Abu Musa al-Asy’ari 

berstatus Shahīh. 

 

 Selain dua hadis tersebut, masih banyak hadis tentang tahnīk yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini membuktikan kalau hadis-hadis 

yang telah diteliti dapat dijadikan hujjah. 

 

2. Setelah melakukan pengkajian lebih dalam, maka dapat diketahui bahwa 

tahnik adalah sunah dari Rasulullah SAW yang tak pernah beliau tinggalkan 

ketika ada bayi yang baru lahir yang dibawakan kepada beliau. Ini juga 

berlaku untuk seluruh umat Islam karena tahnīk tersebut memiliki banyak 

manfaatnya bagi keberkahan dan kesehatan bayi. Ulama memang terbagi 

antara dua pendapat tentang tahnīk dari segi keberkahan. Tetapi intinya 

melakukan tahnīk sangat bermanfaat bagi bayi dari segi kesehatan dan juga 

sambil mendoakan kehidupan bayi untuk menjadi hamba yang taat kepada 

sang pencipta disamping memiliki tubuh yang sehat karena nutrisi telah 

dipenuhi dengan cara tahnīk ketika lahir. 

 Adapun masalah perbedaan pendapat tentang hubungan tahnīk dan 

imunisasi. Setelah diketahui tentang imunisasi itu sendiri dan manfaat tahnīk 

dari segi medis menunjukan bahwa tahnīk adalah salah satu dari imunisasi. 

Tetapi belum bisa dikatakan bahwa tahnīk bisa menggantikan vaksinasi 
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karena begitu banyaknya fungsi vaksinasi dan juga ada tujuan vaksinasi yang 

berbeda dengan tahnīk. Masalah alasan keharaman imunisasi kita serahkan 

kepada ahli fiqih yang menentukan hukumnya. Dan terbukti vaksinasi 

dibolehkan oleh ulama ahli fiqih namun tidak serta merta dapat 

menggantikan tahnīk. Karena tahnīk adalah sunah Rasulullah SAW, dan 

sebagai umatnya yang mencintai beliau hendaknya kita mengikuti sunah 

tersebut karena kebanyakan dari sunah Rasulullah SAW telah terbukti dari 

segi ilmiah yang pada masa dahulu belum diketahui. Namun meskipun kita 

tak mengetahui manfaat ilmiahnya, sebagai umat yang mengikuti suri 

teladan yang baik, sudah semestinya kita mengikuti beliau meskipun hanya 

sunah. Dan menurut hikmah yang banyak dari tahnīk, maka sepatutnya 

sunah ini dihidupkan kembali karena ini tak akan tergantikan oleh vaksinasi 

yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak baik. 

 

 

5.2 Saran 

Demikianlah penelitian ini, semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan kita, dan harapan penulis setelah ini adalah semoga lebih banyak 

yang mengkaji manfaat ilmiah dari ajaran al-Qur’an dan Sunah untuk menambah 

keimanan kita dalam menjalankan semua sunah dari Rasulullah SAW.  

Penulis juga berharap bahwa setelah ini, kalangan ahli medis dapat 

menemukan bahan-bahan vaksin dari bahan-bahan yang halal dan menemukan 

cara menumbuhkan sistem kekebalan tubuh tanpa menimbulkan efek samping. 

Salah satunya dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang tahnīk 

dan mengembangkannya dengan dunia kedokteran modern. 

 

 


