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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Allah Swt, mengakhiri risalah kenabian dengan disyariatkannya 

agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai 

rahmat bagi alam semesta ini. Dengan demikian beliau menghabiskan 

seluruh nafas hidupnya untuk berdakwah, memberikan pengajaran, 

bimbingan, menuturkan dakwah yang beliau emban, selalu memberi 

bimbingan kepada sahabat, dan membawa mereka kepada kemaslahatan 

serta petunjuk hingga merasakan suka dan duka bersama mereka. 

Karena inilah Nabi Muhammad Saw, menjadi panutan terbaik, yang 

mana jejaknya akan selalu diikuti dalam segala manifestasi dan realita 

kehidupan ini.  

 Beliau benar-benar menjadi tauladan yang baik bagi para sahabat 

yang berbaur, menyaksikan dan mendengar langsung dari Nabi 

Muhammad Saw, Sahabat mengenal Nabi Muhammad Saw, sampai 

kepada masalah yang rumit dan semua itu merupakan sunnah dan 

mewariskannya kepada kita semua dengan penuh keikhlasan, kesabaran 

dan ketelitian.1 

 Hadis mempunyai sejarah yang unik dan panjang. Ia pernah 

mengalami masa transisi dari tradisi hafalan ke tradisi tulisan. 
                                                 

1 Qodirun Musyafiq dan Ahmad Rosyadi, Pokok-pokok Ilmu Hadis, (Jakarta: Gaya 
Media Pratama, 1998), 44.   
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Pengkompilasiannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. 

Persaingan politik antar kelompok muslim dalam rangka perebutan 

kekuasaan juga ikut mewarnainya. Usaha pengkodifikasian tersebut 

dapat menghasilkan beberapa koleksi besar (Kitab Hadis) dengan jumlah 

yang sangat besar.2 

 Dalam rentang waktu  yang cukup panjang tersebut mempengaruhi 

terhadap hukum  Syariat yang hendak ditegakkan. Permasalahan banyak 

yang timbul di kalangan masyarakat dalam mengamalkan sebuah hukum 

yang datang dari nash al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama, dan 

hadis Nabi saw, sebagai sumber hukum yang kedua,  jika tidak ada 

keterangan yang pasti dari para sahabat dan ulama maka akan timbul 

kekeliruan dan bahkan permusuhan di antara kelompok, mazhab, aliran 

dan lain-lainnya. Kemudian hal ini terkadang timbul dari beberapa 

penjelasan secara nash al-Qur’an yang seolah-olah bertentangan dengan 

hadis Nabi saw, Jika semua nash berasal dari Allah Swt, tidak mungkin 

bertentangan antara keduanya.  

 Dalam menjalankan sebuah amalan, masih banyak masyarakat 

belum mengerti dalam mengamalkan suatu amalan, ini bisa membuat 

mereka tidak yakin akan kebenaran dalam melakukan pengamalan 

tersebut, ini disebabkan karena masih minimnya pengetahuan 

masyarakat tentang dalil-dalil hukum yang telah ditetapkan, hingga 

                                                 
2Idri, Studi Hadis, (Jakarta: Kencana, 2010), 283. 
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mereka memilih untuk meninggalkannya, dan terkadang hal yang 

mereka tinggalkan adalah masalah yang cukup serius, misalnya dalam 

pemahaman mengenai wasiat, masalah wasiat ini adalah masalah hal 

yang cukup rumit, jika masyarakat itu tidak membaca ataupun bertanya 

kepada ulama mengenai wasiat ini, maka yang akan terjadi adalah 

keraguan dalam mengamalkannya. 

 Wasiat berarti meneruskan atau melanjutkan, sebab orang yang 

berwasiat menyambungkan apa yang menjadi miliknya di masa 

hidupnya dengan sesuatu setelah kematiannya.3 Dalam mengamalkan 

wasiat Allah Swt, telah memrintahkan kita di dalam surat al-Baqarah  

Ayat 180 yang mana ini adalah salah satu dalil tentang wasiat. 

    

   

   

 

 

   

       
 

 Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang 
banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, 
(ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.( Al-Baqarah 
ayat 180 ) 
 
 Firman Allah Swt. di atas menjelaskan bahwa, wajib bagi kita 

sebagai umat muslim, apabila di antara kita kedatangan tanda-tanda 

maut, jika kita meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu 

                                                 
 3  Thahirin Suparta, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta : Pustaka Azzam 2006), 222. 
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bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, dan inilah kewajiban orang-

orang yang bertakwa. 

 Sudah jelas sekali penjelasan Allah Swt, dalam Firman-Nya bahwa 

diwajibkan untuk berwasiat jika mempunyai banyak harta, dan wasiat 

itu akan diberikan kepada  Ibu-bapak dan karib kerabat.  

 Pada hakikatnya Ibu-bapak dan karib-kerabat adalah orang-orang 

yang berhak untuk menerima wasiat, ternyata  Firman Allah Swt, di atas 

seolah-olah bertentangan dengan hadis Rasulullah Saw, sebagai sumber 

hukum kedua bagi umat Islam, yang mana di dalam hadis Rasulullah 

Saw, tersebut menjelaskan bahwa, tidak ada wasiat bagi ahli waris, 

sedangkan ibu dan bapak termasuk kepada kategori ahli waris. Hadis 

Rasulullah Saw. tersebut sebagai berikut : 

ْعُت َأَ� أُمَ  ثـََنا اْبُن َعيَّاٍش َعْن ُشَرْحِبيَل ْبِن ُمْسِلٍم مسَِ ثـََنا َعْبُد اْلَوهَّاِب ْبُن َجنَْدَة َحدَّ اَمَة َحدَّ

ْعُت َرُسوَل ا�َِّ  ا�ََّ َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذى َحقٍّ َحقَُّه َفَال َوِصيََّة ِلَواِرٍث ِإنَّ « يـَُقوُل  - ملسو هيلع هللا ىلصمسَِ

.«4 

 

  Abdul Wahab bin Najdah menceritakan kepada kami, Ibnu 
‘Ayyaash menceritakan kepada kami, dari Surahbil bin Muslim saya 
mendengar Abi Umamah saya mendengar Rasulullah Saw. Bersabda : 
“Sesungguhnya Allah Swt, telah memberikan hak setiap orang yang 
memiliki haknya dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.” 

 
 Dalam hadis Rasulullah Saw, di atas menjelaskan bahwa tidak ada 

wasiat untuk ahli waris. Jika dilihat dari dua dalil di atas, kita dapat 

memahami bahwa kedua sumber hukum tersebut bertentangan. 

                                                 
4 Abu Daud Sulaiman Asy’ats, Sunan Abi Daud, (Beirut: Darul Fikr, 1999), 73.  
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 Al-Qur’an adalah sebagai pedoman dan petunjuk  pertama yang 

mutlak kebenarannya, tidak ada keraguan di dalamnya, dan hadis adalah 

sumber hukum kedua yang datangnya dari Nabi Muhammad Saw, yang 

mana hadis ini sebagai bayan atau penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur’an 

yang bersifat global, umum dan mutlak.5 Secara kaidah asal bahwa hadis 

Nabi Saw, tidak bertentangan dengan hadis Nabi Saw, lainnya ataupun 

dengan ayat al-Qur’an lainnya, sebab apa yang dikemukakan Nabi, baik 

berupa hadis maupun ayat al-Qur’an sama-sama berasal dari Allah Swt. 

Namun kenyataannya ada beberapa matan hadis yang bertentangan, 

meskipun sanadnya sama-sama shahih. Dengan adanya hadis yang 

tampak kontroversi itu, maka ulama telah membahas dan mengajukan 

berbagai solusi metode dalam penyelesaiannya.6 Untuk itu jika ada hadis 

Rasulullah Saw, yang bertentangan dengan Firman Allah Swt, itu pasti 

ada sebab yang terkandung di dalamnya, kita sebagai umatnya tidak 

boleh berpendapat langsung mana sumber hukum yang benar dan 

manakah sumber hukum yang salah, tanpa ada meneliti sumber hukum 

mengenai wasiat tersebut.  

 Berangkat dari dalil tentang wasiat untuk ahli waris, baik itu yang 

bersumber dari al-Qur’an maupun dari hadis Rasulullah Saw,  banyak 

sekali ulama yang berkomentar tentang dua sumber hukum ini, dan 

                                                 
  5 Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu, 
(Beirut: Dar. Fikr, 1989), 46. 

6 Johar Arifiin, Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqih dalam Menelaah 
Kontroversi Hadis, (Pekanbaru: Jurnal Ushuluddin, Vol. XXII No.2, 2004), 149. 
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perbadaan pendapatpun mewarnai permasalahan ini, banyak hal yang 

perlu dikomentari, dikoreksi dan diselesaikan dalam permasalan  wasiat 

untuk ahli waris. untuk itu penulis sangat tertarik sekali untuk 

membahas masalah mengenai hadis wasiat untuk ahli waris ini dalam 

bentuk ilmiah, dan akan berusaha untuk menemukan titik temu 

pemecahan persoalan, metode manakah yang akan dipakai, 

bagaimanakah solusi penyelesaian yang paling bagus dan tepat untuk 

dikemukakan dalam penulisan ini. Dan penulis akan  membatasi judul 

yang akan dikemukakan dengan tema : ANALISIS HADIS WASIAT 

UNTUK AHLI WARIS ( STUDI KUALITAS HADIS ) 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan yang memotivasi penulis memilih judul ini: 

1. Nash al-Qur’an dan Hadis Rasulullah Saw, secara dzahir 

bertentangan, sehingga membuat penulis tertarik untuk melakukan 

pengkajian ulang terhadap pertentangan tersebut. 

2. Dalil-dalil tentang wasiat sangat penting untuk diteliti kembali, 

karena memiliki permasalahan yang cukup rumit, dibutuhkan 

ketelitian yang ekstra hati-hati dalam menentukan kualitas sanad dan 

kaidah matan yang terkandung di dalam dalil mengenai wasiat ini, 

apakah ahli waris itu berhak atau tidak untuk menerima wasiat.  

3. Sangat menarik untuk ditulis dan dipelajari,  karna masalah wasiat 

ini adalah masalah yang cukup serius, ini disebabkan masih 
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banyaknya keraguan dan kekeliruan di dalam masyarakat yang 

belum mengerti atau paham tentang pertentangan antara Firman 

Allah Swt, dan Hadis Rasulullah Saw, tersebut.  

C. Penegasan Istilah  

Untuk menyamakan presepsi terhadap makna, maka perlu dijelaskan 

arti dari beberapa kata yang dianggap perlu, ini berguna untuk 

memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman makna kata 

yang dimaksud: 

1. Analisis  

 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(Karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui yang 

sebenarnya ( sebab-musabab duduk perkaranya).7 

2. Hadis  

 Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada 

Rasulullah Saw. baik itu dari perkataan, perbuatan, atau taqrir 

(ketetapan) dari Rasulullah Saw.8 

3. Wasiat  

 Wasiat adalah meneruskan atau melanjutkan, sebab orang yang 

berwasiat menyambungkan apa yang menjadi miliknya di masa 

hidupnya dengan sesuatu setelah kematiannya. 

                                                 
  7Dendi Sugono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 
Depertemen Pendidikan Nasional, 2008), 59. 
  8Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu, (Beirut: 
Dar. Fikr, 1989), 19. 



8 
 

4. Ahli Waris 

 Ahli waris  secara istilah adalah orang yang menerima atau 

memiliki hak warisan dari tirkah (harta peninggalan) orang yang 

meninggal dunia (pewaris). Untuk berhaknya dia menerima harta 

warisan itu diisyaratkan dia telah dan hidup saat terjadinya kematian 

pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang 

telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada 

setelah ia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku terhadap 

seseorang yang belum pasti kematiannya. 

5. Studi adalah uraian dan penjelasan secara komprehensif mengenai 

berbagai aspek subjek yang diteliti.9 

6. Kualitas adalah tingkatan baik atau buruknya sesuatu, tingkat derajat 

sesuatu.10  

D. Batasan dan Rumusan Masalah  

 Hadis yang berbicara tentang wasiat diriwayatkan oleh banyak 

mukharij, hal ini terbukti ketika penulis meneliti kata وصية dengan 

menggunakan Kitab, “Mu’jam al- Mufahras li Alfazh al-Hadis al-

Nabawi”, dengan menemukan 59 riwayat hadis,11 yang mana telah 

                                                 
9 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2004), 281. 
10 Ibid, 150. 

  11A.J Wansik, Mu’jam al- Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi, (Berbil: 
Maktabah, 1937), 229-231.  
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dimuat dalam Kutub al-Tis’ah yang ditulis oleh 9 orang Imam hadis. 

Imam Ahmad bin Hanbal (Musnad Imam Ahmad bin Hanbal) adalah 

yang terbanyak memuat hadis dengan menggunakan kata وصية di dalam 

kitabnya yaitu berjumlah 21 riwayat hadis, selanjutnya di dalam Sunan 

ad-Darimi termuat 12 riwayat hadis, Sunan al-Nasa’i 5 riwayat hadis, 

Sunan Ibnu Majah 6 riwayat hadis, Sunan al-Tirmidzi 5 buah riwayat 

hadis, Sunan Abu Daud 4 riwayat hadis, Sahih Bukhari 4 riwayat hadis, 

Sahih Muslim  1 riwayat hadis dan Kitab al-Muatta’ Imam Malik 1 

riwayat hadis.  

 Dari 59 jumlah riwayat hadis yang di teliti dari kata وصية  penulis 

menemukan 14 riwayat hadis yang membahas tentang  ٍَوِصيََّة ِلَواِرث wasiat 

untuk ahli waris, 1 riwayat di dalam  Sahih Bukhari, 1 riwayat di dalam 

sunan ad-Darimi, 2 riwayat di dalam Sunan Abu Daud, 2 riwayat di 

dalam Sunan al-Nasai’, 3 riwayat di dalam Sunan Ibnu Majah, dan 5 

riwayat di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. 

 Dengan demikian karena banyaknya teks hadis yang membahas 

mengenai wasiat, maka penulis akan memberikan batasan untuk lebih 

menekankan permasalahan yang akan dibahas, penulis membatasi ruang 

lingkup pembahasan penulisan pada hadis tentang wasiat untuk ahli 

waris ini, yaitu dengan meneliti 3 buah hadis, alasan penulis meneliti  3 

buah hadis adalah karena 3 buah hadis ini telah mewakili makna hadis 



10 
 

yang membahas hadis tentang wasiat untuk ahli waris, kemudian  hadis-

hadis yang membahas tentang wasiat untuk ahli waris lainnya akan 

dijadikan sebagai hadis penjelas.  

  Dari tiga hadis tersebut, penulis akan men-takhrij hadis riwayat 

Abu Daud untuk hadis pertama, hadis riwayat al-Nasa’i untuk hadis 

yang kedua dan hadis riwayat Ibnu Majah untuk hadis yang ketiga. 

Alasan penulis tidak memilih hadis dari riwayat Imam Bukhari yang 

jelas lebih tua dari 3 orang perawi di atas, adalah karena banyak di 

antara ulama tidak meragukan lagi kesahihan hadis-hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan penulis juga tidak memilih  hadis 

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, adalah karena dia 

yang terbanyak meriwayatkan hadis tentang wasiat untuk ahli waris. 

Kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi lainnya akan 

dijadikan sebagai syawahid dan tawabi’. 

 Maka dalam penelitian ini yang akan menjadi rumusan 

permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang wasiat ? 

2. Bagaimanakah posisi hadis tentang wasiat untuk ahli waris, 

apakah maknanya bertentangan dengan al-Qur’an atau tidak? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis tersebut. 
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b. Untuk mengungkapkan makna hadis yang secara dzahir 

bertentangan dengan al-Quran tentang wasiat untuk ahli waris. 

2. Kegunaan 

a. Penelitian tentang materi wasiat ini sangat penting untuk 

diketahui dan dicermati oleh masyarakat luas, karena suatu dalil 

yang bertentangan harus diselesaikan dengan disiplin ilmu yang 

tersusun rapi sehingga masyarakat tidak bingung dalam 

menentukan manakah dalil hukum yang dapat digunakan secara 

sah dan manakah sumber hukum yang belum jelas dan dikaji 

kembali dan mengetahui apakah ahli waris itu berhak menerima 

wasiat atau tidak. 

b. Dari penyelesaian permasalahan dan penjelasan tentang dua 

dalil hukum wasiat yang seolah-olah saling bertentangan, 

masyarakat akan mengetahui bahwa jika ada dalil-dalil yang 

bertentengan maka tidak boleh langsung beranggapan bahwa 

salah satu dalil itu dha’if ataupun bohong.  Dengan demikian 

yang harusnya dilakukan adalah meneliti dahulu manakah dalil 

yang sahih dan bisa dijadikan pegangan. 

c. Penelitian ini berguna sebagai khazanah ilmu pengetahuan 

keislaman, khususnya dibidang disiplin ilmu hadis dan fiqh 

serta sebagai respon terhadap kejadian yanng dialami 

masyarakat. 
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d. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar 

kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

F. Tinjauan Pustaka 

Pembahasan mengenai wasiat untuk ahli waris ini sudah sejak lama 

mendapat perhatian dari ulama-ulama hadis. Seperti yang terdapat pada 

pembatasan masalah skripsi ini, di sana terlihat banyak rawi yang 

meriwayatkan hadis tersebut dan sudah pasti banyak ulama hadis yang 

membahas di dalam kitabnya mengenai hadis wasiat untuk ahli waris 

ini. Adapun beberapa literatur-literatur yang membahas wasiat untuk 

ahli waris   di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Imam Abu Thyyib Muhammad Syamsul Haq al-Adzim Abadi 

dalam kitab Aun al-Ma’bud Syarah Imam Abu Daud, di dalam 

kitabnya menyebutkan bahwa tidak ada wasiat untuk ahli 

waris.12 

2. Al-Bassam  Abdullah bin Abdurrahman dalam kitab Taudhihih 

al-Ahkam min Bulugh al-Maram , membahas tentang wasiat 

untuk ahli waris pada bab wasiat.13 Di dalam kitabnya 

menyebutkan tidak wasiat untuk ahli waris, namum ada dalil 

                                                 
12 Imam Abu Thyyib Muhammad Syamsul Haq al-Adzim Abadi, Aun al-Ma’bud 

Syarah Imam Abu Daud, (Madinah: al-Maktabah Salafiah 1968), 454. 
13 Tahirin Suparta, Terjemah Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2006), 222.  
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yang membolehkan wasiat untuk ahli waris jika ahli waris 

lainnya mengizinkan.  

3. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah, membahas tentang 

wasiat. Di dalam kitab ini menjelaskan bagaimana cara 

mengamalkan wasiat, bagaimana hukum, rukun, dan syarat 

dalam menjalakan wasiat.14 

4. ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu 

Syaikh dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, membahas tentang 

perintah berwasiat pada surah al-Baqarah ayat 180, namun di 

dalam kitab ini menyebutkan bahwa, ayat ini telah di hapus oleh 

surah an-Nisa ayat 7.15   

5. Ilham Ismail, di dalam skripsi yang berjudul “Wasiat Kepada 

Ahli Waris, Studi Komperatif pasal 195 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Dengan Hukum Islam.” Di dalam skripsi ini dijelaskan 

bahwa, Bagaimana cara berwasiat antara pasal 195 Kompilasi 

Hukum Islam antara Hukum Islam itu sendiri.16 

Dari beberapa literatur di atas, penulis menemukan banyak yang 

membahas tentang wasiat ini, namun penulis belum menemukan judul 

yang persis sama dengan apa yang ditulis di dalam skripsi ini, dan 

                                                 
14 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Darul Fath, 2004), 467. 
15 ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubabut 

Tafsir min Ibni Katsir, (Kairo: Mu-Assasah Daar al-Hilal Kairo, 1994), 338.  
16 Ilham Ismail, Wasiat Kepada Ahli Waris, Studi Komperatif Pasal 195 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Islam, (UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syari’ah, 
2011) 
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sepengetahuan penulis  belum ada yang menuangkannya ke dalam 

bentuk skripsi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis akan menulis 

skripsi dengan tema “Analisis Hadis Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi 

Kualitas Hadis)”. 

G.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah  penelitian 

kepustakaan (Library research) yang bersifat kualitatif yang mana 

dalam pengumpulan datanya menggunakan bahan-bahan tulisan atau 

dokumen-dokumen. Sehingga penulis mengedepankan penelitian ini 

terhadap kualitas isi dari jenis data kepustakaan. 

2. Pendekatan 

Pada penilitian ini akan menggunakan pendekatan historis, 

yaitu metode yang menggunakan data-data masa silam, yang mana 

peneliti akan turun ke pustaka untuk mengumpulkan dan 

menggunakan data-data pada masa silam, yaitu mengumpulkan data-

data hadis pada kitab-kitab hadis yang  menjadi rujukan yang ditulis 

oleh Imam-imam hadis terdahulu, melalui kajian pustaka. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah  

kitab,  Sunan Abu Daud, yang ditulis oleh Abu Daud Sulaiman 
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bin Asy’ats, Sunan Ibnu Majah, oleh Muhammad bin yazid, 

Sunan al-Nasa`i yang ditulis oleh Abdurrahman ibn as-Suaib ibn 

Ali al-Khurasni ,  dan  Mu’jam al- Mufahras li Alfazh al-Hadis 

al-Nabawi, oleh A.J Wansik.  

b. Sumber Sekunder 

 Sumber Sekunder, yaitu data-data pelengkap yang 

berhubungan dengan penelitian ini, yaitu kitab-kitab syarah hadis 

seperti, Kitab Aunul Ma’bud syarah daripada kitab Sunan Abu 

Daud, Syarah sunan al-Nasa‘i  oleh al-Sindi,  Syarah Sunan 

Ibnu Majah oleh Alauddin Mughlatai dengan judul al-I’lam bis-

Sunnati. Selain kitab-kitab hadis diatas ada juga buku yang 

membahas tentang wasiat seperti halnya di dalam berbagai kitab-

kitab Tafsir Ahkam oleh Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Ahkam oleh 

al-Shabuni. Kemudian  kitab-kitab fiqih dan hadis yang berkaitan 

dengan pembahasan. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Di dalam penelitian ini, penulis melakukan takhrij hadis tentang 

wasiat untuk ahli waris, dengan menggunakan metode takhrij bi 

Lafadz (menurut kata-kata dalam matan), yakni dengan merujuk 
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pada kitab al-Mu’jam al-Mufahrasy Alfazh al-Hadȋts al-Nabawȋ 

A.J Wensinck, dan kitab-kitab hadis lainnya. 

b. Mengutip hadis-hadis dari informasi kitab al-Mu’jam al-

Mufahrasy Alfazh al-Hadȋts al-Nabawȋ yang mengacu pada 

Kutub al-Tis’ah. 

c. Mengumpulkan biografi perawi dan penilaian terhadap perawi. 

d. Mengumpulkan syarah hadis dari kitab-kitab syarah hadis. 

5. Tehnik Analisa Data  

a. Setelah data hadis terkumpul, penulis membuat i’tibar sanad 

b. Menganalisa kebersambungan sanad (ittishȃl al-sanad) yang satu 

dengan yang lainnya, mulai dari mukharrij sampai kepada 

Rasulullah dengan mengacu kepada : 

1. Liqȃ’ (bertemu) antara satu sanad dengan sanad yang lain, 

yang dapat dilihat dari hubungan murid dengan gurunya atau 

sebaliknya atau sighat al- tahamu wa al-adȃ’ yang digunakan 

atau pendapat yang lain yang menjelaskan bahwa sanad 

tersebut saling bertemu. 

2. Mu’asyarah (sezaman), hal ini dapat dilihat dari tahun lahir 

dan tahun wafat masing-masing sanad. 

c. Meneliti kualitas sanad dengan menggunakan kitab Rijȃl al-

Hadȋts di antaranya, kitab Tahzȋb al-Tahzȋb karya Ibnu Hajar al-

Asqalani, kitab Tahzȋb al-Kamȃl karya al-Mizzi. 
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d. Menganalisa lafadz periwayatan. 

e. Menentukan kualitas sanad hadis, yang mengacu kepada syarat-

syarat kesahihan suatu sanad hadis yaitu : sanadnya bersambung, 

sanadnya ‘adȋl dan dhabith, serta terhindar dari syuzȗz dan illah. 

f. Meneliti matannya dengan mengacu kepada kaidah kesahihan 

matan, yakni tidak mengandung syudzȗz dan illah, serta dengan 

tolak ukur yang dianut oleh jumhur ulama’, yaitu tidak 

bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an, tidak bertentangan 

dengan hadis yang lebih kuat dan tinggi kedudukannya, tidak 

bertentangan dengan akal sehat dan sejarah, serta susunan 

pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi Muhammad 

saw. 

g. Menjelaskan fiqh hadis. 

H. Sistematika Penelitian  

Sistematika penulisan penelitian ini dengan membagi bab 

sebagai judul yang sesuai dengan isi bab tersebut. Kemudian setiap bab 

tersebut terbagi pula kepada beberapa sub bab. Selanjutnya disusun 

secara sistematika sehingga mudah dipahami. 

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan. Terdiri dari latar 

belakang masalah, alasan  pemilihan judul, penegasan istilah, 

permasalahan, tujuan, dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, 

metode penilitian dan sistematika penelitian.  
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Bab kedua kajian umum tentang takhrij  hadis, pengertian takhrij 

hadis, metode-metode yang digunakan untuk mentakhrij hadis, metode 

mengetahui kesahihan sanad dan matan hadis. Tinjauan umum tentang 

wasiat. 

Bab Ketiga Takhrij hadis tentang wasiat untuk ahli waris, dan 

menganalisa hadis-hadis tentang wasiat untuk ahli waris. 

Bab Keempat dalam bab ini menjelaskan tentang fiqhul hadis. 

Bab Kelima merupakan kalimat penutup yang berisikan 

kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


