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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian  ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dari Analisis sanad menunjukkan hadis riwayat Abu Daud ini 

bersambung, sementara itu dilihat dari jarh wa at-ta’dilnya tidak 

dijumpai di kalangan para ulama mengingkari semua perawi 

tersebut. Setelah dilihat satu persatu komentar ulama hadis, tidak 

ada ulama hadis yang hidup di masa itu mecacatkan perawi hadis 

tersebut. Dengan demikian karena sanad-nya bersambung,  

diriwayatkan oleh periwayat adil dan dhabit, tidak ada syazd dan 

illat maka keberadaan kualitas hadis ini dinilai Shahih. Kemudian 

dari analisis sanad riwayat al-Nasa‘i sanad-nya bersamung, Jika 

dilihat dari kritikus hadis salah satu perawi hadis ini menurut ulama 

jarah wa ta’dil, sebagaimana al-Nasa`i mengatakan Syahri ibn 

Hausyab adalah dha’if, kemudian adz-Zahabi mengatakan laisa bi 

qowy, dan Ibnu Hajar serta al-Bani mengatakan dia seorang yang 

shoduq. Dengan demikian keberadaan hadis ini dinilai hasan pada 

sanad hadisnya, karena ada salah satu perawi yang kurang dhabit 

hapalannya, namun hadis ini bisa dinilai sebagai hadis shahih 

lighairihi, sebab ada riwayat lain yang membahas tentang  hadis ini, 
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kemudian lafadz dan maknanya juga sama, dan memiliki kualitas 

sanad yang lebih kuat. Selanjutnya sanad dalam hadis Ibn Majah 

juga bersambung, sedangkan dilihat dari jarh wa at-ta’dil semua 

ulama menerima periwayatannya misalnya Yahya ibn Ma’in 

mengatakan Hisyam ibn ‘Amar ibn Nashir ibn Maisarah bukanlah 

seorang pendusta. Dengan demikian setelah dilihat dari semua sisi 

dalam hadis ini, maka status kualitas sanad hadis tersebut adalah 

Shahih. Kemudian status kualitas semua  matan hadis disini adalah 

Shahih, karena telah memenuhi syarat-syarat kesahihan matan. 

2. Firman Allah Swt, dalam surat al-Baqarah ayat 180 telah dihapus 

oleh ayat waris surat an-Nisa ayat 7, kemudian hadis-hadis wasiat 

untuk ahli waris banyak dijumpai berkualitas sahih, jadi posisi hadis 

di sini adalah sebagai penguat dan memperjelas bahwa ahli waris 

telah ditetapkan bagiannya masing-masing . Dengan demikian, 

setiap ahli waris itu telah mendapatkan haknya, yaitu harta warisan, 

maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris.   

B. Saran 

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam 

penulisan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun 

sangat penulis harapkan untuk tercapainya kesempurnaan penulisan ini.  

Semoga skripsi yang membahas tentang wasiat untuk ahli waris ini  

bermanfaat bagi pembaca. Amin. 




