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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis pemikiran Ali Mustafa berkaitan dengan

kritik hadits, maka dapat disimpulkan dua kesimpulan mengenai permasalahan

yang telah dirumuskan  dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

Pertama, kritik Hadits adalah usaha untuk menguji kelayakan sanad dan

matan suatu Hadits dengan tujuan mengakui kelemahan dan kekuatan sanad dan

menetapkan kebenaran dan kesalahan pada matan hadits. Adapun kawasan kritik

Hadits adalah meliputi penelitian sanad dan matan Hadits, sebab kualitas kedua

hal tersebut menjadi tolak ukur sahih atau tidaknya sebuah Hadits.

Kedua, secara umum dapat dinyatakan bahwa metode kritik matan Ali

Mustafa dalam meneliti otentisitas hadits ternyata tidak jauh berbeda dengan

rumusan metode ulama hadits sebelumnya, baik dalam meneliti sanad ataupun

matan. Khusus dalam melakukan kritik matan, Ali Mustafa tidak hanya terfokus

pada dua kategori ke-sahih-an matan yaitu syaz dan ‘illah, akan tetapi, Ali

Mustafa berusaha untuk menerapkan metode kritik matan yang lebih konkret

yakni hadits sahih harus sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan hadits mutawatir,

sesuai dengan kaidah bahasa, sesuai dengan fakta sejarah dan sesuai dengan rasio.

Di samping itu, Ali Mustafa selalu berusaha untuk mengkontekstualisasikan

hadits dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya di Indonesia,

sehingga pada akhirnya hadits akan lebih dapat dipahami secara komprehensif.

B. Saran-Saran

1 Bagi para mahasiswa pecinta ilmu keislaman, khussusnya dalam bidang ilmu

Hadits,seharusnya tridak hanya melihat dari kaca mata salah satu kelompok

(aliran) dalam islam atau dengan kata lain kalau tidak dari golongan sunni

mak tidak dikaji dan dipakai, sehingga sikap semacam itu akan menjebak kiat

pada fanatisme golongan (sektarianisme) bagaimanapun juga munculnya

berbagai macam pendapat harus disikapi dengan “arif” dan anggaplah hal itu

sebagai Khazanah intelektual islam.
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2 Diharapkan pemerhati Hadits untuk senantiasa waspada menghadapi kritikan

yang dilontarkan oleh orang luar islam (orientalis), atau dari kalangan orang

islam itu sendiri seperti: Ahmad Amin,Mahmud abu Rayyah,dan lain-lain.

Dengan cara penelitian dan kajian-kajian terhadap Haditst.


