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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KRITIK HADITS

A. Definisi Kritik Hadits

Kata naqd dalam bahasa arab lazim diterjemahkan dengan “kritik” yang

berasal dari bahasa latin. Kritik itu sendiri berarti menghakimi, membanding,

menimbang.1 Naqd dalam bahasa arab popular berarti penelitian, analisis,

pengecekan dan pembedaan.

Selanjutnya, dalam pembicaraan umum orang Indonesia, kata “kritik”

berkonotasi pengertian bersifat tidak lekas percaya, tajam dalam penganalisaan,

ada uraian pertimbangan baik buruk terhadap suatu karya.2 Dari tebaran arti

kebahasaan tersebut, kata kritik bisa diartikan sebagai upaya membedakan antara

yang benar (asli) dan yang salah (tiruan/palsu).

Kata penelitian (kritik) dalam ilmu Hadits sering dinishbatkan pada kegiatan

penelitian Hadits yang disebut dengan al Naqd ( النـقـد) yang secara etimologi

adalah bentuk masdar dari ( نقـد ینقـد  ) yang berarti mayyaza, yaitu memisahkan

sesuatu yang baik dari yang buruk. Kata al Naqd itu juga berarti “kritik” seperti

dalam literatur Arab ditemukan kalimat Naqd al kalam wa naqd al syi’r yang

berarti “ mengeluarkan kesalahan atau kekeliruan dari kalimat dan puisi.3

Sementara pengertian kritik Hadits secara terminologi adalah “upaya

membedakan antara Hadits-hadits shahih dari Hadits-hadits dhoif dan menentukan

kedudukan para periwayat Hadits tentang kredibilitas maupun kecacatannya.”4

Penetapan status cacat atau adil pada perawi Hadits dengan mempergunakan

idiom khusus berdasarkan  bukti-bukti yang mudah diketahui oleh ahlinya, dan

mencermati matan-matan Hadits sepanjang sahih sanadnya untuk tujuan

1 Hasyim Abbas, Kritik Matan Hadis: Versi Muhaddisin Dan Fuqaha. (Yogyakarta : Teras.
2004), Cet. Ke 1, Hlm. 25.

2 Dep. Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai
Pustaka, 1988), Hlm. 466.

3 Yuslem Nawir, Ulumul Hadis, Hlm. 329.
4 Rahman Fatur, Ihtisar  Musthalahul Hadis, Cet Ke 1, (Bandung : Alma’rif, 1974), Hlm.

40.
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mengakui validitas atau menilai lemah, dan upaya menyingkap kemusykilan pada

matan Hadits yang sahih serta mengatasi gejala kontradiksi antara matan dengan

mengaplikasikan tolak ukur yang detil.5

Jadi kritik Hadits adalah usaha untuk menguji kelayakan sanad dan matan

Hadits dengan tujuan mengakui kelemahan dan kekuatan sanad dan menetapkan

kebenaran dan kesalahan matan.

Adapun kawasan kritik Hadits adalah meliputi penelitian sanad dan matan

Hadits, sebab kualitas kedua hal tersebut menjadi tolak ukur sahih atau tidaknya

sebuah Hadits.

Bercermin pada perumusan kritik hadits di atas, maka hakikat kritik hadits bukan

untuk menilai salah atau membuktikan ketidak benaran sabda Rasulullah saw,

karena otoritas nubuwah dan penerima mandat risalah dijamin terhindar dari

salah ucap atau melanggar norma, tetapi sekadar uji perangkat yang memuat

informasi tentang beliau, termasuk uji kejujuran informatornya.

B. Pembagian Kritik Hadits
Sebagaimana dipaparkan sebelum ini, bahwa kritik Hadits itu usaha untuk

mengetahui shahih tidaknya suatu Hadits dan mempertanyakan apakah Hadits

tersebut benar-benar berasal dari Nabi SAW. atau bukan. Berarti, sasarannya

adalah dokumen dan teks sumber yang menginformasikan tentang Nabi SAW.

Jika demikian, mirip sekali kalau bukan, tidak ada bedanya– dengan penelitian

sejarah, yakni sama-sama berupaya meneliti sumber dalam rangka memperoleh

data yang autentik dan dapat dipercaya.

Dalam metode sejarah, terlebih dahulu sumbernya harus diteliti sebelum

data digunakan. Sumber data, dilihat dari sifatnya ada dua, yaitu sumber primer

dan sekunder. Sementara,6 penelitian pada sumber tersebut ada dua macam; kritik

ekstern dan kritik intern.

Berkaitan dengan penelitian Hadits Nabi SAW., kritik yang ditujukan

pada sanad (perawi) atau naqd as-sanad adalah kritik ekstern dalam ilmu sejarah

atau naqd al-hadits al-khariji, an-naqd adh-dhahiri; dan kritik pada matan (naqd

5 Hasyim abbas, kritik matan hadis, hlm. 10.
6 Ismail, M. Syuhudi. Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan

Pendekatan Imu Sejarah. (Jakarta : Bulan Bintang, 1988). Hlm. 332.
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al-matn), disebut juga kritik intern dalam ilmu sejarah (an-naqd ad-dakhili, an-

naqd al-bathini) Jadi, kritik Hadits Nabi SAW. itu terbagi menjadi dua aspek atau

segi, yakni segi sanad dan segi matan.7

C. Sejarah Perkembangan Kritik Hadits

Kritik Hadits Pada Masa Nabi, Tradisi atas kritik pemberitaan hadits ada

sejak pada masa Nabi hidup. Motif kritik pemberitaan hadits lebih bercorak

konfirmasi, klarifikasi, dan upaya memperoleh testimoni yang target akhirnya

menguji validitas keterpercayaan berita. Kritik bermotif konfirmasi yakni upaya

menjaga kebenaran dan keabsahan berita, antara lain kejadian yang diriwayatkan

oleh Abu Hurairah tentang seorang pria yang tertolak pinangannya untuk

mempersunting wanita Banu Laits, lokasi pemukiman itu kurang lebih 1 mil dari

Madinah. Ia tampil berbusana kostum dimana potongan, warna, dasar dan cirri-

ciri lain yang benar-benar mirip keseharian Nabi, kedatangan pria itu seperti

pengakuanya membawa pesan Nabi untuk singgah ke rumah siapapun yang dalam

versi lain menyatakan untuk membuat perhitungan hukum sendiri. Ternyata

pilihan rumahnya jatuh ke rumah wanita yang gagal dipinangnya. Segera warga

kabilah tersebut mengirim kurir menemui Nabi untuk mengkonfirmasi atas

pengakuan sepihak pemuda tersebut. Setelah sampai pada Nabi, Nabi segera

mengutus Abu Bakar dan Umar untuk menangkap pria itu, ternyata pria itu adalah

seorang yang munafik dan akhirnya pria itu dihukum mati.8

Kritik bermotif klarifikasi yakni penyelarasan dan mencari penjelasan lebih

kongkrit antara lain seperti menyangkut laporan Walid ibn Ubah yang ditugasi

sebagai amil sodakoh terhadap warga muslim Banu Musthaliq. Walid yang pada

masa lalu pernah terlibat dalam kasus pembunuhan dengan korban warga Banu

Musthaliq larut terbawa halusinasi balasan balas dendam dari mereka. Membaca

gelagat penyambutan adat kabilah dengan persenjataan lengkap semakin

mengentalkan halusinasi tersebut, Walid selanjutnya merekayasa laporan bahwa

Banu Musthaliq telah memasang perangkap untuk membunuh setiap petugas zakat

yang dikirim Rasulullah. seperti tertulis pada redaksi surat al-Hujurat:6, dimana

7Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995). Hlm. 4.
8 Ibid, hlm. 224.
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Rasulullah nyaris percaya pada laporan Walid tersebut, saat itu juga mengamanati

Khalid ibn Walib untuk klarifikasi dan ternyata tidak demikian halnya.9

Motif kritik lain menyerupai upaya testimoni, yaitu mengusahakan

kesaksian dan pembuktian agar sesuatu yang tersinyalir diperbuat oleh Nabi

seperti keseriusan Umar bin Khatab ketika menjumpai Nabi selepas jama’ah

sholat subuh begitu mendengar berita dari tetangga dekat rumahnya bahwa Nabi

telah menjatuhkan talak kepada semua istri beliau testimoni langsung diperoleh

dari pengakuan Nabi, ternyata beliau hanya menjatuhkan ila’ (tekat tidak meniduri

istri-istri yang ada dengan ikrar dibawah sumpah) untuk limit 1 bulan

Qamariyah.10

Pada masa pemerintahan khulafa’urrasyidin, kritik hadits mulai terlihat

mencuat. Terbukti dengan semakin berhati-hatinya para sahabat dalam menerima

hadits hal ini sebagaimana yang terjadi dengan Abū Bakar saat ditanya tentang

bagian warisan seorang nenek. Begitu juga ‘Umar saat bertanya kepada Abū Musa

al-‘Asy’ari tentang keabsahan anjuran mengetuk pintu sebanyak tiga kali saat

bertamu. Bahkan Alī bin Abī Thālib tidak akan menerima hadits dari seseorang,

sebelum ia bersumpah. Hal ini mengindikasikan bahwa para sahabat begitu

antusias untuk memelihara sunnah Rasul.

Namun sejak terjadi perpeccahan dikalangan umat Islam, pada saat

kepemimpinan khalifah Ali mulai banyak ditemukan hadits palsu, seperti:

لك وأل ولوالديك تك ولذر غفرلك هللا إن ع شيعتكيا وملح ولشيعتك

“hai Ali sesungguhnya Allah mengampuni kamu, anak-anakmu, kedua orang

tuamu, keluargamu, pengikutmu dan orang-orang yang mencintai pengikutmu”

ة ومعاو يل وج انا ثة: ثال هللا عند مناء

“orang-orang yang dapat dipercaya di hadirat Allah ada tiga: saya

(Muhammad), Jibril dan Mu’awiyah”.11

9 Hasyim Abbas, Kritik Matan Hadis, (Yogyakarta : Teras, 2000). Hlm. 10.
10 Ibid, hlm. 11.
11 Bustamin At All, Metodologi Kritik Hadis, (Jakarta : Pt Raja Grafindo, 2004), Hlm. 3.
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Ketika permulaan masa tabi’in, geliat kritik hadits semakin besar. Hal ini

disebabkan munculnya fitnah yang menyebabkan perpecahan internal umat Islam.

Kondisi ini diperparah dengan merajalelanya para pemalsu hadits untuk

mendukung golongan tertentu. Iklim yang tidak sehat ini menuntut para kritikus

hadits agar lebih gencar dalam meneliti keadaan para perawi. Mereka lalu

melakukan perjalanan untuk mengumpulkan sejumlah riwayat, menyeleksi dan

membandingkannya, hingga akhirnya mampu memberikan penilaian atas setiap

hadits.

Metode kritik hadits terus berkembang pesat, ditandai dengan lahirnya

beberapa karya ulama tentang kritik sanad hadits. Kritikan tersebut ditulis dalam

kitab tersendiri dan memuat seluruh riwayat yang dimiliki oleh masing-masing

perawi. Hal ini dilakukan agar penilaan atas hadits benar-benar objektif,

sebagaimana yang dilakukan Imam Ahmad dalam karyanya: Kitâbul ‘Ilal fi

Ma’rifati’l Rijâl, atau Musnad al-Mu’allal” karya Ya’qub bin Syaibah.12

D. Standarisasi Kritik Hadits

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam melakukan kritik adalah

standar yang digunakan terhadap obyek yang dikritik. Sahabat-sahabat  Nabi

SAW. selain 'Aisyah juga pernah melakukan kritik Hadits baik sanad maupun

matn Hadits. Seperti yang terjadi pada kasus Abu  Bakr al-Siddiq dalam

pembagian warisan untuk seorang nenek  seperti yang diriwayatkan oleh

Mughirah ibn Syu'bah. Abu Bakar meminta dukungan dari sahabat lain yang

mengetahui riwayat tersebut dari Nabi SAW. kemudian Muhammad ibn

Maslamah memberikan kesaksian atas riwayat Mughirah ibn Syu'bah.13 'Umar ibn

Khaththab juga pernah melakukan hal sama terhadap Abi Sa'id al-Khudri yang

mendapat dukungan dari Ubay ibn Ka'ab.14 'Utman ibn 'Affan.15 dan 'Ali ibn Abi

12 Ibid, hlm. 4.
13 Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy’asy Al-Sijistany, Sunan Abu Daud, (Beirut : Dar El-

Fikr, 1994) Jilid III,  Hlm. 47, No 4894, Kitab Al-Fara’id, Bab Fi Al-Jaddah.
14 Shahih Muslim, Kitab Al-Adab, Bab Al-Isti’zham.
15 Musnad Hanbal, Kitab Musnad Al-Syarah Al-Mubasysyarah Bi Al-Jannah, Bab Musnad

Usman Bin Affan Ahmad Ibn.
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Thalib.16 juga melakan hal yang sama untuk memastikan kebenaran informasi

yang sampai kepada mereka yang dinisbahkan kepada Nabi SAW.

Metode yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Siddiq dengan  meminta

syahadah (saksi), 'Umar ibn Khaththab meminta bayyinah (bukti/saksi), 'Utsman

ibn 'Affan meminta Iqrar (pengakuan), sedangkan 'Ali bin Abi Thalid meminta

halaf (sumpah), tidak menunjukan adanya indikasi kritik terhadap perawi Hadits

(orang yang menyampaikan berita), juga tidak adanya standarisasi yang mereka

gunakan untuk menolak atau menerima seorang sebagai pembawa berita (rawi

Hadits) tetapi sekedar tasabbut (memastikan) dan ta'kid (menguatkan). Adanya

orang lain (syahid) untuk menjadi saksi tidak menjadikan persyaratan mutlak,

karena banyak Hadits yang diriwayatkan oleh satu orang (Hadits ahad) dapat

diterima, yang mereka lakukan hanyalah merupakan tindakan hati-hati (ihtiyath).

'Aisyah telah melakukan kritik langsung terhadap perawi Hadits, seperti

yang terjadi pada kasus Abdulah bin 'Umar. Dengan tuduhan  : أَ  َي أَْو أَْخطَ ھُ نَِس َولَِكنَّ

(dia lupa atau salah) atau 17فَلَْم یَْحفَْظھُ 

(dia tidak hafal). Kata-kata 'Aisyah  diatas mengindikasikan bahwa beliau

telah menetapkan standar kekuatan hafalan (dhabith) untuk seorang pembawa

berita (rawi Hadits).

Demikian juga dalam matan Hadits, 'Aisyah telah mempunyai standarisasi

tersendiri untuk menolak atau menerima sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh

sahabat lain bahkan informasi dari Nabi Saw. juga tidak luput dari kritik 'Aisyah

dengan standar yang beliau tetapkan sendiri. Metode yang digunakan 'Aisyah

adalah metode perbandingan,  yaitu:

16 Sunan Al-Tarmizi, Kitab Tafsir Al-Qur’an, Bab Wa Min Surah Al- Imran, Kitab Shalat,
Bab Majaa Fi Al-Shalat Al-Taubah. Sunan Abu Daud, Kitab Al- Shalah, Bab Fi Al-Istighfar.
Sunan Ibn Majah, Kitab Iqamah Al-Shalat Wa Al-Sunnah Fiha, Bab Ma Jaa Fi Anna Al-Shalat
Kaffarah.

28. Abu Daud Sulaeman Ibn al-'Asy'asy al—Sijistany, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar el-Fikr,
1994, Jilid III h.  47, no; 4894 ,Kitab al-Fara' idh, Bab fi al-Jaddah.

29. Shaheh Muslim, Kitab al-Adab, Bab al-Isti'zan
30. Musnad Hanbal, Kitab Musnad al-'Asyarah al-Mubasysyarah bi al-Jannah, Bab

Musnad 'Utsman ibn 'Affan.Ahmad ibn
31. Sunan al-Tirmizi, Kitab Tafsir al-Qur'an, Bab Wa min Surah Ali 'Imran, Kitab Shalat,

Bab Ma Jaa fi al-Shalat 'ind al-Taubah. Sunan Abi Daud, Kitab al-Shalah, bab Fi al-Istighfar.
Sunan Ibn Majah Kitab Iqamah al-Shalat wa al-Sunnah fiha, Bab Ma Jaa fi Anna al-Shalat
Kaffarah:
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1. Perbandingan antara al-Qur'an dengan Hadits.

2. Perbandingan antara satu riwayat dengan riwayat lain

3. Perbandingan antara Hadits fi'ly dengan Hadits qauly.

4. Perbandingan antara Hadits dengan logika.

5. Perbandingan antara Hadits dengan konteks sosio-kultural.

Sedangkan standar yang digunakan untuk mengkritik sebuah Hadits beliau

menggunakan standar :

1. Al-Qur'an dan ilmu yang terkait dengan al-Qur'an seperti Asbab al-

Nuzul, munasabah dan tafsir.

2. Hadits-Hadits yang beliau dengar langsung dari Nabi SAW. atau

yang beliau saksikan.

3. Logika, pemahaman kontekstual.

4. Sejarah.

5. Kepribadian Nabi SAW.

Dengan demikian 'Aisyah telah menetapkan standarisasi tersendiri untuk

mengkritik sebuah Hadits. Sanad bukanlah satu-satunya komponen yang dapat

menentukan ke-shahih-an Hadits, matn Hadits juga mempunyai peranan yang

sangat dominan dalam menentukan ke-shahih-an Hadits. Berdasarkan standarisasi

yang digunakan oleh 'Aisyah inilah ilmu kritik Hadits, terutama pada kritik matan,

mengalami perkembangan. 'Aisyah bukan satu-satunya sahabat yang melakukan

kritik Hadits pada masa Nabi SAW. ataupun pada masa sahabat, 'Umar ibn

Khaththab juga pernah melakukan hal yang sama, akan tetapi karena intensitas

kritik yang dilakukan oleh 'Aisyah maka terlihat pola yang digunakan oleh

'Aisyah dalam melakukan kritik. Sehingga Imam al-Zarkasyi mengumpulkan

kritik-kritik 'Aisyah terhadap Hadits-Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat lain

dalam karya beliau yang berjudul: Al-Ijabah li Irad ma Adrakathu 'Aisyah 'ala

Shahabah yang berisi 80 Hadits yang dikritik oleh 'Aisyah terhadap 22 sahabat.

Dengan kenyataan yang telah digambarkan diatas, maka penulis berkesimpulan
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bahwa 'Aisyah adalah kritikus Hadits pertama dalam islam yang telah

menggunakan standarisasi dan metode yang baku.18

18 Ali Mustafa yaqub, kritik hadit pada masa nabi s.a.w, Jakarta: Fustaka Firdaus,1995,
Cet. Ke-I,hal.1


