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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan  

Dalam penelitian ini, penelitian penulis berjenis penelitian kepustakaan. Penulis 

mengumpulkan data-data dari sumber-sumber yang berkaitan, lalu mentakhrij hadis-

hadisnya kemudian menganalisa dengan pendekatan analisis deskriptif, yang mana 

tujuan penulis adalah untuk mengetahui maksud dari hadits tentang dza thufyatain dan 

al-abtar dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan. 

Setelah hadits tentang dza thufyatain dan al-abtar ditakhrij penulis menemukan 

informasi bahwa hadits ini diriwayatkan dengan tiga jalur rawi a’la yaitu ‘Aisyah 

Radhiallahu’anha, Ibnu ‘Umar Radhiallahu’ahuma dan Abû Lubâbah 

Radhiallahu’anhu, sehingga menurut kuantitasnya hadits ini berkedudukan ahad 

masyhur. Ditinjau dari kulaitasnya, hadits ini bertstatus shahih, dan ditinjau dari 

sandarannya hadits ini berstatus marfu karena disandarkan kepada Rasul Shalallahu 

‘Alaihi wa Sallam. 

Dari penjelasan yang telah penulis tuang dari bab satu hingga bab empat, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa ular dza thufyatain dan al-abtar dapat membutakan mata 

dan menggugurkan kandungan, terdapat tiga pendapat yang berbicara tentang hal itu 

yang pertama adalah dza thufyatain dan al-abtar membutakan mata dan menggugurkan 

kandungn dengan cara dilihat tanpa disengat ataupun digigit, hal ini karena kekhususan 

yang terdapat pada ular tersebut seperti hal nya manusia yang terkena ‘ain dari manusia 

lain, karena melihat ular ini dapat membutakan mata seseorang dan menggugurkan 

kandungan ibu hamil. Ini pendapat dari al-Qadhi iyadh Rahimahullah, juga pendapat 

dari al-Qurtuby Rahimahullah, Imam al-Nawawi Rahimahullah, Abu Khairah 

Rahimahullah, dan pendapat ulama lainnya.  

Pendapat kedua adalah karena disengat atau digigit dari kedua ular tersebut hal ini 

disebutkan oleh Imam az-Zuhry. Dan pendapat yang terakhir adalah penyebab wanita 

keguguran adalah ketakutan yang ada di diri wanita yang melihat kedua ular itu sehingga 
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keguguran ketika melihat ular tersebut, pendapat ini juga dijelaskan oleh imam al-

Nawawi Rahimahullah, juga al-Qadhi Iyadh Rahimahullah. 

5.2 Saran 

Penelitian ini merupakan penelitian yang sangat sederhana dan masih jauh dari 

kesempurnaan, penulis menyadari barangkali masih terdapat kekurangan dan kesalah 

pahaman oleh karena itu jangan jadikan penelitian penulis menjadi suatu kajian final 

karena tidak menutup kemungkinan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang belum 

pernah tersentuh oleh penulis dalam pembahasan ini. Kemudian penulis mengharapkan 

masukan, koreksi dan kritik yang membangun. Dengan demikian, diharapkan akan 

adanya penelitian selanjutnya yang lebih optimal dalam membahas permasalahan ini. 

Kepada pembaca penulis mengajak secara bersama-sama untuk lebih memahami 

ilmu Musykil al-Hadits karena masih banyak hadits yang tampak secara zhahir sulit 

difahami namun setelah lebih diteliti lagi merupakan hadits yang shahih dan tidak 

bertentangan  


