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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembahasan musthalah hadits terdapat suatu ilmu yaitu ilmu Musykil al-Hadits, yang 

mana para ulama ada yang menyamakannya dengan ilmu mukhtalif al-Hadits. Kajian 

Musykil al-Hadits adalah kajian ilmu yang membahas hadits-hadits yang sulit 

dipahami kandungannya, dengan menghilangkan kesulitan serta menjelaskan 

hakikatnya.
1
 Muhammad „Ajaj al-Khatib memberi pengertian hadits musykil 

merupakan hadits-hadits yang sulit difahami atau dimengerti, lalu menghilangkan 

kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.
2
  

Ada banyak contoh dari pembahasan hadits musykil seperti tentang demam 

merupakan serpihan neraka, matahari sujud pada malam hari dan ular dapat 

membutakan mata dan menggugurkan kandungan wanita hamil
3
. Dalam hal ini 

penulis membahas salah satu pembahasan tentang hadits musykil yaitu tentang dza 

thufyatain dan al-abtar dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan. 

Allah telah menjelaskan di dalam al-Qur‟an bahwa Allah telah menyebarkan 

segala macam jenis hewan di muka bumi ini, Allah SWT. berfirman : 

َها ِمْن ُكلِّ َدابَّةِ  }  { َوَبثَّ ِفي ْ

Artinya : “Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan”(QS al-Baqarah : 

164) 

Kata “ad-dabbah” menurut bahasa adalah nama yang digunakan untuk semua 

hewan.
4
 Termasuk di dalamnya salah satu hewan yang penulis ambil sebagai tema 

yaitu ular. Ular adalah salah satu hewan ciptaan Allah SWT. Ular merupakan hewan 

melata yang tidak mempunyai kaki, bertubuh bulat memanjang, kulitnya bersisik 

                                                             
1
Munzier Suparta, Ilmu Hadits (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42. 

2
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hidup di tanah ataupun di air, dan ada yang memiliki bisa ada yang tidak memiliki 

bisa. Ada banyak macam ular, ada yang sering disebut dengan ular Bondotan 

(Fordonia leucobalia), ular Sendok/ ular Kobra (Trimeresurus albolabris), dan 

masih banyak jenis ular lainnya.
5
  

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani Rahimahullah menjelaskan bermacam jenis ular, 

diantaranya adalah ats-tsu‟ban (ular besar baik jantan maupun betina),  ja‟an (ular 

kecil),
6
 afa‟iy adalah bentuk jamak dari kata af‟aa dan maknanya adalah betina dari 

salah satu jenis ular. Adapun ciri dari ular ini adalah berwarna hitam, apabila 

matanya dicungkil niscaya akan berganti seperti semula dan tidak pernah 

memejamkan mata. Asawid adalah bentuk jamak dari kata aswad merupakan ular 

yang ada warna hitamnya dan merupakan ular yang paling berbahaya, ada yang 

mengatakan bahwa aswad  adalah ular pipih berbintik-bintik hitam, lehernya lentur, 

kepalanya lebar dan kadang memiliki dua tanduk.
7
  

Terdapat dua jenis lain yang disebutkan di dalam hadits oleh Rasulullah 

Shalallahu „Alaihi wa Sallam yaitu hadits yang penulis jadikan sebagai hadits tema. 

Hadits riwayat Imam Bukhari Rahimahullah, yang berbunyi : 

، َعْن َسالِ  ثَ َنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّْهِريِّ ثَ َنا ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف، َحدَّ ٍد، َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُمَحمَّ ُهَما، أَنَُّه ٍم، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َحدَّ اللَُّه َعن ْ

اقْ تُ ُلوا الَحيَّاِت، َواقْ تُ ُلوا َذا الطُّْفَيتَ ْيِن َواألَبْ تَ َر، فَِإن َُّهَما َيْطِمَساِن »َسِمَع النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب َعَلى الِمْنَبِر يَ ُقوُل: 

 8«الَبَصَر، َوَيْسَتْسِقطَاِن الَحَبلَ 

 

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah 

menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami 

Ma‟mar, dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu „Umar Radhiallahu‟anhuma, bahwasanya 

dia mendengar Nabi Shalallahu „Alaihi wa Salam. berkhutbah di atas mimbar dan 

                                                             
5
Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, diperoleh dari http://kbbi.web.id/ular, diakses pada tanggal 

18 Mei 2016 pukul 22:26 WIB. 
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bersabda : “Bunuhlah ular-ular dan bunuhlah thufyatain dan al-abtar, karena 

sesungguhnya keduanya dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan 

(dengan melihatnya)” (HR. Bukhari )
9
 

 

Hadits lain riwayat Imam Bukhari Rahimahullah, yang berbunyi : 

ثَ َنا ثَ َنا ِإْسَماِعيَل، ْبنُ  ُعبَ ْيدُ  َحدَّ َها، اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  ِهَشاٍم، َعنْ  ُأَساَمَة، أَبُو َحدَّ  النَِّبيُّ  قَالَ [: 921:ص] قَاَلتْ  َعن ْ

ادُ  تَابَ َعهُ  «الَحَبلَ  َوُيِصيبُ  الَبَصَر، يَ ْلَتِمسُ  فَِإنَّهُ  الطُّْفَيتَ ْيِن، َذا اقْ تُ ُلوا»: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى 10ُأَساَمةَ  أَبَا َسَلَمةَ  ْبنُ  َحمَّ
 

Hadits di atas menjelaskan dua jenis ular yang lain yaitu dza thufyatain dan al-

abtar. Kata thufyatain adalah bentuk tatsniah (ganda) dari kata thufyah dan 

maknanya adalah salah satu jenis pohon. Sepertinya, garis yang ada di belakang ular 

jenis ini disamakan dengan pohon tersebut. Ibnu Abdil Barr
11

 berkata, “Dikatakan 

bahwa dza thufyatain adalah salah satu jenis ular yang di punggungnya terdapat dua 

garis putih.” 

Dan al-abtar iaalah ular yang ekornya terputus. An-Nadhr bin Syumail 

Rahimahullah menambahkan bahwa ular ini berwarna biru. Sebagian lain 

berpendapat bahwa al-abtar adalah ular yang memiliki ekor yang pendek.
12

 

Hadits di atas adalah perintah untuk membunuh dza tufyatain dan al-abtar 

karena dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Pada bagian 

tersebutlah hadits ini termasuk dalam pembahasan hadits musykil. Sebagaimana 

disebutkan oleh Abu Ja‟far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin „Abdul Malik 

bin Salamah al-Azdi Rahimahullah (at-Thahawi) dalam kitabnya Syarah Musykil al-

Atsar.
13

 

                                                             
9
Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, hlm. 187. 

10
Ibid., hlm. 128. 

11
Beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr bin Ashim an-Namiri al-Andalusi al-

Qurthubi al-Maliki, lahir tahun 368 H. Salah satu karya beliau adalah kitab at-Tauhid lima fi al-Muwaththa‟ 

min al-Ma‟ani wa al-Asanid. Beliau wafat pada malam Jum‟at, akhir bulan Rabi‟ul Akhir, 463 H.  

12
Ibid., hlm. 190. 

13
Abu Ja‟far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin „Abdul Malik bin Salamah al-Azdi, Syarah Musykil al-

Atsar  ( t.tmp., Muasasah al-Risalah, 1415 H) jilid 7, hlm. 373. 
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Keguguran bagi wanita hamil merupakan keadaan keluarnya janin dengan 

tidak sengaja sebelum waktunya. Biasanya keguguran terjadi karena janin 

kekurangan atau kelebihan kromosom
14

, atau bisa karena ada masalah pada 

perkembangan plasenta
15

 si ibu hamil, karena umur ibu yang sudah terlalu tua, 

kekuan dari Rahim si ibu, infeksi, karena penyakit kronis yang diderita si ibu seperti 

diabetes, lupus, dan penyakit lainnya, ataupun karena mengkomsumsi 

makanan/minuman bebahaya seperti narkoba, minuman beralkohol dan merokok.
16

 

Kebutaan adalah ketidakmampuan mata untuk melihat dalam jarak tiga meter atau 

kurang, beberapa penyebab dari kebutaan adalah katarak,
17

 glaucoma,
18

 trakoma
19

 

dan penyebab lainnya. 

Hadits di atas terdapat makna musykil di dalamya, kemusykilan adalah 

bagaimana dza tufyatain dan al-abtar dapat membutakan mata dan menggugurkan 

kandungan? Apa hikmah di balik perintah untuk membunuh kedua ular tersebut? 

Kenapa dari beragam jenis ular hanya dza tufyatain dan al-abtar yang dapat 

membutakan mata dan menggugurkan kandungan?  

Hadits dari riwayat Imam Bukhari Rahimahullah di atas, jika kita pahami pada 

aspek agama maka hadits di atas bukan merupakan hadits yang musykil, karena apa 

yang diucapkan oleh Rasullulah  Shalallahu „Alaihi wa Salam. merupakan wahyu 

dari Allah SWT yang tidak mungkin bisa kita ingkari. Jadi bagaimana kita 

memahami hadits tersebut? 

Dalam menyelesikan kemusykilan hadits ini, penulis tidak dapat berjalan 

sendiri, tentu penulis akan merujuk pada cara-cara yang telah ditetapkan oleh ahli 

                                                             
14

Merupakan blok DNA yang berisi satu set instruksi rinci yang mengontrol berbagai factor termasuk warna 

kulit, mata, rambut dan semua bagian tubuh. 

15
Merupakan organ yang menghubungkan suplai darah dari ibu ke janinnya. 

16
Mediskus, “Penyebab Keguguran yang Harus Diwaspadai”, diperoleh dari http://mediskus.com /wanita 

/penyebab /keguguran, diakses pada tanggal 21 Mei 2016 pukul 20.18 WIB. 

17
Kekeruhan yang terdapat pada lensa mata yang bisa menyebabkan gangguan penglihatan sampai timbulnya 

mata buta pada seseorang. 

18
Penyakit pada mata dengan gejala tidak langsung yang secara bertahap dapat mengurangi penglihatan 

hingga menjadi buta permanen. 

19
Infeksi bakteri chlamydia trachomatis menular yang bisa mempengaruhi kemampuan melihat. 

http://mediskus.com/
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hadits dalam menjelaskan kemusykilan suatu hadits. Penulis akan meneliti pendapat-

pendapat dari ahli hadits yang sudah lebih dahulu menjelaskan tentang kemusykilan 

hadits ini dan menganalisa serta menyimpulkan penjelasannya. 

Di sini penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang kemusykilan 

hadits ini, dan menyelesikan kemusykilan yang terdapat pada hadits ini, dengan 

mengumpulkan pendapat-pendapat dari ahli hadits dan menganalisa pendapat 

pendapat tesebut dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Analisis 

Hadits „Dza Thufyatain dan al-Abtar (Kajian Musykil al-Hadits)” 

 

1.2. Alasan Pemilihan Judul 

Sebelum memilih untuk membahas judul ini, penulis mempunyai beberapa alasan 

yang dapat penulis jadikan argumen, mengapa penulis mengangkat judul ini, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Penulis ingin memahami kemusykilan hadits dza thufyatain dan al-abtar 

dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan. 

2. Penulis ingin mendalami ilmu yang membahas tentang kemusykilan hadits 

dza thufyatain dan al-abtar dapat membutakan mata dan menggugurkan 

kandungan. 

3. Penulis ingin menuangkan dalam suatu tulisan spesifik mengenai dza 

thufyatain dan al-abtar dapat membutakan mata dan menggugurkan 

kandungan dan menjelaskannya kepada para pembaca. 

 

1.3. Batasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1. Batasan Masalah 

Berdasarkan “Latar Belakang Masalah” di atas, peneliti memfokuskan bahasan 

hanya pada penjelasan letak kemusykilan dan penyelesaian kemusykilan yang 

terdapat pada hadits tentang dza tufyatain dan al-abtar dapat menggugurkan 

kandungan dan membutakan mata, serta hikmah dari perintah membunuh 

kedua ular tersebut. setelah penulis lacak dengan menggunakan kata al-abtar, 

maka diperdapati bahwa hadits-hadits yang membahas tentang dza tufyatain 

dan al-abtar dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan terdapat 

pada Shahih al-Bukhari,  kitab Badi al-Khalqi, bab no. 14, 15; Shahih al-
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Muslim, kitab Salaam, bab no. 127-129, 135; Sunan Abu Daud, kitab Shaiid, 

bab no. 15; Sunan Ibnu Madjah, kitab Thib, bab no. 42; Musnad Ahmad bin 

Hanbal, Juz 2 hlm. 121 dan lain sebagainya.
20

 

Selain menggunakan kitab Mu‟jam al-Mufahrasy li Alfazh al-Nabawi, 

penulis juga merujuk kepada kitab Tuhfat al-Asyrâf bi Ma‟rifat al-Athrâf, dan 

penulis menemukan informasi bahwa hadits ini diriwayatkan dari tiga jalur 

rawi a‟la, yaitu hadits dengan rawi a‟la Ibnu Umar Radhiallahu‟anhuma, Abu 

Lubabah Radhiallahu‟anhu, dan „Aisyah Radhiallahu‟anha. Hadits ini terdapat 

dalam Sunan Abu Daud, Shahih Bukhari, dan Shahih Muslim.
21

 

Batasan masalah yang akan penulis teliti adalah penulis akan meneliti 

hadits yang membahas tentang dza thufyatain dan al-abtar pada jalur hadits 

(selain dari jalur Bukhari dan Muslim) dari Kutubusittah yaitu, Sunan Abu 

Daud, Sunan Ibnu Madjah dan Sunan Turmudzi. 

1.3.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan di atas, penulis merumuskan 

sebagai berikut : 

1.3.2.1 Bagaimana kedudukan dari hadits tentang dza tufyatain dan al-abtar 

dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan? 

1.3.2.2 Bagaimana penjelasan kemusykilan hadits tentang dza thufyatain dan 

al-abtar dapat membutakan mata dan manggugurkan kandungan?  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan “Rumusan Masalah” yang penulis paparkan di atas, maka terdapat 

beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu : 

1.4.1 Untuk mengetahui kedudukan dari hadits tentang dza tufyataun dan al-abtar 

dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan, baik dari segi kualitas, 

kuantitas maupun dari segi sandarannya. 

                                                             
20

A.J Wensink, al-Mu‟jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawiy (Laiden: Maktabah Briil, 1936 H), juz 

1, hlm. 142. 

21
Jamaluddin al-Hajjaj Yusuf bin „Abdul Rahman al-Mizzi, Tuhfat al-Athraf bi Ma‟rifat al-Asyraf (t.tmp: al-

Maktab al-Islami, 1403 H), jilid 9, hlm. 275. 
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1.4.2 Untuk mengetahui penjelasan kemusykilan hadits tentang dza tufyatain dan al-

abtar dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan. 

 

1.5. Tinjauan Kepustakaan 

Dalam menentukan judul, penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka ke 

perpustakaan yang terdapat di fakultas ushuluddin maupun fakultas utama UIN 

Sultan Syarif Kasim, juga mencari jurnal online. Selain dari buku-buku yang jadi 

rujukan utama, data-data yang diperoleh pada penelitian ini berfokus pada dza 

thufyatain dan al-abtar yang dapat membutakan mata dan menggugurkan 

kandungan. Menurut pengamatan penulis dari observasi yang penulis lakukan 

penulis belum menemukan tulisan baik berupa skripsi ataupun jurnal yang 

membahas tentang dza thufyatain dan al-abtar secara khusus, peneliti hanya 

menemukan tulisan berikut : 

Metode Penelitian Hadits Musykil oleh Lukmanul Hakim, jurnal dari UIN ar-

Raniry, tulisan ini membahas tentang pembahasan hadits musykil secara umum, 

tulisan ini berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu tentang hadits musykil tentang 

dza thufyatain dan al-abtar  namun dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah 

terfokus pada hadits muskil tentang dza thufytain dan al-abtar dapat membutakan 

mata dan menggugurkan kandungan.
22

 

Metode Penelitian dan Pemahaman Hadits Musykil oleh Abd. Wahid, jurnal 

dari UIN ar-Raniry, tulisan ini juga membahas tentang hadits musykil secara umum 

sedangkan tulisan penulis membahas tentang hadits musykil tentang dza thufytain 

dan al-abtar dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan.
23

 

  

                                                             
22

Lukmanul Hakim, “Metode Penelitian Hadits Musykil,”dalam Jurnal Substantia 13, no. 2 (2011) : hlm. 

127. 

23
Abd. Wahid, “Metode Penelitian dan Pemahaman Hadits Musykil,”dalam Jurnal Substantia 15, no. 2 

(2013) : hlm. 190. 
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1.6. Penegasan Istilah 

1.6.1 Analisa: analisis, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan
24

. 

1.6.2 Hadits : perkataan, perbuatan, ketetapan, dan shifat yang disandarkan kepada 

Nabi Shalallahu „Alaihi wa Sallam
25

. 

1.6.3 Dza thufyatain adalah salah satu jenis ular yang di punggungnya terdapat dua 

garis putih.
26

 

1.6.4 Al-abtar ia adalah ular yang ekornya terputus. An-Nadhr bin Syumail 

menambahkan bahwa ular ini berwarna biru. Sebagian lain berpendapat bahwa 

al-abtar adalah ular yang memiliki ekor yang pendek.
27

 

1.6.5 Kajian: penelitian ilmiah, telaahan, pendekatan untuk meneliti dengan 

menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh
28

. 

1.6.6 Musykil : Ilmu yang membahas hadits-hadits yang tampaknya saling 

bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau 

mengkrompomikannya, di sampingnya membahas hadits yang sulit difahami 

atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan 

hakekatnya.
29

 

  

                                                             
24

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Nasional, 2008), hal. 60. 

25
Mahmud al-Thahhan, Taisir Musthalah al-Hadits (Iskandariyah: Markaz al-Huda li al-Dirasah, 1415 H), 

hal. 16. 

26
Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari, hlm.190. 

27
Ibid., hlm. 190. 

28
Diperoleh dari http://kbbi.web.id/studi, diakses pada 26-April-2016, pukul 12:35. 

29
Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadits, hlm. 254. 

http://kbbi.web.id/studi
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1.7. Metodelogi Penelitian 

1.7.1 Pendekatan Ilmiah 

Menggunakan metode deskriptif
30

 dan analitis
31

, yakni sebuah metode yang 

bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada saat sekarang ini, 

dengan teknik-teknik deskriptif yaitu penelitian, analisa, dan klasifikasi.
32

 

 

1.7.2 Jenis Penelitian 

Penelitian yang peneliti lakukan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan 

(library research). Alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan 

berdasarkan beberapa alasan berikut: 

1.7.2.1 Penelitian ini seputar kajian musykil al-hadits yang mana 

pembahasan-pembahasan mengenai musykil al-hadits tersebut 

bersumber pada buku-buku dan kitab-kitab, bukan dari lapangan 

sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan. 

1.7.2.2 Begitu juga mengenai keguguran dan kebutaan yang akan peneliti 

bahas, disini peneliti merujuk kepada buku-buku yang telah ditulis 

oleh para ilmuwan dan buku-buku pendukung lainnya, tidak dari 

sumber lapangan. 

1.7.3 Sumber Data 

Data-data yang peneliti gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, 

bersumber dari data primer (data pokok) dan data skunder (data yang bersifat 

sebagai data pendukung), antara lain: 

1.7.3.1 Data primer: al-Kutub at-Sittah (Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, 

Sunan at-Turmudzi, Sunan an-Nasa‟iy, dsb.), kitab-kitab syarh dari 

kitab-kitab hadits tersebut (seperti Fath al-Baari Syarh Shahih al-

                                                             
30

Pendekatan deskriptif ialah menjelaskan karakter, sebab, hasil, dari sesuatu secara tepat dengan memahami 

dan menyatakan detail-detailnya yang relevan dengan jelas sesuai dengan data dan informasi yang tersedia.  

31
Pendekatan analisis ialah memilah suatu pembahasan berdasarkan pokok-pokok pikirannya dan kemudian 

melakukan evaluasi terhadapnya secara menyeluruh.  

32
 Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode (Bandung: Tarsito, 1982),  hlm.138. 
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Bukhari, karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalaniy, „Aunul Ma‟bud Syarah 

kitab Sunan Abu Daud dan kitab syarh lainnya).  

1.7.3.2 Data Sekunder : kitab yang membahas tentang kajian musykil al-

hadits seperti kitab Ikhtilaf al-Hadits karangan Imam Syafi‟I, Ta‟wil 

Mukhtalif al-Hadits karya Ibnu Qutaibah, Musykil al-Atsar karya 

Imam ath-Thahawi, Zadul Ma‟ad karya Ibnul Qayyim, Faidhul 

Qadhir  karya imam al-Munawi, penulis juga merujuk kepada jurnal 

(seperti, jurnal ilmu kedokteran, jurnal tentang hewan, dsb), 

menggunakan ensiklopedia (seperti Ensiklopedia Hadits), serta buku-

buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang 

insyaallah akan peneliti teliti. 

 

1.8. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Dan teknik yang peneliti gunakan ialah sebagai 

berikut: 

1.8.1 Mengumpulkan hadits-hadits yang berkaitan dengan materi yang peneliti 

bahas, yaitu hadits-hadits mengenai dza tufyataian dan al-abtar dapat 

membutakan mata dan menggugurkan kandungan, dari kitab-kitab hadits; 

1.8.2 Mengumpulkan kitab-kitab dan buku-buku baik dari literatur Arab maupun 

literatur Indonesia, yang membahas tentang ular khususnya ular dza thufyatain 

dan ular al-abtar. 

 

1.9. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka peneliti akan menganalisa data-

data tersebut, dengan beberapa metode berikut: 

1.9.1 Menganalisa kualitas dan kuantitas hadits-hadits (selain dari jalur Bukhari dan 

Muslim) yang berkenaan dengan dza thufyatain dan al-abtar dapat 

membutakan mata dan menggugurkan kandungan, menggunakan metode 

takhrîj al-hadits. 

1.9.2 Menganalisa matan hadits-hadits tersebut dengan merujuk kepada kitab-kitab 

syarah. 
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1.9.3 Menganalisa kemusykilan yang terdapat pada hadits-hadits tersebut dengan 

merujuk kepada kitab-kitab musykil al-hadits. 

1.9.4 Menghilangkan kasulitan yang terdapat dalam hadits dan menjelaskan 

hakekatnya untuk menghilangkan kemusykilannya. 

1.9.5 Menganalisa dza tufyatain dan al-abtar dapat membutakan mata dan 

menggugurkan kandungan. 

 

1.10. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang penulis gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah : 

Bab pertama yang memuat informasi tentang seluk beluk penelitian ini, 

meliputi latar belakang penelitian; permasalahan dan pertanyaan penelitian; tujuan 

penelitian; tinjauan kepustakaan; penjelasan istilah; serta metodologi penelitian. 

Bab kedua peneliti akan memaparkan tentang tinjauan umum tentang hadits 

Musykil, mencakup pengertian, objek kajian, pembagian, penyelesaian, urgensinya 

dengan Ilmu Mukhtalif al-Hadits dan karya terpopuler tentang kajian ini. Dalam bab 

ini penulis juga membahas tentang ular dan penyebab kebutaan serta penyebab 

keguguran secara umum. 

Bab ketiga penulis akan membahas takhrîj hadits yaitu menelusuri dan menilai 

hadits-hadits mengenai dza thufyatain dan al-abtar dapat membutakan mata dan 

menggugurkan kandungan, baik matn maupun sanadnya, untuk mengetahui 

kedududkan hadits-hadits tersebut.  

Bab keempat pembahasan tentang apa yang peneliti teliti yaitu tentang analisa 

kemusykilan dari hadits dza tufyatain dan al-abtar dapat membutakan mata dan 

menggugurkan kandungan, dan menganalisis penyelesian kemusykilan tersebut. 

Disinilah penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai permasalahan yang 

akan penulis bahas. 

Bab kelima penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang telah 

dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dengan memberikan jawaban ringkas tapi 

menyeluruh terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan 

masalah. 

  



12 

 

1.11. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara keilmuan, terapan, 

maupun institusional. Yang mana, secara keilmuan, kajian ini diharap dapat memberi 

wawasan bahwa Rasulullah sudah menginformasikan tentang dza thufyatain dan al-

abtar dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan dan diperintahkan 

untuk dibunuh serta mengetahui dengan cara apa dza thufyatain dan al-abtar 

membutakan mata dan mnggugurkan kandungan. 

Dari segi terapan kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam 

kehidupan sehari-hari bahwa dari sekian jenis ular ada yang sangat berbahaya karena 

dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan sehingga dapat 

meningkatkan kehati-hatian dalam diri terlebih kepada ibu hamil. 

 Terakhir, secara konstitusional, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khazanah kajian Islam di lingkungan UIN Suska Riau. 


