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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok pembahasan tentang “studi terhadap 

makna istilah Sakattu ‘Anhu dalam Risālah Imām Abū Dāwud”. Penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa: 

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata (Shālih) yang di 

sampaikan oleh Imām Abū Dāwud ketika beliau menjelaskan istilah Sakattu ‘Anhu 

itu dengan kata Shalih sebagaimana yang ada di dalam kitab Risalah Abi Dāwud li 

Ahli Makkah fi Waṣfi as-Sunan, sebagian meraka ada yang mengatakan bahwa kata 

Shalih yang dipakai oleh Imam Abu Dawud untuk mengartikan istilah Sakattu 

‘Anhu-nya itu adalah hasan, seperti pendapat Imām Ibnu Shalah, Imām al-„Ala‟i, 

Imām as-Suyuthi dan yang lainnya,  ada juga yang mengatakan itu terbagi kepada 

shahih, hasan dan ada juga dha’īf. Sebagaimana yang dsebutkan oleh Imām az-

Zahabi dan Imām Ibnu Hajar al-„Asqalani dalam kitab keduanya Syiar A’lam an-

Nubala’ dan an-Nukat ‘Ala Kitab Ibnu Shalah. 

Penulis menemukan bahwa kualitas hadīts-hadīts yang tidak dikomentari 

oleh Imām Abū Dāwud setelah melakukan penelitian terhadapnya dengan mengutip 

serta menyesuaikan dengan pendapat ulama dalam hal ini adalah pendapat Imām az-

Zahabi dan Imām Ibnu Hajar al-„Asqalani adalah terbagi kepada beberapa tingkatan: 

pertama, hadīts tersebut terdapat dalam kitab Shahih Imām al-Bukhari dan Imām 

Muslim, kedua, hadīts tersebut hasan lizātihi, ketiga, hadīts tersebut adalah hadīts 

hasan jika ada yang menaikkan/menguatkan derajatnya atau hasan lighairihi, 

keempat, hadīts tersebut adalah hadīts dha’īf, tetapi para ulama belum menyepakati 

untuk meninggalkan riwayat tersebut. 

Jadi, setelah dilakukan penyesuaian antara pendapat ulama dan analisis 

hadīts, maka penulis mengambil kesempulan dengan mengutip pendapat Imām az-

Zahabi dan Imām Ibnu Hajar al-„Asqalani yang lebih sesuai dengan hadīts-hadīts 

yang tidak dikomentari oleh Imām Abū Dāwud. Wallāhua’lam 
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5.2 Saran 

Dengan penelitian yang sangat sederhana ini, penulis menyadari bahwa banyak 

terdapat kekurangan serta kesalahan baik dalam penulisan bahkan mungkin dalam 

pemahaman. Oleh karena itu, penulis berharap jangan jadikan penelitian ini suatu 

kajian final, karena tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan-kekurangan 

yang belum terjangkau oleh penulis dalam pembahasan ini. 

Penulis juga berharap, semoga saja kajian ini dapat penulis ataupun orang 

lain lanjutkan di tingkat pendidikan selanjutnya, karena pembahasan ini sangatlah 

menarik, hanya saja keterbasan yang ada diri penulis yang menjadi faktor 

penghalang penulis sehingga penelitian ini masih bersifat dasar.   

Kepada pembaca penulis mengajak kita bersama  untuk lebih mendalami  

dan menyadari bahwa pentingnya mengenal para ulama serta ciri khas masing-

masing yang mereka miliki dalam penulisan karya keilmuan mereka. Hal ini 

merupakan suatu keharusan bagi kaum Muslimin untuk membudayakan mengenali 

ulama dan karya-karya mereka serta istilah-istilah yang mereka gunakan dalam 

bidang keilmuan mereka yang semua itu adalah untuk menjaga kemurnian ajaran 

Islam dari upaya-upaya orang-orang yang sengaja ingin merusak agama Islam. 

 


