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ABSTRAK 

 

Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ats bin Ishāq bin Bisyr bin Syaddād bin ‘Amr bin 

‘Imrān al-‘Azdi as-Sijistāni adalah salah satu ahli ḥadīts yang sangat terkemuka. 

Karya beliau yang terkenal adalah Sunan, sebuah kitab ḥadīts dengan susunan bab 

fiqh, ditempatkan oleh para ‘ulama dibawah kitab Sunan an-Nasā’i. Imam Abu 

Dawud ditanya oleh penduduk Makkah perihal penyusunan kitab Sunan beliau, 

kemudian pertanyaan mereka tersebut beliau jawab dalam sebuah surat (Risalah), 

dalam risalah ini beliau menjelaskan tentang istilah “Sakattu ‘Anhu Abū Dāwud”, 

yaitu ḥadīts-ḥadīts yang tidak ada komentar dari Imam Abū Dāwud. Segala ḥadīts 

yang berstatus Shahih, Hasan, dan Dha’if telah beliau jelaskan di dalam kitab Sunan-

nya. Ḥadīts yang tidak beliau beri komentar, maka ḥadīts itu adalah Shalih. Jadi 

beliau menjawab bahwa makna dari istilah Sakattu ‘Anhu adalah Shalih. Dari 

peryantaan tesebut muncullah permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu 

Bagaimana pandangan ulama terhadap makna istilah Sakattu ‘Anhu dalam Sunan 

Abū Dāwud Dan Bagaimana kualitas ḥadīts- ḥadīts yang tidak dikomentari oleh 

Imam Abū Dāwud. Metodologi yang peneliti gunakan adalah metode analisis yaitu 

menganalisis pendapat ulama dan status hadits dengan Mengumpulkan beberapa 

penjelasan para ‘ulama tentang istilah Sakattu ‘Anhu serta Mengumpulkan beberapa 

ḥadīts dalam Sunan Imam Abū Dāwud yang tidak beliau komentari, kemudian 

penulis membuat biografi perawi serta penilaian jarh dan ta’dil dan Menganalisa 

kualitas ḥadīts yang tidak dikomentari oleh Imam Abū Dāwud. Setelah menelaah dan 

mengkaji permasalahan ini  peneliti mendapatkan jawaban bahwa pendapat ulama 

tentang Sakattu ‘Anhu terbagi menjadi dua, ada yang mengatakan itu adalah shalih 

dan ada juga yang mengatakan itu hasan, kemudian mereka juga menafsirkan makna 

kalimat (Shālih) yang di sampaikan oleh Imam Abū Dāwud dalam kitab Risalah Abi 

Dāwud Ila Ahli Makkah fi Waṣfi Sunanihi, bahwa itu terbagi kepada beberapa 

bagian, yaitu shahīh, hasan lizātihi, hasan lighairihi (jika ada yang mengangkat 

derajatnya), dan dha’īf (dha’īf -nya tidak parah.  

 


