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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Segala puji bagi Allah yang maha penolong, yang dengan namanya 

dimulai segala perkara, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Bagi-Nya lah 

puji di awal dan di akhir. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebanyak-

banyaknya sebanyak apa yang ada di langit dan di bumi. 

Shalawat dan salam atas sayyid al-anbiyā‟ wa al-mursalīn, khātil al-

anbiyā‟ wa al-mursalīn, rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia yang 

diutus sebagai rahmatan lil‟ālamīn yakni Nabi  kita Muhammad shallallāh  

„alai wasallam, dan atas keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang 

yang mengikuti mereka sampai hari akhirat. 

Sesungguhnya ilmu syar‟i adalah ilmu yang bisa menghidupkan hati, 

ketenangan bagi jiwa, dan cahaya bagi akal, yang dengannya diketahui hukum-

hukum, memperbaiki akhlak, dan ia adalah jalan menuju kesuksesan di dunia 

dan kebahagian di akhirat, Allah ta‟āla  berfirman : 

ۡ ٍ يِيََُّهَُۡۡي ۡفَهَُُح  ٍٞ ِي ُۡيؤ  َۡوهَُى ۡأَُثَىَٰ ۡأَو  َۡذَكٍر ٍ ۡيِّ هِٗحا َۡصَٰ َم ًِ ۡۡۥَع
ٗۖ
ۡطَيِّبَٗت ٗة َحيَىَٰ

ۡ ٌَ هُى ًَ َۡياَۡكاَُىْاۡيَع  ٍِ َس َرهُىۡبِأَح  ۡأَج  ِزيََُّهُى   َونََُج 
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan. (QS: Al-Nahl: 97) 

 

Dan sunnah atau hadīts yang yang mulia adalah sumber yang kedua di 

dalam Islam, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat Nabi  
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shallallāh  „alai wasallam. Dan hendaklah seorang muslim menjadikannya 

sebagai qudwah dan suri tauladan, sebagaimana firman Allah ta‟āla: 

ۡفِيَۡرُسىِلۡۡنَّقَدۡ  ۡنَُكى  ٌَ َِۡكا ۡۡٱّللَّ ُجىاْ ۡيَر  ٌَ ًٍََۡكا َىةٌَۡحَسَُٞتۡنِّ َۡأُس  وَۡوَۡۡٱّللَّ يَى  ِٓخرَۡۡٱن  ۡٱۡل 

ََۡوَذَكَرۡ  َكثِيٗراۡۡٱّللَّ
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (QS: Al-Ahzab: 21) 

   

Maka sepatutnya bagi kaum muslimin untuk mengikuti sunnah beliau, 

sebagai bukti cinta kita kepada Allah subhānahu  wa ta‟āla : 

ۡۡقُمۡ  ٌَ ۡتُِحبُّى َۡإٌُِۡكُتُى  ُكُىۡۡٱتَّبُِعىَِيفَۡۡٱّللَّ بِب  ُۡيُح  ۡوَۡۡٱّللَّ ُۡذَُىبَُكى ۚۡ ۡنَُكى  فِر  َُۡويَغ  َغفُىٞرۡۡٱّللَّ

ِحيٞىۡ  رَّ
“Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 

niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS: Ali „Imran: 31) 

 

Di antara nikmat Allah kepada kita adalah dibukukannya kitab-kitab 

hadīts, sehingga kita bisa membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Ini 

tidak terlepas dari usaha ulama-ulama kita yang beriman dan ikhlas sehingga 

sampailah sunnah tersebut kepada kita. 

Di antara usaha ulama hadīts kita adalah mengarang kitab-kitab yang 

berkaitan dengan ilmu hadīts, seperti ilmu mushthalah hadīts, ilmu Rijāl, ilmu 

jarh wa ta‟dīl. 

Dan di antara ilmu hadīts adalah ilmu takhrīj yaitu yang menyampaikan 

hadīts kesumber aslinya, dari kitab-kitab induk dari kitab hadīts, serta 

menyebutkan jalur-jalur periwayatan dan syawāhidnya sehingga jelas shahīh 

dan dha‟īfnya suatu hadīts. 
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Sejarah perkembangan hadīts merupakan masa atau periode yang telah 

dilalui oleh hadīts dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, 

penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi
1
.  Dengan 

memerhatikan masa yang telah dilalui hadīts sejak masa timbulnya atau 

lahirnya di zaman Nabi  shallallāh  „alai wasallam meneliti dan membina 

hadīts, serta segala hal yang memengaruhi hadīts tersebut. Para ulama 

muhadditsīn membagi sejarah hadīts dalam beberapa periode. Adapun para 

ulama penulis sejarah hadīts berbeda-beda dalam membagi periode sejarah 

hadīts, Ada yang membagi dalam tiga periode, lima periode, dan tujuh 

periode
2
. 

Periode pertama adalah perkembangan hadīts pada masa Rasulullah 

shallallāh  „alai wasallam. Periode ini disebut `Ashr Al-Wahyi wa Al-

Taqwīn (masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam). Pada 

periode inilah, hadīts lahir berupa sabda (aqwāl), af‟āl, dan taqrīr Nabi  yang 

berfungsi menerangkan al-Quran untuk menegakkan syariat. 

Periode kedua adalah perkembangan hadīts pada masa khulafā‟ al-

rāsyidīn (11 H-40 H),  periode ini disebut „Ashr al-Tatsabbut wa al-Iqlāl min 

al-Riwāyah (masa membatasi dan menyedikitkan riwayat). Nabi   wafat pada 

tahun 11 H. Kepada umatnya, beliau meninggalkan dua pegangan sebagai 

dasar bagi pedoman hidup, yaitu al-Quran dan hadīts yang harus dipegangi 

dalam seluruh aspek kehidupan umat.  

                                                             
1
 Endang soetari,  Ilmu Hadīts: Kajian Riwāyah Dan Dirāyah. Bandung : Mimbar Pustaka. 

2005. hlm 29 
2
 Ibid, hlm. 30 
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Pada masa Khalifah Abu  Bakar dan Umar, periwayatan hadīts tersebar 

secara terbatas. Penulisan hadīts pun masih terbatas dan belum dilakukan 

secara resmi. Bahkan, pada masa itu, Umar melarang para sahabat untuk 

memperbanyak meriwayatkan hadīts dan  sebaliknya, Umar menekankan agar 

para sahabat mengerahkan perhatiannya untuk menyebarluaskan al-Quran. 

Dalam praktiknya, ada dua cara yang meriwayatkan hadīts, yakni: 

1. Dengan lafazh asli, yakni menurut lafazh yang mereka terima dari 

Nabi  shallallāh „alai wasallam yang mereka hapal benar lafazh dari 

Nabi . 

2. Dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya karena 

tidak hapal lafazh asli dari Nabi  shallallāh „alai wasallam. 

Periode ketiga adalah perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi‟in, 

Periode ini disebut „Ashr Intisyār al-Riwāyah ila al-Amshār‟ (masa 

berkembang dan meluasnya periwayatan hadīts). Pada masa ini, daerah Islam 

sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada 

tahun 93 H, meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan 

berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka 

tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu hadīts. 

Pada periode ketiga ini mulai muncul usaha pemalsuan oleh orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi setelah wafatnya Ali radhiallāhu 

'anhu  Pada masa ini, umat Islam mulai terpecah-pecah menjadi beberapa 

golongan: Pertama, golongan „Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dinamakan 

golongan Syi'ah. Kedua, golongan khawarij, yang menentang „Ali, dan 
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golongan Mu'awiyah, dan ketiga, golongan jumhur (golongan pemerintah pada 

masa itu). 

Terpecahnya umat Islam tersebut, memacu orang-orang yang tidak 

bertanggungjawab untuk mendatangkan keterangan-keterangan yang berasal 

dari Rasulullah shallallāh „alai wasallam untuk mendukung golongan mereka. 

Oleh sebab itulah, mereka membuat hadīts palsu atau maudhū‟ 

dan   menyebarkannya kepada masyarakat
3
. 

Hadīts maudhū‟ adalah suatu kedustaan yang dibuat, diciptakan dan 

dinisbatkan kepada Rasulullah shallallāh „alai wasallam. Bahkan sebagian 

ulama mengungkapkan bahwa ia bukan dari hadīts dha‟īf. Menurut ijma‟ tidak 

dihalalkan meriwayatkan hadīts maudhū‟ kecuali beserta penjelasan 

sebagaimana hadīts yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, 

Rasulullah shallallāh „alai wasallam bersabda: 

َد َعَلىَّ َكِذبًا فَ ْلَيَتبَ وَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر   َمْن تَ َعمَّ

“barangsiapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka hendaklah ia 

menyediakan tempat duduknya di neraka”
4
 

 

Cara mengetahui hadīts palsu antara lain: 

1. Pengakuan orang yang memalsukannya. Semacam yang dilakukan 

Abu  „Ishmah Nuh bin Abi Maryam. Dia membuat hadīts-hadīts palsu 

tentang keutamaan surat-surat Al-Qur‟an, surat persurat. Kemudian 

dia mengatakan motivasi membuat hadīts palsu, “Sungguh aku lihat 

                                                             
3
 http : //knowledgeisfreee.blogspot.co.id/2015/11/makalah-sejarah-perkembangan-

Hadītst.html 
4
 Muslim, Shahīh Muslim, Muqaddimah, Bab : fī al-Tahdzīr min al-Kadzib „Ala Rasulullah,   

No. 4. Bairut: Dār al-Jail. 1/7. 
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banyak orang berpaling dari membaca al-Qur‟an. Orang sibuk 

mempelajari fiqih Abu  Hanifah dan kitab Sīrah Ibnu Ishaq. Maka aku 

membuat hadīts palsu tersebut”
5
. 

2. Senada dengan pengakuannya. 

3. Tanda-tanda pada siperawi hadīts. 

4. Tanda-tanda  pada matan hadītsnya. 

Dorongan para Pemalsu Hadīts antara lain: 

1. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Mereka memalsukan hadīts dengan tujuan menyemangati manusia 

untuk berbuat baik, atau memperingatkan mereka agar tidak berbuat 

kemungkaran. 

2. Membela madzhab atau kelompoknya. 

Terlebih lagi madzhab kelompok yang condong pada masalah politik 

setelah meletus fitnah di tengah-tengah ummat dan bermunculan 

kelompok-kelompok yang di latarbelakangi kepentingan politik 

seperti syi‟ah atau khawarij. 

3. Mencela Islam. 

Mereka adalah kaum zindiq, yang menampakkan keIslaman namun 

mereka pada hakikatnya adalah kafir.  

4. Mencari perhatian penguasa 

Mereka ingin mendekatkan diri kepada penguasa dengan cara 

membuat-buat hadīts yang disesuaikan dengan keadaan para penguasa  

                                                             
5
 Al-Suyuthi, Tadrīb al-Rāwi. Riyādh: Maktabah al-Riyādh al-Hadītsah. 1/282. 
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5. Mencari penghasilan 

Seperti perbuatan tukang cerita yang mencari uang dengan cara 

menyempaikan hadīts kepada manusia. 

6. Ingin terkenal. 

Biasanya dengan cara membawakan hadīts yang terdengar asing atau 

aneh dan tidak pernah didapatkan dari seorang ulama hadīts pun. Baik 

dengan cara membolak-balik sanad sehingga menjadi asing dan orang-

orang ingin mendegarkan
6
. 

Salah satu contoh hadīts maudhū‟ yang peneliti temukan adalah 

sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Majmu‟ Syarif, buku ini sering 

dibaca oleh masyarakat, di dalam buku tersebut disebutkan tentang keutamaan 

membaca surat Yāsīn, bahwa Nabi  bersabda :  

 من دخل املقابر فقرأ سورة )يس( خفف عنهم يومئذ وكان لو بعدد من فيها حسنات

“Barang siapa yang berziarah kekuburan, lalu membaca surat Yāsīn, 

maka Allah Ta‟āla meringankan siksa seluruh ahli kubur pada saat itu, 

selanjutnya pembaca surat Yāsīn memperoleh pahala yang sama dengan 

jumlah pahala ahli kubur yang ada
7
”  

 

Setelah peneliti cari ternyata  hadīts ini terdapat di dalam tafsir al-

Tsa‟labi: 

أخربين احلسني بن حممد الثقفي قال : حّدثنا الفضل بن الفضل الكندي قال : حّدثنا 

محزة بن احلسني بن عمر البغدادي قال : حّدثنا حممد بن أمحد الرياحي قال : حّدثنا أيب قال 

                                                             
6
 Dr. „Imad Ali Jum‟ah, Mushthalah al-Hadīts al-Muyassar. Hlm. 28. 

7
 Majmu‟ Syarif Kamil. Bandung: Jumanatul Ali-Art. Hlm. 14. 
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بن مالك عن النيب صّلى الّلو عليو :حّدثنا أيوب بن مدرك عن أيب عبيدة عن احلسن عن أنس 

من دخل املقابر فقرأ سورة )يس( خفف عنهم يومئذ وكان لو بعدد من فيها »وسلم قال : 

 8«حسنات

"Barangsiapa berziarah ke kuburan, lalu membaca surat Yāsīn, maka 

Allah subhānahu  wa ta‟āla meringankan siksa seluruh ahli kubur pada waktu 

itu. Selanjutnya pembaca surat Yāsīn memperoleh pahala yang sama dengan 

jumlah pahala ahli kubur yang ada.” 

Hadīts ini maudhū‟, pertama karena di dalam riwayat ini ada perawi yang 

bernama Abu  Ubaidah, Ibnu Ma‟in berkata “ majhūl”. Yang kedua Ayyub bin 

Mudrik hadīts nya matrūk dan dha‟īf, Ibnu Ma‟in berkata “kazzāb”. Ibnu 

Hibban berkata “ hadītsnya dari Makhul maudhū‟ 
9
”. Yang ketiga Ahmad al-

Rayahi ia adalah Ahmad bin Yazid bin Dinar Abu  al-„Awwam, al-Baihaqi 

berkata “majhūl”, sebagaimana yang terdapat dalam “al-Lisān”, adapun 

anaknya maka ia adalah shadūq lihat Tarikh Baghdadi
10

. 

Dan masih banyak lagi hadīts-hadīts dalam buku tersebut tanpa sanad 

dan tanpa perawi yang meriwayatkan hadīts tersebut, padahal sanad dalam 

agama sangatlah penting. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Sirin beliau 

berkata : 

 اإلسناد من الدين و لو ال اإلسناد لقال من شاء ما شاء 

                                                             
8
 Ahmad bin Ibrahim al-Tsa‟labi, al-Kasyfu wa al-Bayān „an Tafsir al-Quran. Bairut: Dār 

Ihyā‟ al-Turāts . 1422 H. 8/119. 
9
 Ibnu Hajar, Lisān al-Mīzān. Dār al-Basyāir. 2002 M. 2/254. 

10
 Al-Albani, Silsilah al-Ahādīts al-Dha‟īfah wa al-Maudhu‟ah. Riyādh: Dār Al-Ma‟arif. 

1412H. 3./397. Dan Khalid dalam Ma Yatanāqaluhu al-Awwām Mimmā Huwa Mansūb li Khair 

al-Anām. Hlm.4. 
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“Isnad adalah bagian agama kalau tidak ada isnad niscaya orang akan 

mengatakan apa yang ia kehendaki”
11

.  

 

Kemudian: 

  12إن ىذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

“sesungguhnya ilmu ini adalah bagian agama, maka perhatikanlah dari 

siapa kalian mengambil agama kalian” 

 

Dan masih banyak lagi perkataan ulama hadīts yang mengatakan 

pentingnya suatu sanad dalam menyampaikan khabar dari Rasulullah 

shallallāh  „alai wasallam. Karena hanya dengan sanad kita bisa membedakan 

hadīts-hadīts shahīh, dha‟īf dan maudhū‟, sehingga kita bisa mengetahui 

hukum-hukum dan ilmu-ilmu agama
13

. 

Karena itu peneliti merasa pentingnya meneliti kitab tersebut, karena 

banyaknya hadīts yang dinisbatkan kepada Nabi  dalam buku tersebut, dan 

masyarakat kita menjadikan kitab tersebut sebagai kitab yang sangat penting 

sehingga sering diamalkan dan dibaca, karena meyakini keutamaan-keutamaan 

yang diterangkan dalam kitab tersebut bersumber dari sabda Rasulullah 

shallallāh „alai wasallam. Padahal yang mereka yakini itu ada yang hadīts 

maudhū‟ yang bukan dari Rasulullah shallallāh „alai wasallam. 

Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena fuqahā‟ dan muhadditsīn 

mengharamkan periwayatan hadīts maudhū‟ kecuali dengan menjelaskan 

                                                             
11

 Muqaddimah Shahīh Muslim. Op.cit.1/15 
12

 Ibid. 1/14 
13

 Dr. Muhammad bin Mathar, Ilmu Rijāl Nasy‟atuhu wa Tathawwuruhu. Dār al-

Khudhairy. 1414 H. Hlm 15. 
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kondisi hadīts tersebut, apalagi meyakininya sebagai sabda Nabi , hal ini 

sebagaimana yang dikatan Imam al-Nawawi: 

احلديث املوضوع على من عرف كونو موضوعا أو غلب على ظنو وضعو فمن حيرم رواية 

روى حديثا علم أو ظن وضعو ومل يبني حال روايتو وضعو فهو داخل ىف ىذا الوعيد مندرج ىف 

 مجلة الكاذبني على رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم

“Diharamkan meriwayatkan hadīts maudhū‟ atas orang yang 

mengetahui kondisinya, barangsiapa yang meriwayatkan hadīts tersebut dan 

tidak menjelaskan kemaudhū‟annya, maka ia masuk kedalam ancaman 

Rasulullah yaitu ia termasuk orang pendusta terhadap Nabi  shallallāh „alai 

wasallam”14 

 

 Hal ini berdasarkan sabda Nabi  shallallāh „alai wasallam: 

َث َعِّنى  :صلى اهلل عليو وسلم -َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة َقال َقاَل َرُسوُل اللَِّو  َمْن َحدَّ

 ِِبَِديٍث يُ َرى أَنَُّو َكِذٌب فَ ُهَو َأَحُد اْلَكاِذِبنَي 

“Barang siapa mengucapkan dariku dengan sebuah hadīts yang dia kira 

bahwa hadīts tersebut adalah dusta maka dia salah seorang pendusta15” 

 

Dan kemudian Imam al-Suyuthi berkata: 

وال فرق يف حترمي الكذب عليو صلى اهلل عليو وسلم بني ما كان يف األحكام وما ال حكم 

فيو كاالرتغيب والرتىيب واملواعظ وغري ذلك وكلو حرام من أكرب الكبائر وأقبح القبائح بإمجاع 

 املسلمني 

“Dan tidak ada beda tentang pengharaman berdusta atas Nabi  

shallallāh  „alai wasallam baik itu masalah hukum maupun tidak hukum, 

                                                             
14

 Al-Nawawi, Al-Minhāj Syarh Shahīh  Muslim. Bairut: Dār Ihyā‟ al-Turāts  al-„Arabi . 
1392 H. 1/71. 

15
 Shahīh  Muslim. Op.cit. Hlm 7. 
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seperti targhib,  tarhib, nasehat, dan lain-lain, kesemuanya haram termasuk 

dosa besar, dan seburuk perbuatan menurut kesepakatan kaum muslimin” 
16

 

 

Sedangkan bohong kepada manusia saja tidak boleh, apalagi kepada Nabi  

kita yakni Muhammad shallallāh „alai wasallam. Disamping itu buku ini tidak 

diketahui siapa pengarangnya, sehingga kita harus betul-betul teliti dalam 

menilai status hadīts yang terdapat di dalam kitab tersebut.  Oleh sebab itu 

peneliti ingin meneliti kitab tersebut untuk dijadikan sebuah tesis dengan judul 

“Studi Sanad Dan Matan Hadīts Dalam Majmu‟ Syarif (Takhrījan wa 

Dirāsatan)” 

B. Identifikasi Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti menemukan 

beberapa masalah: 1. Kitab ini memuat perkataan Nabi  shallallāh „alai 

wasallam, akan tetapi perkataan itu tidak memili sumber. 2. Hadīts tersebut 

tidak memili sanad sama sekali. 3. Hadīts yang dinisbatkan kepada Nabi  

tersebut ada yang maudhū‟.  

C. Rumusan Masalah 

Dirumuskan permasalahan kajian ini, yaitu Studi Sanad Dan Matan 

Hadīts Dalam Majmu‟ Syarif. Di dalam kitab ini terdapat beberapa sabda 

Rasulullah shallallāh „alai wasallam berkenaan tentang fadhilah surat, di 

antaranya surat al-Fātihah ada 4 hadīts, Yāsīn 6 hadīts, al-Kahfi 3 hadīts, al-

Sajadah 5 hadīts, al-Fath 2 hadīts, al-Rahmān 1 hadīts, al-Wāqi‟ah 2 hadīts, 

al-Mulk 3 hadīts, Nuh perkataan sahabat, al-Muzzammil 1 hadīts, al-Nabā‟ 1 

                                                             
16

 Al-Suyuthi, Tahzīr al-Khawāsh min Akāzīb al-Qashshāsh. Bairut: al-Maktab al-Islami. 

1394 H. Hlm.70 
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hadīts, al-Ikhlāsh 3 hadīts, al-Mu‟awwidzatain 3 hadīts, dan ayat Kursi 4 

hadīts.  jadi tolal semuanya adalah 38 hadīts dengan 1 perkataan sahabat. Dan 

untuk lebih fokus dan lebih terarah dan banyaknya hadīts dalam kitab tersebut, 

peneliti hanya meneliti hadīts-hadīts yang terdapat pada surat Yāsīn saja. 

Karena surat ini yang selalu dibaca oleh sebagian masyarakat dibandingkan 

dengan surat yang lain. Dan berpijak atas permasalahan ini, maka dapat pula 

dirumuskan permasalahan yang lebih fokus dan spesifik, yaitu:  

1. Bagaimana kualitas sanad hadīts di dalam kitab Majmu‟ Syarif? 

2. Bagaimana kualitas matan hadīts di dalam kitab Majmu‟ Syarif ? 

D. Kajian Pustaka 

Melalui penelusuran kepustakaan, penulis tidak menemukan judul yang 

sama dengan judul yang penulis teliti. Oleh karena itu, penulis mengambil 

judul: “Studi Sanad dan Matan Hadīts Dalam Majmu‟ Syarif” 

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat ditegaskan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui kualitas sanad hadīts di dalam kitab Majmu‟ Syarif. 

2. Untuk mengetahui kualitas matan hadīts di dalam kitab Majmu‟ 

Syarif. 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan kita 

tentang kualitas sebuah hadīts terutama hadīts yang terdapat dalam kitab 

Majmu‟ Syarif, sehingga setelah kita tahu kita merasa yakin untuk 

mengamalkannya. Dan untuk mengajak umat dan masyarakat agar kembali ke-
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hadīts yang maqbul baik itu shahīh atau hasan. Dan agar kita tidak lagi 

mengamalkan hadīts dha‟īf apalagi maudhū‟ dalam beramal. 

F. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunakan penelitian ini adalah supaya masyarakat mengetahui 

status hadīts yang terdapat di dalam Majmu‟ Syarif. Sehingga tidak lagi 

meyakini hadīts yang maudhū‟ sebagai sabda Rasulullah shallallāh  „alai 

wasallam. Dan supaya kita lebih berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah 

hadīts. Mudah-mudahan dengan penelitian ini di kemudian hari akan muncul 

kitab Shahīh Majmu‟ Syarif insya Allah. 

 

G. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam tesis ini, maka penulis akan 

memberikan penjelasan mengenai istilah – istilah yang terdapat di dalam judul 

ini, sebagai berikut : 

1. Sanad : silsilah perawi hadīts yang menyampaikan kepada hadīts. 

secara bahasa yaitu sandaran, tempat bersandar, dan yang menjadi 

sandaran. Sedangkan secara istilah yaitu jalan yang menyampaikan 

kita kepada matan hadīts
17

.  

2. Matan: apa yang berakhir padanya sanad dari perkataan. secara bahasa 

yaitu keras, kuat, sesuatu yang tampak dan yang asli. Secara istilah 

yaitu lafazh-lafazh hadīts, yang sebab lafazh-lafazh tersebut 

                                                             
17

 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadīts. Semarang : Pustaka 

Rizki Putra. 2002.  Hlm. 147. 
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terbentuklah makna
18

. Dengan demikian, tata letak matan dalam 

struktur utuh penyajian hadīts senantiasa jatuh setelah ujung terakhir 

sanad
19

. 

3. Hadīts: apa-apa yang disandarkan kepada Nabi  shallallāh „alai 

wasallam dari perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. 

4. Takhrīj: menurut bahasa adalah memunculkan dan menampakkan
20

. 

menisbatkan hadīts kepada yang mengeluarkannya dari imam-imam 

hadīts di dalam kitab-kitab mereka yang bersanad yang asli bersamaan 

dengan hukum atasnya
21

. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih jelas dan terarah penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-

masing bab mempunyai beberapa sub bab. Dan sub-sub bab itu merupakan satu 

kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penuLisānnya adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan dengan mengetengahkan sekitar latar belakang, 

alasan pemilihan judul, batasan dan rumusan masalah, urgensi dan kegunaan 

penelitian,  penegasan istilah. 

Bab II : Dalam bab ini penulis menyajikan tentang landasan berfikir 

untuk melihat lebih jauh tentang “Studi Sanad Dan Matan Hadīts Dalam 

Majmu‟ Syarif”  . Oleh sebab itu, bab dua tersebut akan memaparkan berbagai 

                                                             
18

Ali Muhammad Nashr, al-Nahj al-Hadīts fi Mukhtashar „Ulūm al-Hadīts. Jeddah : Dār al-

Suruq. 1985.  Hlm. 20. 
19

Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadīts. Yogyakarta : Teras. 2014. Hlm. 19. 
20

 Dr. Muhammad Mahmud Bakar, Ilmu Takhrīj Hadīts. Riyādh: Dār al-Thaibah. 1997 M. 

Hlm 10. 
21

 Ali Umar Ahmad. Kitāb Takhrīj al-Ahādīts wa al-Atsār al-Wāqi‟ah fi al-Kasysyāf. 

Makkah. 1416 H., Hlm. 141. 
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teori tentang takhrīj hadīts menurut para ahli, baik itu ahli bahasa maupun ahli 

hadīts. Dan tentang kitab yang dikaji. 

Bab III : Dalam bab ini penulis mamaparkan tentang metode penelitian, 

yang meliputi metode-metode yang dapat digunakan dalam penelitian takhrīj. 

Kemudian dijelaskan pula metode yang digunakan dalam kajian ini termasuk 

teknik pengumpulan data. Bagian ini juga mengambarkan prosedur dan 

langkah-langkah yang akan dilalui dalam penelitian ini. 

Bab IV : Dalam bab ini penulis mamaparkan studi kualitas sanad dan 

kualitas matan hadīts dalam kitab Majmu‟ Syarif. 

Bab V : Merupakan bab penutup yang menjadi bab akhir dari penelitian 

ini yang mana memuat hasil kajian keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan 

juga saran.  

 

 

 

 

 


