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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Guna mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan, dan menyimpulkan objek 

penelitian dalam penelitian ini, akan ditempuh metode sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana peneliti 

melakukan penelitian berdasarkan pada isi dan bahasan dalam subjek 

penelitian, yang mana dalam hal ini adalah kitab Majmu’ Syarif. Ditambah 

dengan buku dan kitab rujukan sekunder. 

Sifat penelitian ini  adalah eksploratif-deskriptif-analitik, yakni berusaha 

menemukan, menjelaskan dan memberikan analisa ilmiah terhadap apa yang 

menjadi objek penelitian. 

 

B. Sumber data 

Sumber data pada penelitian ini adalah data kepustakaan, sehingga 

penelitian ini digolongkan menjadi penelitian kepustakaan atau disebut library 

research. 

Dengan demikian, sumber data tersebut terbagi menjadi dua sumber, 

yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

Merupakan data pokok yang menjadi bahan rujukan dari 

pembahasan ini adalah : Kitab Majmu’ Syarif. 
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2. Data Sekunder 

Merupakan data penunjang yang berkaitan dengan pembahasan ini 

berupa kitab hadīts, kitab syarah hadīts, kitab fiqih, kitab jarh dan ta’dīl, 

kitab-kitab Thabaqat, kitab-kitab Mu’jam, kitab tafsir dan kitab-kitab 

Hadīts, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.  

C. Metode Pendekatan dan Analisis 

Dalam proses pengumpulan data dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

1.  takhrīj hadīts, yaitu penelusuran atau pencarian keenam hadīts yang sudah 

ditentukan dan terdapat dalam Majmu’ Syarif, di dalam kitab hadīts yang 

dikemukakan secara lengkap matan dan sanadnya. 

Pada dasarnya metode takhrīj hadīts itu bisa ditempuh dengan lima cara: 

1. Takhrīj hadīts dengan mengetahui nama rāwi hadītsnya dari sahabat. 

2.  Takhrīj hadīts dengan mengetahui awal matan hadītsnya. 

3. Takhrīj hadīts dengan mengetahui kata yang mencolok dalam matannya. 

4. Takhrīj hadīts dengan mengetahui tema hadīts tersebut. 

5. Takhrīj hadīts dengan memperhatikan sifat khusus pada hadīts37. 

2. I‛tibār , kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa dengan jelas jalur sanad, 

nama-nama perawi dan metode periwayatan yang digunakan oleh setiap 

perawi dalam setiap hadīts yang akan diteliti. Untuk memudahkan 

kegiatan tersebut, dilakukan pembuatan skema untuk seluruh sanad hadīts 

yang mempunyai mutābi ’ dan syāhid . 

3. Tarjamah al-Ruwāt atau disebut dengan naqd al-sanad, penelitian ini 

merupakan penelitian terhadap setiap pribadi perawi berupa 

                                                             
37 Mahmud al-Thahhan. 28 
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ketersambungan sanadnya dari satu generasi kegenerasi yang lain, 

keadilannya, kedhabitannya, yang dapat diketahui melalui biografinya, dan 

informasi dari ulama kritikus hadīts. 

4. Naqd al-Matn (kritik matan), dalam penelitian matan pada tulisan ini akan 

mengikuti metode Salahuddin Ibnu Ahmad yaitu dengan melakukan 

perbandingan-perbandingan. Suatu hadīts itu dikatakan shahīh secara matan 

apabila 1) hadīts terkait tidak menyalahi al-Quran, 2) tidak menyalahi hadīts 

dan sejarah Nabi  yang sudah pasti, 3) tidak menyalahi akal sehat, 4) bahasa 

yang dipakai merupakan bahasa kenabian. 

 Menurut mayoritas ulama bahwa termasuk tanda sebuah matan hadīts itu 

palsu adalah: 

a) Susunan bahasanya rancu, karena Rasulullah shallallāh  'alai wasallam 

orang yang sangat fasih dalam berbahasa, sangat tidak mungkin 

menggunakan bahasa yang rancu. 

b) Kandungan pernyataan matannya bertentangan dengan akal sehat dan 

tidak masuk akal.  

c) Kandungan matan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya 

berisi ajakan untuk maksiat.  

d) Kandungan matan tersebut bertentangan dengan sunnatullah (hukum 

alam)  

e) Kandungan matan tersebut bertentangan dengan sejarah yang falid. 
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f) Kandungan matan tersebut di luar batas kewajaran jika diukur dari 

petunjuk umum  ajaran Islam, misalanya amalan yang sedikit dijanjikan 

ganjaran yang sangat luar biasa.
38

 

Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan metode 

induktif, yaitu proses berfikir yang bertolak dari satu atau sejumlah data secara 

khusus untuk kemudian diambil kesimpulan dengan cara generalisasi atau 

analogi yang mengacu kepada analisis sanad dan matan.  
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