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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun hasil kajian dan penelitian penulis adalah sebagai berikut: 

1. Teori sistem isnad dalam hadis yang dikritik Schacht adalah benar-benar 

mensejarah dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Sebab, sistem tersebut 

telah dipakai sejak Nabi Saw. masih hidup, dan para sahabat juga telah 

menggunakannya untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw 

pada waktu itu. Bahkan, sebelum Islam datang, sIstem isnad juga telah 

biasa digunakan untuk menukil syair-syair jahili. Menurut ‘Azamī, 

Schacht yang meragukan adanya sistem isnad, disebabkan karena terjadi 

kesalahan metodologi dalam meneliti materi studi sanad itu sendiri. Ia 

umumnya meneliti sanad bukan dari kitab hadis asli, melainkan dari kitab 

sirah atau kitab fiqih, yang cara penyusunannya berbeda sekali dengan 

penyusunan kitab hadis. Lebih parah lagi, kesimpulan dari hasil kajian 

tersebut lalu digeneralisir, sehingga mereka berkesimpulan bahwa teori 

sisitem isnad adalah ahistoris.  

2. Secara historis-empiris, keberadaan hadis mengalami periwayatan yang 

masiv pada masa awal Islam. Kebutuhan informasi akan penjelasan Nabi 

saw pada setiap problem kehidupan amat dirasakan oleh kalangan sahabat. 

Perhatian sahabat terhadap hadis cukup tinggi, sampai-sampai manakala di 

antara mereka tidak dapat hadir dalam majlis ilmiah Nabi Saw, mereka 

saling bergiliran menghadiri, sekembalinya mereka berbagi informasi. 
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Penyampaian riwayat dari masing-masing individu kalangan sahabat 

kepada sesamanya merupakan fakta sejarah. 

Kritik Azami atas pemikiran hadis yang berkembang di kalangan 

pemikir hadis –terutama Orientalis– ternyata tidak semuanya sesuai 

dengan fakta historis. Penulisan hadis yang selama ini diklaim sebagai 

kodifikasi telah banyak banyak mempengaruhi pemikiran generasi Islam. 

Kodifikasi hadis memang baru berjalan di masa al-Zuhri, akan tetapi 

penulisan hadis sejatinya telah dimulai sejak masa sahabat. 

Menurut Muhammad Musthafā ‘Azamī, kekeliruan dan kesesatan 

Schacht tentang otentisitas isnād disebabkan oleh lima perkara: 

a. Sikapnya yang tidak konsisten dalam berteori dan menggunakan 

sumber rujukan. 

b. Bertolak dari asumsi-asumsi yang keliru dan metodologi yang tidak 

ilmiah. 

c. Salah dalam menangkap dan memahami sejumlah fakta. 

d. Ketidaktahuannya akan kondisi politik dan geografis yang dikaji. 

e. Salah faham mengenai istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama’ 

Islam. 

3. Implikasi yang dihadirkan Schacht terhadap dunia keilmuan hadis 

melangkah lebih jauh, tidak hanya menjatuhkan hadis dari sisi literaturnya 

tapi ia juga mengklaim bahwa jalur sanad yang dibangun oleh para 

periwayat tersebut adalah hal yang mengada-ada, dan merupakan hasil 

buatan generasi belakangan pada permulaan abad ke 2. M.M. ‘Azamī telah 
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berhasil menjatuhkan semua premis yang dibangun oleh Schacht ini 

dengan mengkritisi sumber-sumber yang digunakan, serta memaparkan 

kesalahan persepsi yang dibangun olehnya. 

 

B. Implikasi 

Adapun dampak keberadaan kritik hadits terutama terhadap teori-teori 

Orientalis mampu memperkaya dan memperbaharui khazanah keilmuan hadis 

dan melahirkan karya-karya yang gemilang demi menjaga keutuhan Islam. 

Lewat pemikiran dan karya Prof. ‘Azamī khususnya seputar pemikiran 

Orientalis berdampak menumbuhkan minat baca dan research dikalangan 

pengkaji hadits.   

 

C. Saran 

Terhadap civitas akademika dan peneliti selanjutnya yang mengkaji 

konsep pemikiran Orientalis, khususnya Scahcht dapat dilanjutkan secara 

mendalam dan intensif. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak 

terlepas dari kelemahan dan kekurangan. Hal ini tentunya karena keterbatasan 

kemampuan dan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu segala kritik dan 

koreksi sangat diharapkan untuk hasil yang lebih baik suatu saat nanti. 

Semoga Allah Swt mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya. Amin.  

 

 

 

 




