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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Riwayat Ringkas Tokoh yang Diteliti 

1. Biografi Muhammad Mustafā ‘Azamī 

a. Nama dan Perjalanan Keilmuannya 

Nama „Azamī adalah Muhammad Musṭafā „Azamī, dalam 

beberapa literatur ada yang menyebut al-„Azhami, dan „Azmī. Meski cara 

penuturan yang berbeda tetapi maksud dari penyebutan ini adalah sama.  

„Azamī dilahirkan di Mano, Azamgarh dalam wilayah Uttar 

Pradesh, daerah di India Utara, pada tahun 1932. Kata „Azamī atau al-

A‟zhami adalah nisbah pada daerah Azamgarh
16
. „Azamī dikenal sebagai 

seorang yang cinta ilmu pengetahuan khususnya keislaman (hadīts) dan 

sangat membenci ideologi imperalisme. Tidak heran jika ayahnya sendiri 

amat membenci bahasa Inggris dan melarangnya untuk mempelajari 

bahasa tersebut. Kenyataan ini dirasakannya ketika ia dilarang ayahnya 

masuk pendidikan yang menggunakan bahasa Inggris dan lebih 

mengarahkan kepada pendidikan agama dan menggunakan pengantar 

bahasa Arab dalam studinya, dan disinilah hadīts dan ilmu hadīts mulai 

dipelajarinya. 

Hal ini dimaklumi sebab daerah India kala itu merupakan daerah 

jajahan Inggris. Dampak dari penjajahan itu adalah hancurnya kesatuan 

                                                           
16

 M. Mustafa Azami, Hadis Nabawi dan Sejarah kodifikasinya, terj. Ali Mustafa Yakub 

(Jakarta; pustaka Firdaus, 2006), cet. ke-3, 700. Ada ulama Arab yang memiliki gelar al-A‟zami 

dari wilayah Iraq seperti seorang syeikh Qira‟at yakni Syeikh al-A‟zami yang berasal dari wilayah 

al-„Az}amiyah, Iraq. Sementara tokoh yang menjadi focus kajian disertasi ini adalah Azami.  
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rakyat India menjadi kepada kelompok-kelompok kecil sehingga mudah 

dikuasai
17
. „Azamī salah seorang cendikiawan bidang hadīts yang memang 

cukup berbeda bila dibandingkan dengan para tokoh lain sewaktu belajar 

di pusat Orientalis atau negara non-Muslim. Fokus kajiannya cenderung 

kepada kajian di bidang hadīts dan ilmu hadīts
 18

. Azami merupakan 

peneliti yang ikut andil dalam perdebatan kajian hadīts di Barat bersama 

para Orientalis. Ciri khusus dari spesialisasi „Azamī adalah mengkritik 

pandangan mereka terhadap kajian Islam, khususnya hadīts Nabi Saw. 

Riwayat pendidikan „Azamī cukup dipengaruhi oleh bimbingan dan 

arahan ayahnya. Kemanapun pendidikan masa kecil „Azamī selalu dalam 

arahan orang tua dan bukan kemauan pribadi „Azamī semata. „Azamī 

memiliki ayah seorang pencari ilmu dan benci penjajahan, termasuk 

bahasa Inggris. 

Setelah selesai melalui pendidikan tingkat menengah, „Azamī 

meneruskan pendidikan tingkat perguruan tinggi di India, lalu melanjutkan 

ke Universitas al-Azhar dan ke Cambirdge, Inggris. Secara sederhana, 

perjalanan intelektual „Azamī dapat dibagi kepada dua fase yang cukup 

berpengaruh terhadap kecenderungan dan pola pikir „Azamī dalam kajian 

hadīts. Fase pertama (1952- 1964) Pada periode ini, „Azamī mengalami 

transformasi pemikiran dari College of Science di Deoband dan 
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 Masykur Hakim, “Dari India untuk Dunia: Peran Dār al-„Ulum Deoband dalam 

Pelestarian Hadis dan Ulumul Hadis” dalam Refleksi Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, vol. XI, No. 2, 2009, hal. 135.  
18

 Belakangan „Azami mencoba mengkancah studi al-Qur‟an dengan tema “The History 

of the Qur‟anic Text, From Revelation to Compilation. A Comparative Study with the Old and 

New Testaments”. Sohirin Solihin dan kawan-kawan menterjemahkan ke dalam edisi Indonesia 

dan untuk pertama kali diterbitkan tahun 2005. 
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Universitas al-Azhar Kairo. Fase II (1964-1966) bersentuhan langsung 

dengan pemikiran Orientalis di Cambridge, Inggris. 

b. Karya-Karya ‘Azamī 

„Azamī dikenal sebagai pemikir hadīts yang mampu memberi 

warna dan terlibat diskusi panjang dengan kalangan Barat. Sebagian besar 

pemikiran „Azamī, terutama terkait dengan hadīts dan kritikan kepada 

Orientalis, dielaborasi dalam empat buku, yakni: Studies in Early Hadith 

Literature, On Schacht‟s Origins of Muhammadan Jurisprudence, Studies 

in Hadith Methodology and Literature, dan Manhaj al-Naqd „inda al-

Muhaddithin Nash‟atuhu wa Tarīkhuhu. 

Studies in Early Hadith Literature, merupakan karya orisinal yang 

terbagi kepada delapan bab pembahasan. Dalam tulisannya ini, „Azamī 

memaparkan keadaan hadīts Nabi yang menurutnya masih berada pada 

tataran sumber ajaran Islam yang dapat dipercaya/otentik. Keotentikan ini 

dibuktikannya sejak masa periwayatan, penulisan, pembukuan ke dalam 

kitab-kitab kanonik. Tampaknya „Azamī lebih menekankan keotentikan 

hadīts pada sisi sanad, sebab di dalam buku ini dirinya mendiskusikan 

secara luas keberadaan sanad dalam menjaga keotentikan hadīts. Buku ini 

secara khusus banyak membantah teori dan pemikiran Barat tentang 

keotentikan hadīts. 

Selanjutnya karya „Azamī berikutnya adalah On Schacht's Origins 

of Muhammadan Jurisprudence
19

. Secara umum, tulisan ini bertujuan 

                                                           
19
Menurut catatan Herbert Berg, Azami dalam Studies dan On Schacht‟s, berupaya 

melakukan counter attack kepada Schacht. Ada depalan point pembacaan Berg atas kerja ilmiah 

Azami dalam mengkritik pandagan Schacht.. Lihat Herbert Berg, The Development of Exegesis in 



18 

 

untuk menyerang pemikiran Ignaz Goldziher dalam bukunya An 

Introduction to Islamic Law dan Schacht dalam bukuya The Origins of 

Muhammadan Jurisprudence. Kedua buku tersebut, khususnya karya 

Schacht telah menjadi kiblat para Orientalis lain yang membincangkan 

hukum Islam yang tak terbantahkan. Buku „Azamī ini terbagi ke dalam 

dua bagian, bagian pertama terdiri dari dua bab yang menguraikan 

pandangan „Azamī tentang hukum Islam dan peranan Nabi dalam 

pembentukan hukum. Pada bagian kedua dari buku ini dipilah menjadi 

enam bab
20

. 

Berangkat dari dua tulisan di atas, „Azamī  tidak dapat dipisahkan 

dari konteks pemikiran hadīts yang terjadi kala itu, baik di kalangan 

ulama‟ muslim dan sarjana Barat. Tujuan dari kajian yang dilakukan 

„Azamī adalah menjelaskan dan membela hadīts dari orang-orang yang 

akan meragukan keberadaannya sebagai hujjah hukum Islam. Ia 

dikelompokkan termasuk orang yang membela hadīts dari serangan para 

sarjana Barat dan yang mengikuti pola pikir mereka yang bersikap skeptis 

terhadap hadīts. Karya lain „Azamī terkait metode kritik hadīts dalam 

Islam tertuang dalam tulisannya Manhaj al-Naqd „inda al-Muhaddithīn, 

Nash‟atuhu wa Tarikhuhu. 

Menurut „Azamī, kritik hadīts dalam Islam telah dimulai sejak 

masa sahabat. Para sahabat seringkali melakukan kritik terhadap sahabat 

                                                                                                                                                               
Early Islam: The Authenticity of Musim Literature from the Formative Period (Surrey: Curzon 

Press, 2000), hal. 23-26.  
20

 M.M. Azami, On Schacht‟s Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: The 

Oxford Centre for Islamic Studies and The Islamic Texts Society, 1996), khususnya bagian kedua 

bab satu, bab tujuh dan delapan. 
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lain dalam riwayat hadīts. Kajian kritik hadīts lebih cenderung memuat 

pendapat para ulama‟ hadīts terhadap kepribadian sahabat. Termasuk di 

dalamnya juga mengkritik pandangan Orientalis seperti Goldziher, 

Schacht, A.J. Wensinck dan lainnya dalam melakukan kajian sanad dan 

matan hadīts
 21

. Dalam buku Manhaj al-Naqd ini, „Azamī membahas 

berbagai persoalan terkait kritik hadīts terbagi ke dalam enam bab. 

Beberapa karya tulis „Azamī lainnya lebih kepada bentuk pengeditan dan 

komentar, misalnya ia membuat catatan penting atas kitab Tamyīz dalam 

Sahih Muslim yang diberi judul Introduction to Kitab Tamyīz.  

Dalam tulisan terakhir ini, ia banyak mengungkap pentingnya ilmu 

hadīts dalam rangka menelusuri dan menjaga hadīts-hadīts Nabi Saw. 

Menurut „Azamī, kitab Tamyīz ini adalah salah satu karya yang amat 

penting terkait metodologi kritik hadīts. Syaikh Albānī (1914-1999 M) 

memprediksi kitab ini ditulis pada abad ketujuh atau kedelapan Hijriyyah. 

Pertimbangannya, huruf yang digunakan lebih besar dengan model huruf 

yang ada sekarang
22

. Berkenaan dengan asal-usul kitab Tamyīz, al-Ṣan‟anī 

menyebut dalam kitabnya al-Tahbīr, demikian „Azamī menjelaskan, 

bahwa ia mendapatkannya melalui jalur simā‟ dari gurunya Abī al-Qāsim 

Mahmud bin „Abd al-Rahman bin al-Qāsim al-Bustī, yang diperoleh dari 

Isma‟il bin „Abd al-Ghafir al-Fārisī (451-529 H). Sebagian riwayat 

diterima melalui Abī Hafs bin Masrur, dan sebagian lainnya dari Abī 

Utsmān al-Ṣabunī. Keduanya meriwayatkan dari Abī Bakr al-Jauzaqī dari 
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 M.M. Azami, Manhaj al-Naqd „Inda al-Muhaddithin Nash‟atuhu wa Tarikhuhu, cet. 

ke-3 (Riyad: Maktabah al-Kauthar, 1990), hal. 158. 
22

 Azami, Manhaj al-Naqd, hal. 159.  
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Abī Hātim Makkī bin Abdan bin Muhammad bin Bakar bin Muslim bin 

Rasyīd al-Naisaburī (242-325 H)
23

. 

Selain itu, „Azamī juga mentahqiq kitab shahih karya Ibn 

Khuzaimaḧ. Dalam buku ini ia berusaha menelusuri kebenaran setiap 

riwayat yang ada dalam karya Ibn Khuzaimah tersebut. Beberapa buku 

hasil pengeditannya yang lain di antarannya, al-„Illah of lbn al-Madini, 

Maghazī Rasulullah of „Urwah bin Zubair, Muwatta‟ Imam Malik, dan 

Sunan Ibn Majah. 

Setelah lama mapan dalam studi hadīts, belakangan „Azamī 

merambah bidang studi lain, yaitu al-Qur‟ān. Namun inti kajiannya sama 

yakni menyangkal studi Orientalis yang menyangsikan otentisitas al-

Qur‟ān sebagai kitab suci. „Azamī menulis buku The History of the 

Qur'anic Text, yang berisi perbandingan dengan sejarah Perjanjian Lama 

dan Baru. Dalam buku ini, ia banyak menyoroti pandangan Orientalis yang 

selama ini dianggap benar terkait al-Qur‟ān. 

c. Pemikiran M.M. ‘Azamī tentang Hadīts 

Menurut Prof. „Azamī, apabila berbicara mengenai hadīts Nabi 

Muhammad Saw, maka kita juga perlu mengkaji sikap al-Qur`ān terhadap 

hadīts, serta sejauh mana hadīts memperoleh perhatiannya. Apabila 

keluhuran nilai hadīts dan kedudukannya dalam Islam sudah ketahui, maka 

kita perlu mengkaji cara-cara yang ditempuh kaum muslimin dalam 

memelihara hadīts tersebut
24

. Ayat-ayat al-Qur‟ān banyak memberikan 

                                                           
23

 Ibid. 
24

 Ibid,. 7. 
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penjelasan tentang peran dan kedudukan hadīts dalam Islam. Informasi 

yang didapat dari al-Qur‟ān antara lain: 

Surat al-Nahl ayat 44, berisikan tentang peran dari Rasulullah 

sebagai mubayyin, untuk memberikan penjelasan bagi umat manusia atas 

al-Qur‟ān,
25

 berbunyi: 

ُروَن )َوأَنْ زَْلَنا  َ لِلنَّاِس َما نُ زَّْل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ  (44إِلَْيَك الذّْْكَر لِتُبَ ِّيّْ
Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur‟ān, agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan 

kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” 

 

Sebagai contoh, al-Qur‟ān memerintahkan kita untuk melakukan 

shalat, tetapi tidak menjelaskan secara detail cara shalat. Rasulullah 

bertugas mendemontrasikan shalat baik secara praktik maupun lisan.
26

 

Dilihat dari ruang lingkup dan jangkauan al-Qur‟ān serta 

keterbatasan manusia dalam memahami petunjuk al-Qur‟ān, Nabi 

Muhammad Saw mendapat legitimasi dari Allah untuk menjelaskan dan 

merinci ayat-ayat al-Qur‟ān dan menjawab serta menyelesaikan 

permasalahan umat yang tidak ditemukan jawabannya didalam al-Qur‟ān.  

 “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang 

dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah”. (QS. al-Hasyr: 7)
27

 

 

Metode yang digunakan oleh para ahli hadīts dalam menetapkan 

otentisitas hadīts adalah dengan meneliti sanad dan matan hadīts. Untuk 

                                                           
25

Suryadi dan Dr. M. Alfatih Suryadilaga, Metodologi Penelitian Hadis, (Yogyakarta: 

Teras, 2009), hal. 8. 
26
M. M. „Azami, Studies In Hadith Methodology And Literature, (Indianapolis: American 

Trust Publications, 1977), hal. 5. 
27

 Bustamin M. Isa H.A. Salam, Metodologi Kritik Hadis, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), hal. 12. 



22 

 

dapat memahami metodologi yang mereka gunakan, terebih dahulu harus 

memahami pengetahuan dasar seputar hadīts.
28

 

Dalam bukunya yang berjudul Hadis Nabawi Dan Sejarah 

Kodifikasinya, sebelum membahas tentang sejauh mana hadīts dapat 

dipertanggungjawabkan otentisitasnya, M. M. „Azamī juga menjelaskan 

tentang kapan penulisan hadīts dimulai, membahas cara penyebaran hadīts dan 

permasalahan sanad hadīts, yang mana hal-hal tersebut merupakan bukti 

historis dari keotentikan hadīts. 

1. Penulisan Hadīts Nabawi 

Pendapat yang dominan di kalangan sarjana dan ilmuwan adalah 

hadīts-hadīts hanya disebarkan melalui lisan sampai akhir abad pertama 

hijriah. Sedangkan yang pertama kali mempunyai ide untuk menulis hadīts 

adalah Khalifah Umar bin „Abd al-„Azīz, dimana beliau mengirim surat 

kepada Abū Bakar bin Muhammad bin Hazm, yang mengatakan, 

“Periksalah dan tulislah semua hadīts-hadīts Nabi, atau hadīts tentang 

umrah; karena saya khawatir hal itu akan punah. Khalifah memberikan 

tugas kepada Ibn Syihab al-Zuhrī untuk mengumpulkan dan menuliskan 

hadīts.
29

 Ibn Syihab-lah yang pertama melaksanakan instruksi tersebut, 

sehingga ia dikenal sebagai orang pertama yang melakukan kodifikasi 

hadīts.
30

 

                                                           
28

 „Usman Sya‟roni, Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaum Sufi, (Jakarta: 

Pustaka Firdaus, 2002), hal. 1. 
29
M. M. „Azami, Hadis Nabawi, hal. 106-107. 

30
 Umi Sumbulah, Kajian Kritis Ilmu Hadis, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 47. 
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Tentang al-Zuhrī sebagai orang pertama yang menulis hadīts, para 

Orientalis berbeda pendapat, Muir menerima pendapat tersebut dan 

memberi komentar bahwa sebelum pertengahan abad kedua belum ada 

kumpulan tulisan hadīts yang dapat diandalkan. Sedangkan Guillaume 

mengatakan, pendapat bahwa Zuhrī sebagai orang pertama yang menulis 

hadīts adalah palsu.
31

 Ibn Hajar menyebutkan hadīts Nabi belum disusun 

atau dibukukan pada masa sahabat dan tābi‟īn karena adanya dua faktor.  

Pertama, semula mereka memang dilarang menulis hadīts seperti 

tersebut dalam Ṣahīh Muslim karena khawatir bercampur dengan al-

Qur‟ān.  

َر اْلُقْرآِن فَ ْلَيْمُحوُ    ََل َتْكتُُبوا َعِّنّْ َوَمْن َكَتَب َعِّنّْ َشْيًئا َغي ْ
“Janganlah kalian menulis sesuatu dariku, dan siapa saja yang telah 

menulis dariku selain  al-Qur‟ān hendaklah ia menghapusnya”.
32

 

 

Ada berbagai pendapat tentang hadīts ini, sebagian ulama‟ 

mengatakan bahwa hadīts ini membatalkan pembolehkan menulis hadīts, 

sehingga para sahabat hanya mengingat dan meriwayatkan hadīts melalui 

hafalan, adapula yang berpendapat bahwa meskipun penulisan hadīts 

dilarang namun ada hak istimewa yang diberikan kepada sahabat sehingga 

dibolehkan untuk tetap menulis hadīts Nabi Saw, sebagaimana izin yang 

diberikan kepada Abdullah bin „Amr. Larangan penulisan tersebut 

dikarenakan adanya kekhwatiran akan bercampurnya hadīts dengan ayat 

al-Qur‟ān, tetapi ketika kekhawatiran itu sudah tidak ada lagi, apalagi 
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 M. M. „Azami, Hadis Nabawi, hal. 107. 
32

 Imam al-Nawawī, Syarh Shahih Muslim Jilid 1, (Jakarta: Dār al-Sunnah Press, 2009), 

hal. 25. 
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setelah al-Qur‟ān selesai dibukukan, penulisan hadīts pun dilakukan 

kembali. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, adanya hadīts yang ditulis 

oleh Abdullah bin „Amr sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abū 

Hurairah merupakan bukti bahwa penulisan hadīts sudah ada sejak masa 

Nabi Saw. 

Kedua, hafalan mereka sangat kuat dan otak mereka juga cerdas, di 

samping umumnya mereka tidak dapat menulis. Baru pada akhir masa 

tabi‟īn, hadīts-hadīts dibukukan dan disusun. Orang yang pertama kali 

melakukannya adalah al-Rābi‟ bin Ṣabih, Sa‟īd bin „Arubah dan lain-lain. 

Sampai pada generasi ketiga, Imam Malik menyusun kitab hadīts berdasar 

metode penyusunan kitab-kitab hukum fikih bernama kitab al-Muwatta‟.
33

  

Pendapat Ibn Hajar ini disanggah oleh „Azamī, sebagai berikut: 

a. Kebanyakan mereka tidak dapat menulis”. Penguasaan tulis-menulis 

dikalangan sahabat tidak seminim yang digambarkan, sebagaimana 

hadīts yang berbunyi “jangan kalian tulis yang kuucapkan, selain al-

Qur‟ān”. Kalau sahabat tidak bisa menulis tentu tidak ada larangan 

tersebut. Banyaknya jumlah sekretaris Nabi dan adanya sistem 

administrasi negara pada masa Khulafa‟al-Rāsyidīn menuntut adanya 

penulis yang handal. Meskipun kebanyakan tidak bisa menulis, namum 

yang mengetahui tulis menulis bukan berarti sedikit, justru tetap 

banyak dan itu sudah cukup. Sahabat tersebut antara lain;  Abdullah 

bin Amr, Rafi‟ bin Khadij,
34

 Abū „Ayyub al-Anṣarī (Khalid bin Zaid) 

                                                           
33

 Ibid,.108. 
34

 Imam al-Nawāwī, hal. 26. 
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w. 52 H, beliau menulis beberapa hadīts Nabi untuk dikirim kepada 

keponakannya. Abu Bakrah al-Tsaqafī (Nufa‟ī bin Masruh) w. 51 H, 

menulis surat yang mengutip beberapa hadīts tentang peradilan 

kemudian dikirim kepada anaknya yang menjadi hakim.
35

 Bahkan Ibn 

Mas‟ūd, Abū Darda, dan Abū Dzār sempat ditahan pada masa Khalifah 

Umar Karena terlibat dalam penulisan hadīts.
36

 

b. “Adanya larangan dari Nabi untuk menulis hadīts”. Larangan tersebut 

hanyalah khusus untuk penulisan hadīts bersama al-Qur‟ān dalam satu 

naskah. Hal ini karena dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara 

hadīts dan al-Qur‟ān. Dengan alasan Nabi pernah mengimlakan hadīts-

nya kepada sejumlah sahabat, dan Nabi pernah mengirim ratusan surat 

kepada para gubernur, sesudah diimla‟kan. Surat-surat itu meskipun 

berisi aturan-aturan administrasi, namun hal itu tetap diakui sebagai 

hadīts.
37

 Di pihak lain Nabi juga mengizinkan sahabat untuk menulis 

hadīts-hadītsnya. Seperti yang dituturkan oleh Abū Hurairaḧ: 

ثَ َنا َعْمٌرو، قَاَل:  ثَ َنا ُسْفَياُن، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّو، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
ْعُت أَبَا ُىَريْ َرَة، يَ ُقوُل:أَ  َما ِمْن  ْخبَ َرِن َوْىُب ْبُن ُمَنبٍّْو، َعْن َأِخيِو، قَاَل: َسَِ

، ِإَلَّ َما َكاَن  َأْصَحاِب النَِّبّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َأَحٌد َأْكثَ َر َحِديثًا َعْنُو ِمِّنّْ
 . َن َيْكُتُب َوَلَ َأْكُتبُ ِمْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو، فَِإنَُّو َكا

“Tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang hadīts Nabi yang 

kuriwayatkan, kecuali orang yang menerima hadīts dari „Abdullah bin 

„Amr, sebab ia menulis dengan tangannya sendiri sedang saya hanya 

menghafal saja tidak menulis”.
38
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 M. M. Azami, Hadis Nabawī, hal. 135. 
36

 Imam al-Nawāwī, hal. 27. 
37

 Ibid,. 116. 
38

 Ibid,. 137. 
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Kegiatan tersebut sejalan dengan hadīts Nabi Saw sebagaimana 

hadīts beliau: 

َثِِّن اْلَولِيُد ْبُن  ثَ َنا ََيََْي، َعْن ُعبَ ْيِد اللَِّو ْبِن اْْلَْخَنِس، قَاَل: َحدَّ ٌد، َحدَّ َأْخبَ َرنَا ُمَسدَّ
ُهَما، قَاَل:  َعْبِد اللَِّو، َعْن يُوُسَف ْبِن َماَىَك، َعْن َعْبِد اللَّ  ِو ْبِن َعْمرٍو َرِضَي اللَُّو َعن ْ

ُكْنُت َأْكُتُب ُكلَّ َشْيٍء َأَْسَُعُو ِمْن َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم أُرِيُد ِحْفظَُو، 
ْعَتُو ِمْن َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اهللُ   َعَلْيِو فَ نَ َهْتِِّن قُ َرْيٌش، َوقَاُلوا: َتْكُتُب ُكلَّ َشْيٍء َسَِ

َوَسلََّم، َوَرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َبَشٌر يَ َتَكلَُّم ِف اْلَغَضِب َوالرَّْضا؟ 
َفَأْمَسْكُت َعِن اْلِكَتاِب، َفذََكْرُت َذِلَك لَِرُسوِل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، َفَأْوَمأَ 

  .قَاَل: اْكُتْب فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، َما َخرََج ِمْنُو ِإَلَّ َحقّّ بِِإْصَبِعِو ِإََل ِفيِو، وَ 

“Tulislah apa saja yang engkau peroleh dari Saya, karena semua yang 

berasal dari Saya adalah benar.”
39

  

 

2. Penyebaran Hadīts (Tahammul ‘Ilm) 

Sejak masa Rasulullah pembelajaran hadīts sudah dilakukan. 

Banyak riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah sering duduk dalam 

halaqah (kelompok orang-orang yang duduk melingkar) bersama sahabat 

untuk mengajar mereka.
40

  

“Dari Abu Darda diriwayatkan bahwa suatu saat para sahabat duduk di 

dekat Rasulullah Saw untuk mengingat-ingat dan membicarakan hal yang 

bertalian dengan hadīts.
41

 Nabi juga pernah mendengarkan hadītsnya dari 

sahabat. Seperti riwayat al-Barra‟ bin „Azib yang mengatakan bahwa 

Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila kamu hendak tidur, hendaklah 

berwudhu dulu kemudian berbaringlah dengan miring ke kanan. Kemudian 

berdo‟alah begini, “Wahai Allah, saya serahkan jiwa raga dan segala 

urusan saya kepada-Mu, saya mohon perlundungan-Mu, sebab tidak ada 

perlindungan dan yang memberi selamat kecuali kepada-Mu jua. Wahai 

Allah, saya beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan  
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kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus”. Maka apabila kamu mati pada 

malam itu, kamu akan mati dalam keadaan suci. Dan usahakanlah setelah 

itu kamu tidak berbicara lagi”. Kata al-Barra‟ selanjutnya, “kemudian saya 

mengulang-ulangi do‟a itu di hadapan Nabi Saw. Dan ketika sampai pada 

kalimat “Wahai Allah saya beriman kepada kitab-Mu yang telah Kamu 

turunkan, dan kepada Nabi-Mu yang telah utus”, maka Nabi Saw segera 

membetulkan, “Bukan begitu, tetapi “ dan kepada Nabi-Mu yang telah 

Kamu utus”.
42

 

 

   

Diatas telah dijelaskan bahwa sebagian sahabat yang menulis 

hadīts ketika Nabi Saw masih hidup, selain itu sahabat juga selalu 

menghafal dan mengingat-ingat kembali hadīts tersebut, baik sendiri-

sendiri atau berkelompok. 

Pada masa tābi‟īn kitab-kitab hadīts sudah mulai muncul, yang 

materinya diambil dari kuliah para sahabat, menurut „Azamī kitab yang 

ditulis tābi‟īn itu adalah kitab Basyīr bin Nahik dan Hammām bin 

Munabbih, murid dari Abū Hurairah dan kitab-kitab milik Zaid bin Tsabit, 

„Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain muncul pada 

periode ini. 

 Sejak perempat ketiga abad pertama, ahli hadīts sudah 

menggunakan metode atraf, yaitu menulis pangkal suatu hadīts sebagai 

petunjuk kepada materi hadīts seluruhnya. Yang pertama kali memakai 

metode ini adalah Ibn Sirin,  kemudian metode ini diikuti Isma‟il bin 

Ayyasy, Hammād bin Sulaiman, Sufyan al-Tsaurī, „Ubaidullah bin Umar, 

Malik bin Anas, Wāki‟, dan Yazid bin Zurai‟.
43

 

 

  Adapun kitab-kitab Atraf yang masyhur antara lain: 
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1) Atraf al-Ṣahihain karya Abū Mas‟ūd Ibrahim Ibn Muhammad al-

Dimasyqī (w. 410 H.). 

2) Atraf al-Ṣahihain, karya Abu Muhammad Khalaf ibn Muhammad al-

Wasitī (w. 410 H.). 

3) Al-Asyraf „ala ma‟rifah al-Atraf  karya Abū al-Qasim „Alī ibn al-

Hasan yang terkenal dengan nama Ibn Asakir al-Dimasyqī (w. 571 H.). 

4) Tuhfah al-Asyraf „ala Marifaḧ al-Atraf karya Abu al-Hajjaj Yusuf 

„Abd al-Rahman al-Mizzī (w. 742 H.). 

5) Atraf al-Masānid al-Asyrah karya Abū al-Abbas Ahmad ibn 

Muhammad al-Busairī (w. 840 H.). 

6) Ithaf al-Mahrah bi Atraf al-Asyrah karya Ahmad ibn „Ali Hajar al-

Atsqalānī (w. 852 H.). 

7) Zakhair al-Mawārits fī al-Dilālah „ala Mawadi al-Hadis karya „Abd 

al-Ghanī al-Nabilisī (w. 1143 H.).
44

 

Dalam mengajarkan hadīts, ada beberapa metode yang dipakai, 

yaitu: 

a. Mengajarkan Hadīts Secara Lisan 

Metode ini mulai tampak sejak paruh kedua dari abad kedua, 

berlangsung lama dan dalam lingkup yang sempit. Para murid tinggal 

bersama guru-gurunya dalam waktu yang lama. Pada saat inilah 

mereka memperoleh hadīts, dan mereka disebut rāwī-rāwī atau ashhab 

dari guru-guru mereka. Sebagai contoh: 
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1) Tsabit bin Aslam al-Bunanī menjadi shahib Anas selama 40 tahun 

2) Harmalah bin Yahya periwayat Ibnu Wahb, dan Shahib al-Syāfi‟ī 

3) Humaid bin Mas‟adah adalah rāwī dari Sufyan bin Habib 

4) Abdullah bin Musā menjadi shahib Husyaim 

5) Abd al-Wahab bin „Ata‟ al-Khaffaf rāwī dari Sa‟īd bin Abu „Arubah 

6) „Ali bin al-Mubarak rāwī dari Yahya bin Abū Katsīr 

7) Qais bin Abd al-Rahman rāwī dari Sa‟ad bin Ibrahim 

8)  Yahya bin al-Mutawakkil rāwī dari Ibn Juraij.
45

 

b. Membacakan Hadīts dari Suatu Kitab 

Metode ini ada tiga macam yaitu, 

1) Guru membacakan kitabnya sendiri, sedang murid 

mendengarkannya. 

2) Guru membacakan kitab orang lain, sedang murid 

mendengarkannya. 

3) Murid membacakan suatu kitab, sedang guru mendengarkannya.
46

 

Metode ketiga ini oleh mayoritas ulama‟ sering disebut dengan 

istilah al-„ardh.
47

  

Menurut kesepakan ulama‟ metode yang dipakai secara lisan, 

maupun guru membacakan hadīts baik dari kitabnya sendiri maupun 

kitab orang lain sedangkan murid mendengarkan termasuk dalam 

metode sima‟, yang memiliki tingkat keabsahan dan bobot akurasi 
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yang paling tinggi, karena metode ini menunjukkan bahwa periwayat 

bertemu langsung dengan sumbernya dan para murid biasanya akan 

melakukan pengecekan dengan mencocokkan antara yang satu dan 

yang lain. 

c. Metode Soal-Jawab 

Metode soal-jawab ini menggunakan sistem atraf, dimana 

murid membacakan pangkal dari suatu hadīts, kemudian gurunya 

meneruskan hadīts itu selengkapnya.
48

 Seperti yang diketahui, atraf 

merupakan kitab hadīts yang berisi pangkal hadīts, dengan 

menggunakan atraf ini seorang murid bisa mengetahui atau mencatat 

lebih dahulu hadīts yang akan disampaikan gurunya.  

d. Metode Imla‟ 

Pada mulanya metode ini kurang mendorong untuk belajar 

hadīts, sebab murid dapat saja memperoleh hadīts yang banyak dalam 

waktu yang singkat. al-Khātib al-Baghdādī menuturkan diantara ahli-

ahli hadīts klasik yang menggunakan metode imla‟ adalah Syu‟bah bin  

al-Hajjāj, pada periode berikutnya adalah Yazid bin Harun al-Wasitī, 

„Ashim bin „Ali bin „Aṣīm al-Tamimī, dan „Amr bin Marzuq al-

Bahilī.
49

 

Dalam mengimla‟kan hadīts kepada murid ada dua cara yang 

dilakukan, yakni; mengimla‟kan hadīts dari kitab dan mengimla‟kan hadīts 
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dari ingatan (hafalan).
50

 Untuk metode imla‟ dari hafalan, ada 

kemungkinan terjadi kekeliruan. Dan bisa jadi metode imla‟ ini memakan 

waktu yang cukup lama dalam periwayatan hadīts, mengingat kemampuan 

atau kecepatan menulis setiap murid berbeda-beda, apalagi jika jumlah 

murid yang dimiliki seorang guru cukup besar. Sehingga dalam satu kali 

pertemuan hanya sedikit hadīts yang dapat diriwayatkan. 

 

Dalam bukunya yang berjudul Studies in Hadith Methodology and 

Literature, „Azamī menyebut ada delapan metode pembelajaran hadīts, 

yaitu: 

a) Sama‟ yaitu guru membacakan hadīts kepada murid. Metode ini dapat 

dipraktekan dengan empat cara, yakni; empat metode yang disebutkan 

di atas.
51

 

b) „Ard : murid membacakan hadīts kepada guru 

c) Ijazah: mengizinkan sesorang untuk meriwayatkan hadīts atau kitab 

tanpa dibaca oleh seorang pun. 

d) Munawalah: menyerahkan kitab kepada seseorang untuk diriwayatkan. 

e) Kitabah: menuliskan hadīts untuk seseorang. 

f)   I‟lam: menginformasikan atau menyampaikan bahwa ia telah 

mempunyai izin untuk menyampaikan beberapa hadīts. 

g) Wasiyah: mempercayakan kepada seseorang kitab hadīts yang dimiliki. 
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h) Wajadah: menemukan beberapa kitab atau hadīts yang ditulis oleh 

orang lain, seperti halnya saat ini kita menemukan manuskrip di 

perpustakaan atau tempat lain.
52

 

3. Isnad (Pemakaian Sanad)  

Kritik yang dilalukan oleh ulama‟ hadīts lebih banyak dilakukan 

terhadap sanad karena „illat yang terdapat di dalam sanad lebih banyak 

dari matan. Kesimpulan yang disampaikan oleh Joseph Schacht bahwa 

sanad adalah buatan orang-orang belakangan karena tidak terdapat dalam 

kitab-kitab seperti al-Muwattha‟ dan al-Umm, „Azamī membantah hal ini 

karena yang diteliti oleh Schacht adalah kitab-kitab fikih. Kitab tersebut 

tidak cocok dijadikan acuan penelitian hadīts, karena langsung menuliskan 

hadīts dari sumber pertama, dan tidak menuliskan sanadnya agar 

mempersingkat uraian dalam kitab-kitab tersebut.
53

 

Sistem isnad (rangkaian para periwayat hadīts yang menjadi 

sandaran kesahihan sebuah matan hadīts)
54

 muncul pertama kali sejak 

masa hidup Nabi Saw, sistem ini dimulai dari praktek para sahabat dalam 

meriwayatkan hadīts ketika mereka saling bertemu. Para sahabat 

menyusun jadwal khusus untuk menghadiri majelis Nabi Saw dan 

mengkhabarkan apa yang mereka dengar dan lihat dari Nabi. Biasanya 

mereka menginformasikan kepada sahabat yang lain dengan menggunakan 

kalimat seperti “Nabi telah melakukan ini dan ini” atau “Nabi telah 

                                                           
52

 M. M. „Azami, Studies in Hadith, hal. 16.  
53

 H. Zeid B. Smeer, Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis, (Malang: UIN Maliki 

Press, 2008), hal. 168. 
54

 „Ali Masrur, Teori Common Link G. H. A. Juynboll, (Yogyakarta: LKIS, 2007), xviii. 



33 

 

berkata begini dan begini”. Dan juga biasa bila seseorang mendapat 

pengetahuan dari orang kedua, ketika menyampaikan kepada orang ketiga, 

dia akan menyebutkan secara rinci sumber informasinya dan memberikan 

cerita kejadiannya secara lengkap. Metode inilah, pada awal penyebaran 

sunnaḥ Nabi, yang melahirkan sistem isnad.
55

 

 

Dimungkinkan pemalsuan hadīts pertama kali muncul pada dekade 

keempat atau kelima sebab alasan politik. Karena kelompok-kelompok 

politik saling bermusuhan, sedang diantara mereka ada yang lemah iman 

dan dangkal pengetahuan agamanya, sehingga mereka membuat hadīts 

palsu untuk kepentingan kelompok.  Misalnya, untuk meningkatkan 

derajat „Ali, kaum Syi‟ah membuat hadīts: 

 “Barang siapa ingin melihat kepada Adam ketinggian ilmunya, ingin 

melihat kepada Nuh tentang ketaatannya, ingin melihat kepada Ibrahim 

tentang kebaikan hatinya, ingin melihat Musa tentang kehebatannya, ingin 

melihat Isa tentang ibadahnya, maka hendaklah melihat kepada „Alī”. 

 

Untuk membela dan memperlihatkan kedudukan Mu‟awiyah maka 

dibuatlah hadīts: 

 “Yang kepercayaan hanya tiga orang saja, saya, Jibril, dan Mu‟awiyah”. 

Untuk propaganda popularitas Bani „Abbas  lalu muncullah hadīts: 

 56.العباس وصييت وورثيت
“Abbās itu orang yang memelihara (mengurus) wasiatku dan yang 

mengambil menerima pusaka dariku”. 
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Para ulama sangat berhati-hati dan mulai meneliti sumber-sumber 

informasi yang diberikan kepada mereka. Ibnu Sirin (w.110H) berkata 

“Mereka tidak biasa menanyakan isnad, tapi ketika terjadi fitnah mereka 

berkata: “berikan kepadaku nama orang-orangmu”. Karena orang-orang 

yang ahli sunnah, hadīts mereka diterima, sedangkan yang ahli bid‟ah 

hadīts mereka ditolak”.
57

 

Dari hasil penelitiannya, „Azamī menyimpulkan bahwa dalam 

sanad hadīts semakin jauh orang-orang dari masa Nabi Saw, semakin 

bertambah pula orang-orang yang meriwayatkan hadīts. Apabila seorang 

sahabat mempunyai sepuluh orang murid, maka akan kita lihat bahwa 

jumlah ini pada generasi berikutnya akan berkembang menjadi dua puluh 

atau tiga puluh dan tersebar di berbagai pelosok negeri Islam. Sebagai 

contoh hadīts yang terdapat dalam naskah Suhail bin Abu Ṣālih, 

ثَ َنا اللَّْيُث، َعْن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َخرَّ  ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة قَاَل: َحدَّ َحدَّ
َنا َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن فَ َرٍس، َفُجِحَش، َفَصلَّى بِ  َنا قَاِعًدا، َفَصلَّي ْ

َا اإِلَماُم  َا ُجِعَل اإِلَماُم  -َمَعُو قُ ُعوًدا، ُُثَّ اْنَصَرَف، فَ َقاَل: ِإَّنَّ لِيُ ْؤََتَّ ِبِو، فَِإَذا   -َأْو ِإَّنَّ
َع اللَّوُ  ُروا، َوِإَذا رََكَع فَارَْكُعوا، َوِإَذا َرَفَع فَاْرفَ ُعوا، َوِإَذا قَاَل: َسَِ َدُه،  َكب ََّر َفَكب ّْ ِلَمْن َحَِ

فَ ُقوُلوا: َرب ََّنا َوَلَك احَلْمُد، َوِإَذا َسَجَد فَاْسُجُدوا، َوِإَذا َصلَّى قَاِعًدا َفَصلُّوا قُ ُعوًدا 
 .َأْْجَُعونَ 

Hadīts ini diriwayatkan oleh sepuluh sahabat, dari Abū Hurairah, 

hadīts ini diriwayatkan oleh paling sedikit tujuh orang, empat dari 

Madinah, dua dari Mesir, dan seorang lagi dari Yaman. Maka murid-murid 
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Abū Hurairah paling sedikit mempunyai dua belas murid yang tersebar di 

berbagai tempat yakni, seorang di Syam, lima orang di Madinah, seorang 

di Kuffah, dua orang di Mekkah, seorang di Ṭā‟if, seorang di Mesir, dan 

seorang lagi di Yaman.
58

 

Sanad hadīts tidak pernah mengalami perkembangan atau 

perbaikan, sebuah hadīts tidak dapat diterima apabila ternyata lemah atau 

palsu, meskipun matannya shahih. Hadīts hanya dapat diterima apabila 

sanad dan matannya sama-sama shahih, dan oleh karena banyaknya perawi 

yang tinggal di berbagai negeri yang berjauhan, sehingga hal tersebut 

dapat membantah teori Projecting Back (proyeksi ke belakang)
59

 yang 

dituturkan oleh kaum Orientalis, Joseph Schacht. Menurut teori ini, sanad 

pada awalnya dipakai dalam bentuk sederhana, kemudian pada abad kedua 

Hijriah, dikembangkan dan diarahkan ke belakang dengan memperbaiki 

atau menambahkan sanad atau dibuat-buat sehingga sampai pada generasi 

sahabat dan tentunya sampai kepada Nabi agar hadīts yang disampaikan 

menjadi otentik. 

Untuk isnad keluarga seperti rangkaian periwayatan Malik – Nafi – 

Ibn „Umar, „Azamī berpendapat tidak semua isnad keluarga itu asli dan 

tidak semuanya palsu. Hal ini sejalan dengan pendapat Abbott bahwa 

                                                           
58

 M. M. Azami, Hadis Nabawi, hal. 548. 
59

 Teori Joseph Schacht yang menyatakan bahwa matan hadis pada awalnya berasal dari 

generasi tabi‟īn yang diproyeksikan ke belakang kepada generasi sahabat dan akhirnya kepada 

Nabi Saw dengan cara menambah dan memperbaiki isnad yang sudah ada. Lih. Ali Masrur, Teori 

Common Link, hal. xxii. 



36 

 

isnad keluarga menunjukkan adanya kesinambungan periwayatan hadīts 

dari masa Nabi hingga terbitnya berbagai kitab hadīts kanonik.
60

 

4. Hadīts Nabawi dan Otentisitasnya 

Pada dasarnya menurut „Azamī ada tiga cara yang ditempuh dalam 

mengkritik hadīts, agar dapat diketahui otentisitasnya, yakni sebagai 

berikut: 

a. Karakter para Periwayat 

Sebagaimana yang kita ketahui ada beberapa kriteria untuk para 

periwayat agar hadīts yang diriwayatkannya dinyatakan shahih, ketentuan 

tersebut antara lain: 

1. Periwayat yang dipercaya haruslah „adil 

Menurut Ibn al-Mubārak perawi yang „udūl adalah orang yang 

selalu salat berjamaah, tidak meminum nabidz (minuman beralkohol), 

tidak pernah melanggar hukum dalam hidupnya, tidak pernah 

berbohong, dan tidak mengidap penyakit mental.
61

 

Menurut Muhammad „Ajjaj al-Khātib, „adl berarti sifat yang 

melekat pada jiwa yang mampu mengarahkan seseorang untuk 

senantiasa bertaqwa, menjaga harga diri (muru‟ah), menjauhi 

perbuatan dosa, tidak melakukan dosa-dosa kecil, dan menjauhi 

perbuatan yang menjatuhkan harga diri, seperti makan di jalan, 

kencing di jalan dan sebagainya. Sedangkan menurut Imam al-Nawāwī 

perawi yang disebut „adl adalah muslim, berakal sehat, tidak terdapat 
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sebab-sebab kefasikan, terhindar dari hal-hal yang menjatuhkan 

muru‟ah. Imam al-Hakim menambahkan untuk kriteria „adil apabila ia 

seorang hafidz, maka ia tidak boleh lupa ketika menyampaikannya.
62

 

Untuk mengetahui „adl tidaknya seorang perawi ada dua hal 

yang bisa dilakukan, yaitu pernyataan dari orang yang „adl dan perawi 

tersebut memang terkenal dengan sifat „udul-nya. 

Semua perawi harus diteliti sifat „adl-nya kecuali para sahabat 

Nabi yang sudah tidak diragukan lagi sifat-sifatnya. Muhadditsīn 

sepakat bahwa pada masa Rasulullah hidup dan masa Khulafa‟ al-

Rāsyidīn adalah masa berkumpulnya perawi yang „adl.  

63.الصَّحابة كلُّهم عدولٌ 
  

Hal ini merujuk kepada hadīts Nabi Saw. yang berbunyi, 

“Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang hidup di masaku, 

kemudian mereka yang datang setelahnya, kemudian mereka yang 

akan datang setelahnya”. 

 
2. Kapasitas intelektual perawi (dhabit) 

Perawi yang dhabit adalah perawi yang hafal dengan sempurna 

hadīts yang diterimanya; mampu menyampaikan hadīts tersebut 

kepada orang lain; dan mampu memahami hadīts yang dihafal 

tersebut.
64

 

Dari sudut hafalan dhabith terbagi dua yaitu; pertama, dhabth 

shadrī yakni hadīts yang diterima terpelihara dalam hafalan secara 

sempurna sejak diterima sampai diriwayatkan kepada orang lain, kapan 
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saja diperlukan hadīts tersebut dapat diriwayatkan dengan sempurna, yang 

kedua, dhabth kitābī yaitu terpelihara periwayatan melalui tulisan-tulisan 

yang dimiliki. Perawi mengingat dengan baik catatan hadītsnya, dan 

meriwayatkan hadīts tersebut kepada orang lain dengan benar.
65

 Untuk 

mengetahui tingkat „adl dan kapasitas intelektual perawi dapat diketahui 

dengan disiplin ilmu khusus yang disebut al-jarh wa al-ta‟dīl. Contohnya, 

ada kitab yang ditulis oleh Ibn Abī Hatim yang menyusun nama-nama 

perawi dengan lengkap secara alfabet, menyebutkan nama ayah dan 

gelarya, ditambah dengan biografi dan sebagian hadīts yang 

diriwayatkannya, setelah itu memberi penilaian terhadap periwayat, 

misalnya dengan lafadz حجة, حافظ, ثقة  . 

b. Perbandingan Tekstual 

Jika penelitian tertuju pada teks atau dokumen, metode yang 

digunakan adalah perbandingan atau pertanyaan pancingan dan referensi 

silang. Dengan mengumpulkan semua materi yang berhubungan, atau 

dengan kata lain semua hadīts yang diteliti, kemudian membandingkannya 

satu sama lain dengan hati-hati, kemudian menentukan yang mana yang 

akurat. Ibn al-Mubarak berkata: “untuk mencapai pernyataan yang otentik 

seseorang perlu membandingkan perkataan seorang ulama‟ dengan yang 

lain.
66

  

 Metode perbandingan bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni 

sebagai berikut: 
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1) Membandingkan hadīts-hadīts dari murid-murid yang berbeda tetapi 

masih dari ulama‟ yang sama. 

2) Membandingkan pernyataan-pernyataan yang dibuat pada waktu yang 

berbeda oleh seorang ulama‟. 

3) Membandingkan versi lisan dan tulisan. 

4) Membandingkan hadīts dengan teks yang berkaitan dalam al-Qur‟ān.
67

 

 

Contoh dari metode diatas sebagai berikut: 

1. Membandingkan hadīts dari murid yang berbeda tapi dari ulama‟ yang 

sama. Pada metode ini untuk mengetahui kebenaran teks hadīts, kita 

dapat melakukannya dengan mengumpulkan hadīts-hadīts dari semua 

murid dari satu ulama‟ kemudian membandingkannya, misalnya 

mengumpulkan hadīts dari murid-murid si B, kemudian 

mengumpulkan hadīts dari teman-teman si B yang merupakan murid 

dari si A, setelah itu membandingkan hadīts tersebut, hadīts mana yang 

disepakati oleh mereka itulah hadīts yang dianggap benar. Contoh: 

“Dari Muslim, seorang murid al-Bukhārī, Ibn „Abbas pernah menginap 

di kamar bibinya Maimunah. Beberapa saat kemudian, menurut 

pernyataannya, Nabi Saw berdiri, berwudhu, dan mulai shalat. Ibn 

„Abbas melakukan hal yang sama, dan setelah berwudhu dia pergi dan 

berdiri di samping kiri Nabi saw. Dengan kejadian itu, Nabi 

memindahkannya dari sebelah kiri dan membuatnya berdiri di samping 

kanan Nabi saw. Kejadian ini juga diriwayatkan oleh salah seorang 
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ulama‟, Yazid bin Abū Zinād, dari sumber Kuraib, dari Ibn „Abbas; 

tetapi dalam versi ini Ibn „Abbas berdiri di sebelah kanan Nabi dan 

kemudian dia dipindahkan ke sebelah kiri Nabi. 

2.  

Untuk menentukan versi mana yang benar, Muslim menerapkan 

metode dengan mengumpulkan semua pernyataan teman-teman Yazid, 

murid-murid Kuraib yang dengan suara bulat menyetujui bahwa Ibn 

„Abbas semula berdiri di samping kiri Nabi saw. Kemudian dia 

mengumpulkan semua pernyataan teman-teman Kuraib, murid-murid 

Ibn „Abbas yang dengan suara bulat setuju bahwa Ibn „Abbas semula 

berdiri di samping kiri Nabi. Berikutnya Muslim mengumpulkan 

laporan-laporan kejadian ketika seorang sahabat shalat bersama Nabi 

Saw. Dalam kasus ini, jelas bahwa orang lain berdiri di sebelah kanan 

Nabi. Sehingga dapat dikatakan apa yang datang dari Yazid bin Abu 

Zinād adalah salah.”
68

 

3. Membandingkan pernyataan-pernyataan yang dibuat pada waktu yang 

berbeda oleh seorang ulama‟. 

Ketika seorang perawi menyampaikan hadīts tentunya tidak ada 

perubahan atau perbedaan meskipun disampaikan berulang kali dalam 

rentang waktu yang cukup lama, jadi bisa dibandingkan hadīts yang 

disampai beberapa tahun sebelumnya dengan hadīts yang sama yang 

baru disampaikan, seperti contoh berikut: 

„Aisyah ra. pernah meminta keponakannya „Urwah untuk pergi 

menemui „Abdullah bin „Amr dan menanyainya hadīts-hadīts dari 

Nabi Saw, seperti yang banyak dia pelajari dari Nabi Saw, salah satu 
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hadīts yang dipelajari „Urwah dari beliau adalah mengenai ilmu 

pengetahuan yang akan diambil dari bumi. Dia melaporkan kepada 

„Aisyah apa yang telah dipelari, dan „Aisyah menjadi terganggu oleh 

hadīts khusus ini. Setelah satu tahun berlalu „Aisyah berkata kepada 

„Urwah, „Abdullah bin „Amr telah kembali, pergi dan tanyakan 

kepadanya hadīts yang sama. „Urwah melaporkan bahwa „Abdullah 

bin „Amr mengulangi hadīts yang sama persis seperti sebelumnya. 

Kemudian „Aisyah berkata, “Aku tidak menyangka tapi dia benar, 

karena dia tidak menambahkan apapun kepadanya dan tidak pula 

menguranginya”.
69

 

 

 

 

4. Membandingkan versi lisan dan tulisan. 

Ketika terdapat perbedaan dalam periwayatan hadīts yang 

diriwayatakan secara lisan, maka bisa diteliti kebenarannya dengan 

merujuk kepada teks yang ada di kitab hadīts, contoh: Muhammad bin 

Muslim dan al-Fadhl bin „Abbad sedang mempelajari hadīts di 

hadapan Abū Zur‟ah. Muhammad meriwayatkan hadīts yang tidak 

diterima oleh al-Fadhl, dan mereka berdebat, kemudian mereka 

meminta kepada Abu Zur‟ah untuk memutuskan siapa yang benar. 

Abu Zur‟ah merujuk kepada sebuah buku untuk mendapatkan hadīts 

yang dimaksud, dan ternyata ditemukan kejelasan bahwa Muhammad 

bin Muslim telah keliru. 

Contoh lain adalah sebuah hadīts yang diriwayatkan oleh 

Sufyan melalui Ibn Mas‟ūd, mengenai mengangkat tangan ketika akan 

ruku‟. Yahya bin Adam berkata bahwa ia mengecek buku milik 

Abdullah bin Idris, dan dia tidak menemukan hadīts tersebut. 
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Mengomentari hal ini, Bukhārī memuji praktek tersebut karena 

menurut beliau buku lebih akurat di mata ulama‟.
70

  

5. Membandingkan hadīts dengan teks yang berkaitan dalam al-Qur‟ān. 

Al-Qur‟ān merupakan sumber utama dalam Islam, sedangkan 

hadīts adalah sumber kedua sekaligus penjelas dari al-Qur‟ān, oleh 

karena itu hadīts tidak mungkin bertentangan dengan sumber utama, 

jadi untuk mengetahui otentisitas hadīts kita bisa membandingkan 

hadīts tersebut dengan nash al-Qur‟ān yang berkaitan, jika ternyata 

bertentangan bisa dipastikan hadīts tersebut harus ditolak. 

Metode ini digunakan oleh „Umar untuk menolak hadīts dari 

Fatimah binti Qais tentang uang biaya hidup bagi wanita-wanita yang 

sudah ditalaq. „Aisyah juga menerapkan metode ini dalam beberapa 

kasus.
71

 

Contohnya hadīts yang terdapat dalam Ṣahīh al-Bukhārī dalam 

kitab al-Janāiz, bab al-Mayyit yu‟azzab bibuka‟i ahlih. 

ثَ َنا َعْبُد اللَِّو، َأْخبَ َرنَا اْبُن ُجَرْيٍج، قَاَل: َأْخبَ َرِن َعْبُد اللَِّو ْبُن ُعبَ ْيِد  ثَ َنا َعْبَداُن، َحدَّ اللَِّو ْبِن َأِب ُمَلْيَكَة، قَاَل: تُ ُوف َّْيْت ابْ َنةٌ َحدَّ
ُهْم، َوإِ لُِعْثَماَن َرضِ  َنا لَِنْشَهَدَىا َوَحَضَرَىا اْبُن ُعَمَر، َواْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّو َعن ْ َة، َوِجئ ْ نَ ُهَما َي اللَُّو َعْنُو ِبَكَّ أَْو  -ِنّْ ََلَاِلٌس بَ ي ْ

ُهَما لَِعْمرِو ْبِن ُعْثَماَن: فَ َقاَل َعْبُد ا -قَاَل: َجَلْسُت ِإََل َأَحِدِِهَا، ُُثَّ َجاَء اآلَخُر َفَجَلَس ِإََل َجْنِب  للَِّو ْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعن ْ
َهى َعِن الُبَكاِء فَِإنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل:  ُب بُِبَكاِء أَْىِلِو َعَلْيوِ »َأَلَ تَ ن ْ َيَّْت لَيُ َعذَّ

 .ِإنَّ امل
 “Orang yang meninggal diazab karena ditangisi yang hidup 

(keluarganya)”. 

 

Hadīts ini sudah memenuhi kriteria kesahihan sanad, baik 

sanadnya bersambung maupun kapasitas kualitas para perawinya. Dari 37 

jalur yang diteliti terlihat bahwa redaksi matan tersebut berbeda-beda 
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sehingga disimpulkan periwayatan hadīts ini secara makna. „Aisyah 

mengkritik periwayatan hadīts ini karena menurut beliau periwayatan 

tersebut bertentangan dengan ayat al-Qur‟ān surat al-An‟ām ayat 164, 

َر اللَِّو أَْبِغي َربِّا َوُىَو َربُّ ُكلّْ َشْيٍء َوََل َتكْ  َها َوََل َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُُثَّ ِإََل َربُّْكْم َمْرِجُعُكْم ُقْل أََغي ْ ِسُب ُكلُّ نَ ْفٍس ِإَلَّ َعَلي ْ
 (464فَ يُ َنبُّْئُكْم ِبَا ُكْنُتْم ِفيِو ََتَْتِلُفوَن )

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia 

adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa 

melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang 

yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada 

Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang 

kamu perselisihkan". (Q.S. al-An‟ām [6]: 164). 

Menurut Muhammad al-Ghazālī dari 37 jalur hanya dua jalur 

periwayatan yang diterima, yaitu jalur yang terdapat dalam Ṣahīh Muslim, 

riwayat dari „Aisyah. Periwayatan yang lain ditolak karena riwayat yang 

lain bertentangan dengan al-Qur‟ān. Sedangkan hadīts merupakan penjelas 

bagi al-Qur‟ān, oleh karena itu untuk menguji otentisitas sebuah hadīts, 

dapat menggunakan metode menghadapkan hadīts-hadīts tersebut dengan 

nash-nash al-Qur‟ān
72

. 

Menurut „Ali Mustafā Ya‟qūb, hadīts ini mempunyai dua versi, 

dari „Umar dan dari „Aisyah. Dari „Umar, seseorang yang mati akan 

disiksa apabila ia ditangisi oleh keluarganya, baik yang itu Muslim atau 

kafir. Sedangkan „Aisyah, mayat yang disiksa itu apabila ia kafir, 

sedangkan mayat yang muslim tidak disiksa. Karena „Umar dan „Aisyah 

tidak mungkin berdusta, kedua versi hadīts ini tetap dianggap sebagai 

hadīts shahih.
73

 

Para muhadditsīn berpendapat hadīts yang bisa disandingkan 

dengan nash al- Qur‟ān adalah hadīts yang sudah terbukti keshahihan 
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sanad dan matannya. Untuk hadīts yang terlihat seperti bertentangan 

dengan al-Qur‟ān, hadīts tersebut harus ditakwilkan atau para muhadditsīn 

menggunakan ilmu Mukhtalif al-Hadī 

 

2. Biografi Joseph Schacht 

a. Nama dan Perjalanan Keilmuannya 

Schacht terlahir di bumi Ratibor Polandia
74

 pada tanggal 15 Maret 

1902. Dia berasal dari keluarga yang cukup religius. Ayahnya, Eduard 

Schacht adalah seorang Katolik Roma dan guru sekolah luar biasa (SLB). 

Dan ibunya bernama Maria Mohr. Pada tahun 1943 dia menikahi wanita 

Inggris yang bernama louise Isobel Dorothy, anak perempuan dari Joseph 

Coleman. Atmosfer religiusitas dan pendidikan dari keluarga telah 

memberinya kesempatan untuk menjadi akrab dengan tuntunan agama 

Kristen dan bahasa Hebrew. Inilah yang menjadi titik poin penting yang 

nantinya akan membantu pemahamannya terhadap studi keagamaan
75

. 

Schacht telah menunjukan kegemilangan pembelajarannya sejak 

dini. Pendidikannya pertama kali ia dapatkan di kotanya sendiri, Ratibor. 

Sejak kecil dia belajar bahasa Hebrew kepada seorang rabbi. Selain itu dia 

juga belajar bahasa Latin, Yunani, Prancis dan Inggris di Humanistisches 

Gymnasium
76

. Dan sampai pada tahun 1920 dia pergi untuk melanjutkan 

studinya ke Universitas Breslau dan Universitas Leipzig. Disanalah 
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pertama kali dia belajar filologi klasik dan semit, dan tentunya dia juga 

belajar tentang teologi
77

. 

Pada tahun 1922, dia memenangkan lomba menulis essay tentang 

perjanjian lama. Dan dia mendapatkan gelar pertama kali dengan predikat 

summa cum laude dari Universitas Breslau pada akhir tahun 1923.Dua 

tahun kemudian dia ditunjuk sebagai asisten professor dan pada tahun 

1929 dia ditunjuk sebagai profesor dalam bidang bahasa Timur. Saat itu 

dia baru berumur 27 tahun. Kemudian pada tahun 1932 dia ditawari 

jabatan yang sama di Universitas Königsberg, akan tetapi hal itu hanya 

berjalan sebentar, sebab kondisi perpolitikan Jerman yang sedang tidak 

stabil
78

. 

Antara tahun 1926-1933, pada saat itulah Schacht sering 

melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan Afrika Utara.Pada tahun 

1930, dia telah menjalani sebagai visiting professor di Universitas Cairo, 

Mesir. Dan sejak tahun 1934, ketika beliau meninggalkan Königsberg 

untuk sementara, dia berkunjung kembali ke Mesir, dan dia tinggal disana 

sebagai Professor sampai tahun 193979. 

Ketika perang dunia kedua berkecamuk, dia pindah ke Inggris. 

Disana dia bekerja di BBC dan departemen Inggris yang mengurusi bagian 

informasi. Dan setelah beberapa tahun, dia kemudian melakukan 

naturalisasi dan berhasil menjadi warga Negara Inggris pada tahun 1947. 
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Setahun sebelumnya, 1946, dia telah ditunjuk untuk mengajar di 

Universitas Oxford. Kemudian dia dipilih sebagai pengamat studi 

keislaman pada tahun 1948. Oleh sebab itulah, kemudian dia melakukan 

beberapa perjalanan ke luar, seperti menjadi pengajar di Amerika (1948), 

peneliti di Nigeria (1950), kunjungan professor ke Universitas Algiers 

(1952), peneliti di Afrika Timur (1953)
80

. Gelar akademik M.A. 

iadapatkan pada tahun 1947 dan D.litt. pada tahun 1952. Kedua gelar 

tersebut ia dapatkan dari Universitas Oxford
81

. 

Pada tahun 1954 dia meninggalkan Inggris dan pindah ke Belanda 

untuk menjabat profesor di bidang Arab di Universitas Leiden. Sejak 

domisilinya di Belanda, dia sering ke luar, baik untuk melakukan 

kunjungan ataupun penelitian.pada tahun akademik 1957-1958 dia 

menjadi professor tamu di Universitas Columbia, dan kembali ke Belanda 

pada tahun 1959. Dia tetap tinggal di belanda sampai tahun 1969. Dan dia 

kembali menjadi peneliti di Afrika Timur pada tahun 1963 dan 1964. Pada 

tahun 1967 dia mendapat beasiswa post doktoral dari Guggenheim. Dua 

tahun kemudian dia meninggal di Englewood, New Jersey, 1 Agustus 

1969. 

b. Karya-Karya Schacht 

Salah satu karya besar Schacht adalah “The Origins of 

Muhammadan Jurisprudence” (1950). Buku ini merupakan konsentrasinya 

dalam bidang sejarah pembentukan hukum Islam. Pada bab pertama, dia 
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membicarakan tentang kontribusi Syāfi‟ī. Dan bab kedua berbicara tentang 

pertumbuhan hadīts (legal tradition) pada periode sebelum Syāfi‟ī. Dan 

bab ketiga membicarakan masalah jejak transmisi hadīts dari dinasti 

Umayyah belakangan yang menurutnya hadīts bermula pada saat itu. 

Kemudian bab keempat membicarakan alasan dari beberapa ulama‟ 

terkemuka
82

. 

Selain itu dia juga menulis “Introduction to Islamic Law” (1964). 

Dalam buku ini dia banyak membicarakan format hukum Islam. Dalam 

karya ini, dia tidak hanya membicarakan masalah hukum, tapi juga evolusi 

teologi awal umat muslim dan berbagai disiplin keilmuan secara general. 

Berbagai artikel yang pernah ditulis adalah “Foreign Elements In Ancient 

Islamic Law”, “Droit Byzantin et droit Musulman”, “Adultery As An 

Impediment To Marriage In Islamic Law And In Canon Law”,
83

 dan “A 

Revaluation of Islamic Tradition”. Dan karya terakhirnya ialah Theology 

and Law in Islam (Wiesbaden: Otto Harrosowitz, 1971). 

Secara genealogis keilmuan, Schacht termasuk salah satu tokoh 

yang terinspirasi oleh para pendahulunya. Diantaranya adalah D.S. 

Margoliouth, H. Lammens, Gotthelf Bergstrasser, C. Snouck Hurgronje, 

dan Ignaz Goldziher
84

. Dan banyak yang mengatakan bahwa dalam bidang 

hadīts, Schacht terinspirasi banyak oleh Goldziher dengan teori-teorinya 

yang meragukan otentisitas hadīts Nabi Saw. 
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c. Pemikiran Schacht tentang Hadīts 

Schacht banyak memberikan kritikan terhadap hadīts dan literatur-

literatur hadīts bahkan ketokohan Nabi Muhammad Saw. Dalam 

pandangan Schacht, Nabi Muhammad telah memproklamirkan diri sebagai 

pembawa pesan dari Allah dan Muhammad sangat keberatan ketika orang-

orang Quraisy menyebutnya sebagai kahn (dukun). Hal ini disebabkan 

karena dalam pandangan kaum Quraisy, tidak berbeda keadaan dukun 

mereka ketika membaca mantra dengan Muhammad ketika menyampaikan 

ayat al-Qur‟ān. Ketika Muhammad menjadi penengah juga mereka 

pandang sebagai keadaan yang sama dengan kahin pada masyarakat 

Jahiliyyah. Muhammad tentu saja menolak tuduhan ini. Menurut Schacht, 

penolakan ini bukan tanpa alasan. Muhammad tidak ingin membatasi 

dirinya hanya sebagai arbitrator dalam komunitas dimana ia berada. Akan 

tetapi ia mempunyai ambisi politik yang kuat, ambisi ini bisa diraih setelah 

ia hijrah ke Madinah. 

Di Madinah, Muhammad membangun sebuah masyarakat baru yang 

merupakan batu loncatan untuk memenuhi ambisi politiknya. Oleh karena itu, -

sekali lagi dalam pandangan Schacht-, Muhammad pada dasarnya lebih tertarik 

pada masalah-masalah politik ketimbang masalah-masalah hukum. “But he 

wielded his almost absolute power not within but without the existing legal 
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system; his authority was not legal but, for the believers, religious and, for the 

lukewarm, political
85
.” 

 

Schacht juga mengemukakan pendapatnya tentang makna hadīts dan 

sunnah. Pendapat Schacht tersebut menyatakan bahwa teori fikih Islam klasik 

memberikan defenisi bahwa sunnah merupakan perilaku Nabi yang ideal. 

Pengertian seperti ini juga diberikan oleh al-Syāfi‟ī. Menurut al-Syāfi‟ī ‟sunnah‟ 

atau „sunnah Rasul‟ merupakan dua kata yang sinonim. 

Akan tetapi arti sunnah yang paling tepat adalah “contoh-contoh yang 

sudah berlaku serta tata cara hidup”. Dengan demikian Schacht menyatakan 

bahwa pengertian sunnah pada masyarakat Islam awal adalah hal-hal yang 

menjadi kebiasaan atau hal-hal yang menjadi tradisi. Dengan demikian pula 

Schacht menyatakan bahwa konsep sunnah itu tidak ada hubungannya dengan 

Nabi Saw. Secara jelas dalam kutipan di atas Schacht hanya mengambil 

kesimpulan yang didasarkan kepada pendapat pendahulunya, Goldziher. 

Pernyataan lain mengenai hadīts yang dikeluarkan Schacht adalah yang 

berkenaan dengan sanad. Yang menjadi kajian utama dalam tulisan Schacht 

adalah bahwa peletakkan sanad merupakan tindakan sewenang-wenang dalam 

hadīts Nabi Saw. Hadīts itu sendiri dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang 

saling berbeda dan ingin mengaitkan teori-teorinya pada tokoh-tokoh terdahulu. 
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Setidaknya ada enam kesimpulan argumentasi Schacht atas pernyataannya 

tersebut, argumentasi tersebut adalah sebagai berikut:
86

 

1. Sistem isnad baru dimulai pada awal abad kedua Hijriyah, atau setidak 

tidaknya, pada akhir abad pertama Hijriyah. 

2. lsnad dipergunakan/dicantumkan dalam hadīts dengan cara yang sangat 

ceroboh oleh orang-orang yang mengaitkan teorinya kepada para 

pendahulu (project back). 

3. Isnad ditingkatkan dan diciptakan secara bertahap yang pada awalnya merupakan 

suatu mata rantai yang tidak lengkap. 

4. Otoritas tambahan diciptakan pada masa Imam al-Syāfi‟ī untuk mencapai tujuan 

pengembalian hadīts kepada satu sumber. 

5. Rangkaian sanad adalah sesuatu yang palsu begitu juga materi/matan yang ada di 

dalamnya. 

6. Keberadaan periwayat yang umum pada mata rantai menunjukkan bahwa hadīts-

hadīts berasal dari masa periwayat tersebut. 

Pernyataan Schacht mengenai terbentuknya isnad sangat jelas sekali, dan ini 

justru cenderung kepada kesimpulan bahwa isnad tersebut merupakan hasil buatan 

generasi belakangan pada permulaan abad ke 2, “In any case, there is no reason to 

suppose that the regular practice of using isnad is older than the beginning of the second 

century A. H
”87

. 

Atas permasalahan ini, Schacht lebih lanjut menyatakan bahwa penggunaan isnad 

baru dimulai pada perang sipil (fitnaḧ) yang pertama dalam Islam terhadap hal terakhir ia 

ungkapkan sebagai berikut: 
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“We shall see later that the civil war which began with the killing of the Umaiyad 

Caliph Walid b. Yazid [A.H. 126], towards the end of Umaiya dynasty, was 

conventional date for the end of the good old time during which the sunnah of the 

Prophet was still prevailing; as the usual date for the death of lbn Sirin is A.H. 

110, we must conclude that the attribution of this statement to him is spurious”
88

. 

(akan terlihat bahwa perang sipil yang diawali dengan terbunuhnya khalifah 

Umayyah Walid b. Yazid [126 H.], akhir dinasti Umayyah, merupakan waktu 

baik dimana sunnah Nabi masih ditemukan, bertepatan dengan meninggalnya 

Ibn Sirin 110 H. Kita pasti menyimpulkan bahwa pernyataan ini merupakan hal 

yang palsu). 

 

Pernyataan Schacht lainnya yang juga sering disoroti adalah mengenai teori 

„Projecting Back‟ (pelimpahan teori kepada generasi-generasi awal). Di antara 

pernyataan yang berkenaan dengan ini adalah sebagai berikut: 

“The isnad were often put together very carelessly. Any typical representative ( 

the group whose doctrine was to be projected back on to an ancient authority 

could be chosen at random and put into the Isnad; where other consideration 

exclude the possibility of the transmission of a genuine old doctrine by several 

persons
89

. (Isnad sering diletakkan secara sembarangan. Berbagai kelompok 

yang doktrinnya diproyeksikan ke belakang kepada otoritas kuno bisa saja 

diambil secara acak dan diletakkan ke dalam isnad oleh beberapa orang). 

 

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Schacht lebih banyak 

menyoroti aspek sanad, dari pada aspek matan, dalam mengkaji hadīts. Sementara kitab 

yang dipergunakannya dalam penelitian adalah kitab al–Muwaṭta‟ karangan Imam Malik, 

kitab al-Umm dan al-Risalah karya Imam al-Syāfi‟ī. 

Muhammad Mustafā „Azamī menyatakan bahwa kitab-kitab yang menjadi bahan 

kajian Schacht ini pada dasarnya lebih layak disebut dengan kitab-kitab fikih daripada 

kitab-kitab hadīts. Mazhab dua jenis kitab ini (fikih dan hadīts) mempunyai karakteristik 

yang berbeda. Oleh karena itu penelitian hadīts melalui kitab-kitab fikih akan 

mendapatkan hasil yang kurang tepat. Hadīts seharusnya diteliti melalui kitab-kitab hadīts 

pula
90

. 
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Schacht menegaskan bahwa hukum Islam belum ada pada masa al-Sya‟bī (w. 110 

H)
91

. Penegasan ini memberikan arti bahwa apabila ditemukan hadīts-hadīts yang 

berkaitan dengan hukum Islam, maka hadīts-hadīts itu adalah buatan orang-orang yang 

hidup setelah al-Sya‟bī. Selanjutnya Schacht berpendapat bahwa hukum Islam baru 

dikenal semenjak masa pengangkatan para qadhī (hakim agama). Para khalifah terdahulu 

tidak mengangkat qadhī. Pengangkatan qadhī baru dilakukan pada masa dinasti Bani 

Umayyah
92

. Kira-kira pada akhir abad pertama hijriyah pengangkatan qadhi ditujukan 

pada orang-orang „spesialis‟ yang berasal dari kalangan yang taat beragama. Karena 

jumlah orang-orang spesialis ini kian bertambah, maka akhirnya mereka berkembang 

menjadi kelompok aliran fikih klasik. Hal ini terjadi pada tahun-tahun pertama abad 

kedua hijriyah. 

Keputusan-keputusan hukum yang diberikan kepada qadhī ini memerlukan 

legitimasi dari orang-orang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Oleh karena itu, 

keputusan-keputusan itu tidak dinisbatkan kepada dirinya sendiri, melainkan 

menisbahkannya kepada tokoh-tokoh sebelumnya. Misalnya, orang-orang lrak 

menisbahkan pendapat-pendapat mereka kepada Ibrahim al-Nakha‟ī (w. 95 H.). 

Perkembangan berikutnya, pendapat-pendapat para qadhī itu tidak hanya 

dinisbahkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan 

dinisbahkan kepada tokoh yang lebih dahulu, misalnya Masyrūq. Langkah selanjutnya, 

untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada 

tokoh yang memiliki otoritas lebih tinggi, misalnya „Abdullah bin Mas‟ūd. Pada tahap 

akhir, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Demikianlah, 

kira-kira rekonstruksi terbentuknya sanad hadīts dalam pandangan Schacht
93
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3. Tinjauan Pustaka 

Pembahasan tentang orientalis secara umum telah banyak dikaji, termasuk 

tentang pemikiran Joseph Schacht dan sepak terjang Mustafa „Azamī dalam menjawab 

tantangan dan pandangan kaum Orientalis. Berdasarkan kajian pustaka yang penulis 

lakukan, ada beberapa penilitian yang sedikit banyak memiliki relevansi terhadap 

pembahasan yang penulis lakukan.   

Salah satu pemikir Indonesia yang banyak melakukan kajian terhadap orientalis, 

termasuk tentang pemikiran Joseph Schacht ialah Ali Masrur. Ia juga pernah membahas 

tentang kritik „Azamī terhadap Schacht. Namun, penelitian ini lebih banyak membahas 

tentang biografi M.M. „Azamī, sanad menurut kaum muslimin dan kritik „Azami terhadap 

teori-teori Schacht dan membahas tentang bantahan „Azami. Schacht mengatakan bahwa 

sanad merupakan bagian dari tindakan yang sangat sewenang-wenang terhadap  ad ts, 

apakah  ad ts itu datang Nabi Saw, lebih-lebih  ad ts- ad ts dibidang hukum Islam. 

Menurut „Azami, pemakaian sanad telah tumbuh sejak masa Nabi Saw, dalam 

penyampaian  ad ts para sahabat juga menyebutkan sumber-sumbernya baik dari Nabi 

Saw langsung atau dari sahabat lain. Schacht banyak melakukan kekeliruan dalam 

penelitiannya. Ia menafsirkan kata fitnah tidak berdasarkan data-data sejarah, ia juga 

seringkali melakukan kesalahan dalam mengkaji  ad ts- ad ts fiqih.  

Sebuah artikel dari Zainul Khikam yang berjudul “Pemikiran Mustafa al-

„Azami dalam mengkritik Orientalisme”. Penelitian ini membahas tentang kritik-

kritik yang dilontarkan Mustafa „Azami terhadap orientalis. Menurutnya 

penelitian orientalis barat bertolak dari prasangka dan praduga, berjalan dengan 

kecurigaan, dan berakhir dengan keraguan. Dalam artikel ini khikam membahas 

kritis „Azami terhadap pemikiran orientalis, khususnya terhadap kajian al-Qur‟an, 

walaupun tokoh yang akan penulis teliti adalah tokoh yang sama dengan tokoh 
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dalam aritkel ini. Namun, penelitian ini jelas berbeda. Adapun titik perbedaannya 

terletak pada objek yang dikajikan.  

Penelitian lain yang penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Nasrullah Nurdin, seorang mahasiswa Dār al-Sunnaḧ High Institute for 

H ad ts Science. Karyanya berjudul “Prof. Dr. Muhammad Musṭafā „Azamī; Ahli 

Hadits Kontemporer yang Brilian dan Kritis”. Dalam karyanya ini Nurdin lebih 

banyak membahas tentang biografi dan kepribadian „Azamī. Adapun pembahasan 

mengenai pandangannya terhadap  ad ts, khususnya isnad, hanya sedikit 

dibahasnya. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan akan lebih banyak 

membahas pandangan Muhammad Mustafa „Azami terhadap hadits Nabi.  

Dari sejumlah penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis 

menyimpulkan untuk mengangkat pembahasan ini dengan sudut pandang yakni, 

analisa atas strategi Muhammad Mustafā „Azamī dalam membungkam pemikiran 

Joseph Schacht, khususnya pandangannya terhadap keotentikan isnād. Juga 

menjelaskan tentang implikasi yang timbul dari pemikiran Schacht ini terhadap 

dunia keilmuan hadīts. Kritik atau apologi sarjana-sarjana Muslim atas kritik 

hadis  

Joseph Schacht belum paripurna, karena metodologi yang digunakan 

orientalis berbeda dengan metodologi para sarjana Muslim dalam membela 

keotentisitasan dan kebermulaan hadīts. Hal ini mestinya menjadi sebuah 

“stimulus” bagi para pengkaji hadīts untuk melanjutkan penelitian hadīts seperti 

yang telah dilakukan oleh para sarjana Muslim seperti „Azamī. 



55 

 

Selain itu, pembahasan secara mendalam juga penulis terapkan terhadap 

teori-teori yang dipakai Schacht dalam menggugat otentisitas isnad, seperti teori 

common link, argumentum e-silentio dan projecting back. Dan hal ini pulalah yang 

menjadi karakteristik dan keistimewaan dari penelitian yang penulis lakukan. 

Dari penelitian tersebut penulis menemukan celah untuk melakukan 

penelitian. Penelitian yang akan penulis lakukan diharapkan dapat memberi 

sumbangan informasi baru yang lebih banyak daripada penelitian-penelitian 

sebelumnya terhadap dunia pendidikan. 

 




