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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama dalam meneliti hadits adalah untuk mengetahui apakah hadits

itu shahih atau tidak shahih.Hal ini karena hadits merupakan sumber syariat Islam

disamping al-Qur’an.1Karenanya, otentisitas dan validalitas haditsmenjadi sesuatu

yang tidak bisa ditawar lagi.Sejak masa yang sangat dini, bahkan sejak Nabi

Muhammad SAW Masih hidup, para ulama dikalangan sahabat Nabi SAWtelah

melakukan pengecekan otentisitas berita yang bersumber dari Nabi SAW. Umar

ibn Khattab misalnya, beliau mempertanyakan kembali kepada Nabi SAWperihal

berita yang diterima dari tetangganya bahwa Nabi SAW Telah menceraikan istri-

istri beliau, dan ternyata Nabi SAW tidak melakukan hal itu, melainkan hanya

tidak mencampurinya saja.2

Sungguh merupakan musibah yang besar melanda kaum muslimin sejak

dahulu hingga sekarang adalah menyebarnya hadits-hadits lemah dan palsu

ditengah-tengah mereka.Hadits-hadits lemah dan palsu begitu banyak sekali,

ratusan bahkan ribuan.Bagaimana tidak, seorang zindiq saja pernah membuat

hadits palsu sebanyak empat ribu hadits,3 dan tiga orang pemalsu hadits pernah

membuat sepuluh ribu hadits palsu, ditambah lagi dengan tersebarnya hadits-

1M. Ajaj al-khatib, Ushul al-HaditsUlumuhu Wa Musthalahuhu. (Beirut: Dar al fikri
1981), hal. 35.

2Ali Musthafa Ya’kub, Kritik Hadits. ( Jakarta: Pustaka Firdaus 2008), hal. 1.
3Jalal al-Din Abd al-Rahman bin abi Bakr al-Suyuti,Tadrib al-Rawi (Beirut: Dar Ihy as-

Sunnah an-Nabawiyah 1979), jilid 1, hal. 335.
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hadits palsu yang memiliki tujuan dan kepentingan baik politik, fanatik, golongan,

mencari kekuasaan, mendekatkan diri kepada Allah SWTdengan caramereka.4

Melihat kondisi seperti itu maka para ulamahadits kemudian merumuskan

kriteria-kriteriabaik berkaitan dengan sanad hadits maupun juga matan hadits

dalam rangka menyelamatkan hadits.Dalam upaya menyelamatkan hadits, ulama

memberikan beberapa kriteria.Bahwa hadits dinyatakan shahih apabila ia

diriwayatkan dengan sanad yang bersambung (Ittishal al Sanad) kepada Nabi

SAWsanad itu terdiri dari rawi-rawi yang ‘adil (memiliki integritas moral) dhabit

(memiliki hafalan yang kuat), sementara dalam sanad dan matan juga tidak

terdapat Illat (cacat) dan Syudzudz (Berlawanan dengan hadits yang lebih

unggul).5

Persyaratan seperti ini telah diterapkan oleh jumhur ulama, baik dari

kalangan ahli hadits, ahli fiqh, ushul fiqh dan ahliIlmu Ushuluddin sejak masa

awal Islam sampai hari ini. Tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat

dalam masalah itu kecuali hanya perbedaan-perbedaan rinciannya saja.6

Penelitian terhadap periwayatan hadits menjadi sangat penting karena

sebagian yang dinyatakan masyarakat pengguna hadits, terutama para sebagian

muballigh, ternyata tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.7Belakangan

ini, terdapat sebuah fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang

4Abu Ubaidah Yusuf as-Sidawi, Koreksi Hadits-Hadits Dhaif Populer.(Jakarta: Pustaka
Firdaus 2008), hal.21.

5Munzier Suparta, Ilmu Hadits. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), hal.129.Lihat
juga dalam Ibnu al-Shalah Ulum al Hadits, cet, I hal. 10.

6Usman Sya’roni, OtentisitasHadits Menurut Ahli Hadits dan Kaum Sufi. (Jakarta:
Pustaka Firdaus 2008), hal.Viii.

7 Badri Khaeruman, Otentisitas Hadits. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2004), hal.5.
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sangat menarik untuk dikaji, dimana muncul sebuah pemikiran bahwa dalam

menentukan kualitas hadits cukup dilihat dari materi hadits(Matan Hadits), bagi

mereka yang terpenting adalah materi hadits itu mengajak untuk berbuat baik,

persoalan sanad-nya palsu dan sebagainya itu urusan lain.8

Dalam perjalanan sejarah, tampaknya ada kelompok luar yang disebutkan

diatas (ahlihadits, ahli fiqh,ushul fiqh, dan ulama ushuluddin) yang membuat

persyaratan lain dalam membuktikan otentisitas hadits. Kelompok yang dimaksud

ini adalah sebagian dari orang-orang sufi. Mereka beranggapan bahwa otentisitas

hadits tidak harus mengikuti persyaratan yang telah dirumuskan oleh ulama ahli

hadits, melainkan cukup dengan apa yang mereka sebut dengan Kasyf dan klaim

bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan terjaga.Bahkan konon, keshahihan

sebuah hadits dapat ditentukan oleh dzauq (Perasaan) orang yang memiliki tingkat

spiritual yang tinggi.

Kelompok ini merasa tidak terikat dengan persyaratan keshahihan hadits

yang telah disepakati oleh jumhur ulama, sehingga dalam prakteknya banyak

hadits-hadits yang diklaim shahih oleh sebagian orang-orang sufi, ternyata palsu

menurut jumhur ulama.9 Masalahnya kemudian menjadi semakin sulit, karena

persoalannya tidak hanya berhenti pada perbedaan istilah saja, melainkan akan

mewarnai corak peribadatan masing-masing, sementara sebagian kaum sufi,

8 Ali Musthafa Ya’kub, Kritik Hadits. (Jakarta: Pustaka Firdaus 2008),hal.86.
Sebenarnya pendapat ini diusung oleh golongan Karramiyah, yaitu pengikut Muhammad ibn
Karram (W. 255 H.) yang berkeyakinan bahwa Allah SWTmemiliki jasad. Mereka berpendapat
bahwa membuat hadits palsu itu boleh-boleh saja, asalkan untuk kepentingan Islam.Pendapat ini
dibantah oleh ‘Ulama hadits, bahkan Imam al-Juhaini menganggap pemalsu hadits sudah keluar
dari Islam, karena untuk memberlakukan Islam tidak mungkin Nabi SAWmembutuhkan para
pendusta.Lihat Nur-al Din ‘Itr, Manhaj Naqd fi ‘Ulum al-Hadits.(Damascus: Dar al-Fikr 1981),
hal.79.

9Op. Cit.,Abu Ubaidah as-Sidawi, hal.38-51.
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beranggapan bahwa metodehadits itu tidak palsu dan dapat  dijadikan sebagai

sumber ajaran dalam peribadatan mereka.10

Apabila mereka (kaum sufi) mendengar seseorang meriwayatkan hadits,

maka mereka berkata, “segenap orang miskin itu mengambil hadits dari orang

yang mati, sedangkan kami (kaum sufi) mengambil hadits dari yang maha hidup,

yang tidak akan pernah mati.11Menurut mereka,bila ada yang berkata:“aku

meriwayatkan dari ayahku kemudian dari kakekku” maka kaum sufi menjawab,

“aku meriwayatkan hadits dari hatiku, yaitu dari Tuhanku”12

Misalnya al-Ajluni berkata, dari Ibn ‘Araby ash-Shufi13 bahwa suatu hadits

yang lemah karena adanya perawi yang pendusta bisa jadi shahih karena Ilham

yang diberikan Rasul kepadanya.14Ucapan ini tidak perlu dibantah lagi karena

sangat jelas sekali kebatilannya. Jika demikian, apa faedahnya sanad?dan apa

faedahnya jerih payah para ulamahadits dalam menjernihkan hadits Nabi SAW.

Sedangkan dalam pandangan Syeikh al-Albani dalam mengkritik pandangan

Sya’rani dalam kitab al-Mizan, “hadits ini sekalipun dibicarakan oleh ahli hadits,

tetapi shahih menurut ahli kasyf (sufi)bahwa pendapat tersebut adalah bathil,

tidak perlu dilirik sedikitpun, sebab penshahihahan hadits berdasarkan

10Abdullah Taslim, Hakikat Tasawuf. (Jakarta: Pustaka Firdaus 2008), hal.3.
11Ikhwan Fauzi Rizal ,Pemikiran Sufi dibawah bayang-bayang fatamorgana. (Jakarta:

Amzah 1996), hal.86.
12Ibid.,
13Beliau adalah seseorang tokoh sufi, pengibar bendera wihdatul al-Wujud (W. 638 H),

Dia memeiliki berbagai macam pemikiran controversial, oleh karenanya para ‘Ulama
menganggapnya sesat, bahkan tidak sedikit yang mengkafikannya. Syeikh Burhanudin al-Biqa’i
(W. 885 H.) Menulis sebuah buku berjudul Tanbih alGhabiyyi ‘ala takfir ibni ‘Arabi sebanyak
241 halaman. Dalam kitab tersebut beliau menukil tidak kurang dari lima puluh ‘Ulama yang
mengkafirkan Ibn ‘Arabi.

14Op. Cit., Abu Ubaidah as-Sidawi, hal.33.
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ilhammerupakan kebid’ahan yang nyata, berpedoman dengan teori tersebut akan

menyebabkan penshahihan hadits-hadits bathil dan tidak ada asalnya.15

Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi tentang

prinsip-prinsip yang digariskan oleh kaum sufi untuk menambahkan semangat

keberagamaan yang tinggi itu terkadang menyimpang dari rel-rel yang telah

digariskan oleh syari’at, terutama dalam hal menukilkanhaditsNabawi. Kaum sufi

sering terjebak dalam pengalaman spiritual yang sangat bersifat pribadi, yakni

kasyfsering dijadikan landasan untuk menentukan otentisitas hadits.16Sikap kaum

sufi yang seperti ini, akibatnya mudah dan menggampangkan dalam menisbahkan

suatu perkataan yang tidak jelas sumbernya sebagai hadits Nabi SAW17Kendati

pun pesan yang disampaikan dalam perkataan tersebut bagus dan tidak

bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam pada umumnya, akan tetapi  perlu

diketahui bahwa kebenaran suatu makna belum tentu bersumber dari Nabi SAW.

Al-Taftazani mengutip pendapat ibn khalikkan bahwa, kitab Ihya ‘Ulum al-

Din merupakan kitab yang monumental dan bagus serta luas.Karyanya tersebut,

sejak dahulu sampai sekarangbanyak mendapatkan perhatian.18Halini dikarenakan

nilainya yang tinggi, sebab karya tersebut semacam babakan baru dalam sejarah

15Syeikh Nashiruddin al-Albani,al-Silsilah al-Ahadits adh-Dha’ifahwa al-
Maudhu’ah.(Cairo: Dar al-Hadits, 1990), hal.145.

16Yusuf al-Qaradhawi, al-Madkhalli Dirasahal-Sunnah al-Nabawiyah.(Cairo: Maktabah
Wahbah, 1992), hal.62.

17Sebagai Misal dapat dilihat hadits-hadits yang yang terdapat dalam kitab Ihya ‘Ulum al-
Din, karya Hujjah al Islam Imam al-Ghazali.Hadits-haditsnya telah ditakhrij oleh al-Hafidz Zain
al-Din al-Iraqi (W. 806 H.), dan ternyata banyak sekali ditemukan hadits-haditsyang tidak jelas
sumbernya.

18Di beberpa daerah seperti spanyol, buku-buku Imam al-Ghazali di kritik oleh para
Fuqaha’ Lihat Azyumardi Azra, jaringan Islam ‘Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara
Abad XVII dan XVIII (Banadung: Mizan 1998), Cet. Ke 4, hal.111.



6

kehidupan pemikiran serta rohaniyah Islam.19Namun jika diteliti lebih lanjut,

terlepas Imam al-Ghazali sebagai Hujjat al-Islam, ternyata hadits-hadits yang

beliau masukkan dalam kitab Ihya ‘Ulum al-Din banyak ditemukan hadits-hadits

lemah bahkan palsu.20

Masalah inilah yang menurut pandangan penulis perlu mendapat perhatian

serius untuk diteliti dan dikaji, pendapat manakah yang yang lebih mendekati

kepada kebenaran, maka penelitian iniberjudul: “METODE AHLI SUFI DALAM

MENENTUKAN OTENTISITAS HADITS MENURUT MUHADDISIN”

B. Alasan Pemilihan Judul

Berangkat dari Latar belakang di atas, ada beberapa hal yang memotivasi

penulis untuk membahas permasalahan ini adalah:

1.Bahwa haditsmerupakan sumber syari’at Islam kedua setelah al-Qur’an,

sehingga menjaga keotentikannya merupakan suatu hal yang sangat urgen.

2.Bahwa Ilmu Tasawuf merupakan salah satu ilmu keislaman dan

mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan ilmu fiqh, ilmu kalam dan,

ilmu-ilmu keislaman lainnya.

3.Bahwa pada kenyataannya sebagian ahli sufi memiliki metodologi yang

berbeda dengan jumhur ulamaHadits dalam menentukan keotentikan

hadits.

19Abu al-Wafa al-Ghanimi al-Taftazani, Sufi dari Zaman ke Zaman.Terj.Ahmad Rafi
Ustmani. (Jakarta: Raja Grafindo Persadad 1997), cet, ke-9, hal. 78.

20Ahmad Luthfi Fathullah Hadits-haditsLemah dan Palsu dalam Kitab Durratun
Nashihin.(Jakarta: Darussunnah 2004), hal.VIII, Lihat Shalah al-Din Mahmuud Ahmad, Zawaabi
Fi’ Wajh al-Sunnah Qadiiman wa Hadiitsan. (Kuwait: Daar Ibn al-Atsir, 1994), cet. ke 2, hal.393.
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C. Penegasan Istilah

Metode :Berasal dari bahasa yunani yaitu method yang berarti

caradan logos yang berarti ilmu. sedangkan metodologi

adalah suatu ilmu tentang cara atau jalan, cara yang

teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu

pekerjaan  agar tercapai hasil yang baik dan sempurna

seperti yang dikehendaki.21 Dalam Bahasa Inggris ditulis

methodyang berarti cara.22 Dalam kamus Bahasa

Indonesia metode adalah cara untuk melakukan

sesuatu.23Sedangkan dalam bahasa Arab metode disebut

dengan istilah manhajyang diambil dari kata al-Nahju dan

jamaknya manahij.

Ahli Sufi :Sufiberasal dari kata shuuf (bulu domba kasar), karena

dari sisi makna maupun bahasa sangat sesuai.24Wujud

ajaran sufi disebut dengan tasawufyakni suatu keadaan hati

yang jernih danmusyaahadah (menyaksikan), Atau

menjernihakan hati dan mengikhlaskan dan memurnikan

ibadah semata hanya untuk Allah SWT.25Sedangkan orang-

orang yang mengamalkan ajaran-ajaran kaum sufidan

21Ibid.,
22Ibid.,
23Ibid.,
24 Abdul Fattah Sayyid Ahmad, Tasawuf antara al-Ghazali dan Ibn Tamiyyah.

Ibid.,sebenarnya dari mana asal-usul kata suffi dan tasawuf begitu banyak pendapat yang
dilontarkan dari berbagai ‘Ulama, baik dari kalangan ahlli suffi maupun fuqaha, dan ahlli hadits.

25Ibid.,
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tasawuf disebut dengan ahli sufi. Ahli sufi adalah Orang-

orang yang zuhud  dan selalu riyadhah pada abad-abad

pertama hijriah, karena mereka terbiasa memakai pakaian

dari bulu domba kasar.26

Otentisitas :Kebenaran sesuatu, atau keaslian.27

Hadits :Secaraetimologi kata hadits berasal dari bahasa arab yaitu

al-haditsjamaknya: al-Ahadits, al-hidsan dan al-

hudsan.28Secara Terrminologi ialah segala sesuatu yang

berasal dari Nabi SAW baik berupa

perkataan,perbuatan,maupun taqriir(persetujuan) baik

sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.29

Muhaddisin :Gelar yang diberikan kepada orang yang hafal sekian

banyak hadits, dan mengetahui hal ihwal perawinya, serta

mengetahui Illat hadits, Kutub al-Sittah, dan Musnad

Ahmad.30

D.Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi

pembahasan ini dalam hal metodologi ahli sufi dalam menentukan kualitas hadits.

26Abdul Fattah Sayyid Ahmad, Tasawuf antara al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah. (Jakarta:
Khalifa, 2005),hal.11.

27 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English
Press, 1991), hal. 1465.

28Muhammad bin Mukarram bin Manzhur, Lisan al Arab,(Mesir: Dar al Misriyyah), juz
II, hal. 436-439.

29 Muhammad. Ajaj al-Khatib, Ushul al hadits.Op.Cit., hal.19.
30Drs. Munzier Suparta M.A. Ilmu Hadits.(Raja Grafindo persada, 2008)hal. 256.
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Perihal masalah yang berkaitan lain-lain seperti syatahiyat31 kaum sufi, maka

tidak termasuk dalam hal kajian penelitian ini.  Adapun cakupannya adalah

1. Bagaimana metodologi ahli sufi dalam menentukan kualitas hadits ?

2. Analisis kritik atas otentisitas hadits menurut ahli sufi ?

E.Tinjauan Pustaka

Dalam perjalanan sejarah,tasawuf sebagai sebuah ilmu mengalami

perdebatan yang sangat panjang, sehingga ia diakui sebagai salah satu studi ke-

Islaman dan mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan ilmu fiqh dan ilmu

kalam. Telah begitu banyak karya-karya yang lahir dalam ilmu tasawuf  yang

menjelaskan hal ikhwal sufidan bagaimana mereka sesungguhnya. Penulis

bukanlah satu-satunya yang pernah mencoba memaparkan masalah metodologi

ahli sufi dalam menentukan kualitas hadits. Akan tetapi diluar sana telah banyak

buku dan karya-karya ilmiah yang telah dibuat. Penulis telah mencoba melacak

beberapa karya yang telah dibuat berkaitan dengan apa yang penulis kaji, diantara

karya-karya tersebut adalah:

1. Al-Luma’ (Rujukan Lengkap Ilmu Tasawuf) karya Abu Nashr al-Sarraj al-

Thusi. Buku tebal ini sangat perlu untuk dibaca secara tuntas, agar kita tidak

gampang menghujatdan melancarkan serangan terhadap kaum sufi,

mengkafirkannya dan menisbatkannya kepada kaum zindiq.32 Dalam buku ini

31 Syatahiyat adalahUngkapan-ungkapan kaum sufi yang dianggap menyimpang. Seperti
halnya ungkapan Abu Yazid al-Bisthami yang mengatakan Subhani, Subhani (Maha Suci aku).

32Abu Nashr al-Sarraj al-thusi, al-Luma’(Rujukan Lengkap Ilmu Tasawuf),
Terj.(Baghdad: Dar al-Hadits) hal.Vi.
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penulis belum mendapatkan informasi yang detail, bagaimanan sesungguhnyaa

mereka dalam menentukan kualitas hadits.

2. Tasawuf baina al-Ghazali wa Ibn Taimiyyah, karya Dr. Abdul Fattah Sayyid

Ahmad, yang telah diterjemahkan oleh Muhammad Muchson Anasy yaitu

Tasawuf Antara Imam al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah dengan penerbit Khalifa,

merupakan salah satu kitab yang membahas dengan rinci permasalahan

tasawuf. Desirtasi yang telah dibukukan tersebut mencoba menjelaskan

pemikiran antara Hujjah al-Islam Imam al-Ghazali danSyeikh al-Islam Ibn

Taimiyah serta mencari titik temu antara keduanya.Dalam buku tersebut bukan

hanya membahas masalah-masalah klasik,tetapi juga bagaimana memahami

tasawuf yang berdasarkan al-Qur’an dan sunnah. Tidak banyak yang penulis

dapat, dalam hal masalah yang ingin penulis bahas. Buku ini berusaha

menjelaskan tasawuf pada sisi Imam al-Ghazali dan Ibn Taimiyah sehingga

orang yang fanatik terhadap imam al-Ghazali tidak mudah menyalahkan Ibn

Taimiyah begitu juga sebaliknya.

3. Sirr al-Asrar fi ma Yahtaju Ilaihi al-Abrar, karya Syeikh Abdal-Qadir al-

Jailani.Diterjemahkan oleh Abdul Majid dan H. Khatib yaitu Rahasia Sufi,

dengan penerbit Pustaka Sufi. Buku ini mencoba menjelaskan masalah-masalah

rahasia yang selama ini tidak diketahui. Dan mencoba memberikan nuansa

tersendiri dalam hal memahami Syari’atIslam. Buku ini sangat bagus untuk

dibaca bagi yang ingin mengetahui beberapa aspek bathin dalam segi ibadah.

4. Selanjutnya adalah Otentisitas Hadits Menurut Ahli Hadits dan Kaum Sufi,

karya Usman Sya’roni, penerbit Pustaka Firdaus. Diantara buku-buku yang
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penulis sebutkan diatas buku ini memiliki kesamaan dalam hal pembahasan,

yaitu mencoba menjelaskan bagaimana metodologi ahli sufi dalam menentukan

kualitas hadits, serta memberikan kritik terhadap metodologi mereka.

Dengan tidak mengabaikan kajian para peneliti atau penulis terdahulu,

penelitian ini memiliki nuansa tersendiri, yaitu meneliti dengan mengumpulkan

referensi dan data yang berbicara mengenai masalah ini dalam kitab-kitab yang

muktabar, sehingga memberikan tambahan dalam khazanah keilmuan Islam.

F. Metode Penelitian

1.Bentuk Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yangterdiri

dari sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Diantaranya data primer

dan sekunder adalah:

1.Data Primer, yaitu kitab-kitab Ulum al-Hadits, Ushul al-Hadits, dan kitab-

kitab yang berisikan tentang metodologi Ilmu hadits, seperti Kitab Ushul

al-hadits, karya ‘Ajaj al-Khatib, Sunnah qabla al-Tadwin, karya ‘Ajaj al-

Khatib, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri’ al-Islami, karya

Mushthafa al-Siba’i. Sementara dalam bidang tasawuf yaitu kitab-kitab

tasawuf seperti al-Luma’( rujukan lengkap ilmu tasawuf) karya Abu Nahsr

al-Sarraj al-Thusi. Serta yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.Data Sekunder, adalah data yang mendukung dan memperkuat data primer.

data ini bersumber dari literatur-literatur yang ada relevensinya dengan

masalah yang dibahas antara lain adaah: Kritik hadits karya Ali musthafa

Ya’kub, Ulum al hadits, Tasawufantara al-Ghazali dan Ibn Taimiyyah,
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karya Abdul Fattah sayyid Ahmad, Hakikat Tasawuf,karya Abdullah

Taslim, dan karya-karya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data:

Dalam menyusun penelitian ini, teknik yang dilakukan dalam menjabarkan

masalah yang penulis bahas adalah dengana cara:

1.Melakukan pelacakan terhadap buku-buku metodologi penelitian hadits,

metodologi kaum sufi dan seluk beluknya.

2.Mengumpulkan data-data yang berkaitan mengenai masalah yang penulis

bahas, baik dari literatur tasawuf  maupun dari literatur hadits.

3.Selanjutnya, mengadakan penelitian terhadap data-data yang telah

terkumpul dengan mengacu kepada kaedah keshahihan sanad dan

matanhadits.

4.Mengumpulkan pendapat-pendapat ulama dalam berbagai kitab yang

memberikan penjelasan terhadapa masalah yang penulis bahas.

5.Memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis dalam penelitian ini.

3. Teknik Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis isi dengan

mengumpulan tulisan atau data yang berhubungan dengan tema yang diangkat

dalam penelitian ini, kemudian penulis menelaah data yang telah terkumpul

tersebut, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan wawasan
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penulis.Kemudian dalam penelitian ini penulis juga menganalisis data

menggunakan metode deskriptif .18

Jadi, dalam menganalisis data tidak hanya sebatas mengumpulan data saja

dan menyusunan data, tapi harus mencakup analisis dan interpretasi tentang data

itu agar mendapat pemahaman yang lebih jelas lagi.19Pendekatan yang dipakai

dalam penelitian ini adalah pendekatan Analisis deskriptif, karena pendekatan

analisis deskriptif  biasanya meliputi menganalisa dan menggambarkan secara

kritis seluruh kebenaran kejadian atau fakta untuk membantu mengetahui apa

yang harus di kerjakan sekarang dan masa yang akan datang.20

G. Tujuan dan Kegunaan

1.Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana metodologi ahli sufi dalam menentukan

otentisitas hadits, serta persamaan dan perbedaannya.

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam upaya merespon wacana-

wacana keilmuan terutama dalam bidang yang penulis geluti.

2.Kegunaan

18Metode deskriptif adalah Langkah-langkah melakukan reinterpretasi obyektif tentang
permasalahan yang di teliti. Lihat Jacob Vredenbergt, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat
(Jakarta: Gramedia, 1986), hlm.34.

19 Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah
(Bandung:Tarsito, 1970), hal. 131.

20 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah(Yogyakarta: Yayasan Budi Budya, 1995), hal.
17.
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1. Penelitian ini berguna sebagai khazanah ilmu pengetahuan ke-Islaman,

khususnya dibidanng disiplin ilmu hadits dan sebagai respon terhadap

fenomena-fenomena yang terjadi di Masyarakat.

2. Untuk mendapkan ilmu-ilmu Ushuluddin dan Untuk melengkapi

persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin,

Jurusan Tafsir Hadits,Universitas Islam Negeri.(UIN) Sultan Syarif

Kasim Riau.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan terarah

agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal, dan untuk mempermudah dalam

memahamai karya ilmiah ini. Maka pembahasan yang penulis sajikan meliputi

beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluanyang memuat latar belakang, alasan pemilihan

judul,penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, tinjauan

kepustakaan, metodelogi penelitian, tujuan dan kegunaan, serta

sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini akan membahas tentang hadits dan urgensinya dalam

syari’at islam. Dan pengertian hadits dan kedudukannya dalam

syari’atIslam, pengertian sanad hadits dan orgensinya, pengertian

matan hadits dan orgensinya.

BAB III : Merupakan pembahasan mengenai gambaran umum tentang ahli

sufi. Dankritik hadits ahli sufi dalam menentukan otentisitas

hadits.
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BAB IV : Analisis terhadap metodekritik hadits ahli sufi dalam pandangan

muhaddisin, dan hadits-hadits palsu yang diklaim shahih oleh

kaum sufi.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.


