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BAB II

HADITS DAN URGENSINYADALAM SYARI’AT ISLAM

A. Pengertian Hadits dan Kedudukannya dalam Syar’iat Islam

1. Pengertian Hadits

Paraulama berbeda pandapat dalam memberikan gambaran tentang definisi

kata hadits.Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh

luasnya objek kajian mereka masing-masing yang terkadang ia dipengaruhi oleh

prediket keilmuan sebagai ulama. Untuk itu kita akan diajak untuk meninjau

dinamika pemikiran mereka yang variatif tentang pemaknaan kata hadits, mulai

dari tinjauan bahasa (etimologi) sampai kepada tinjauan istilah(terminologoi).

Secara bahasa (etimologi) hadits berarti al-Jadid(sesuatu yang baru).Lawan dari

al-qadim (sesuatu yang lama).Kata hadits juga berarti al-Khabar (berita). Yaitu

sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.

Sedangkan jamaknya adalah al-Ahadits.1

Sedangkan secara istilah (terminologi) ahli hadits dan ahli ushul berbeda

pandapat dalam memberikan pengertian tentang hadits.Dikalangan ulama ahli

hadits sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan lainya berbeda. Ada

yang mendefinisikan bahwa hadits adalah:

َم ِمْن قَْوٍل َوفَْعٍل َوتَْقِرْیٍر َوِصفٍَة                                             ماَاُثَِر َعِن النَّبِي َصلَّي هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّ 
“Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW baik berupa
perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifat-Nya ”

1Utang Raniwijaya, Ilmu Hadis, (Jakarta: gaya medika pertama), hal. 2.
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Sementara para ahli ushulmemberikan definisi hadits yang lebih terbatas

dari rumusan diatas, menurut mereka hadits yaitu:

ا یَْصلُُح اَْن یَُكْوَن َدلِْیالً لُِحْكٍم  ْرِعْي                           شَ اَْقَواَل النَّبِي َصلَّي هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ِممَّ
“Segala perkataan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan dalil untuk
penetapan hukum”

Hadits secara universal, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian ahli

hadits, tidak hanya mencakup sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad

SAWsaja, tetapi juga disandarkan kepada shabat dan tabi’in pun disebut al-

Hadits.Dengan demikian hadits menurut ahli hadits, meliputi segala berita yang

marfu’, mauquf (yang disandarkan kepada shabat)dan maqthu’ (yang disandarkan

kepada tabi’in). Sebagaimana pendapat Muhammad Makhfuz al-Tirmasi dalam

kitab Manhaj Dzawi al-Nazhar yang dikutip oleh Drs.Utang Ranuwijaya,M.A.

Sebagai berikut:

َف اِلَي قِْیَل اِنَّ الَحِدْیَث الَیُْختَصُّ بِاْلَمْرفُْوِع اِلَْیِھ َصلَّي هللاُ َوَسلَّم بَْل َجاَء بِاْلَمْوقُْوِف َوھُوَمااُِضیْ 
َحابِيِّ َواْلَمْقطُْوِع َوھَُو مَ  ااُِضْیَف لتَّابِِعيِّ                                                                                 الصَّ

“Dikatakan (dari ulama ahli hadits), bahwa hadits itu bukan hannya untuk
sesuatu yang marfu’ (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW)
melainkan juga bisa untuk sesuatu yang disandarkan kepada shabat (baik berupa
perkataan atau lainnya) dan yang maqthu’ yaitu sesuatu yang disandarkan
kepada tabi’in)”

Termal-Sunnah sering digunakan juga dalam penyebutan hadits, akan tetapi

ada yang hanya mengklasifikasikan bahwa sabda-sabda yang hanya datang dari

Rasulullah SAW yang disebut hadits. Secara kebahasaan al-Sunah adalah jalan

yang dilalui hal itu baik atupun buruk, atau jalan yang ditempuh kemudian diikuti

orang lain, ataupun cara, arah, mode, peraturan, dan gaya hidup, kebiasaan

(tradition).
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Dari uraian di atas maka secara global hadits dapat dibagi menjadi tiga

macam yaitu sebagai berikut:

a)HaditsMarfu’

Haditsmarfu’ adalah segala perkataan, perbuatan, dan taqrir, yang

disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.

b)HaditsMawquf

Haditsmawquf adalah segala perkataan atau perbuatan yang disandarkan

kepada shabat.

c)HaditsMaqthu’

Haditsmaqthu’ adalah segala perkataan atau perbuatan yang disandarkan

kepada tabi’in.2

2. Kedudukan Hadits Dalam Syari’at Islam

Manusia dalam hidupnya membutuhkan berbagai macam

pengetahuan.Sumber dari pengetahuan tersebut ada dua macam yaitu naqli dan

aqli. Sumber yang bersifat naqliini merupakan pilar dari sebagaian besar ilmu

pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia baik dalam agamanya secara khusus,

maupun masalah dunia pada umumnya. Dan sumber yang sangat otentik bagi

umat islam dalam hal ini adalah al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW. Allah

SWT telah memberikan kepada umat terdahulu yang selalu menjaga al-Qur’an

dan hadits Nabi SAWmereka adalah orang-orang jujur, amanah,dan memegang

janji. Sebagian diantara mereka mencurahkan perhatiannya terhadap al-Qur’an

dan ilmunya yaitu para mufassir. Dansebagian yang lain memprioritaskan

2 Nor Sulaiman PL, Ontology Ilmu Hadis (Jakarta: GP Press, 2008). hal. 120-126.
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perhatiaanya untuk menjaga hadits-hadits Nabi SAW dan ilmu-Nya, mereka

adalah para ahli hadits,para shabat, tabi’in, dan tabiuttabi’in,juga sangat perhatian

untuk menjaga Hadits-hadits Nabi SAW dan periwayatannya dari generasi ke

generasi yang lain. Hadits mempunnyai pengaruh yang besar terhadap agama.

Para shabat selalu mengajak untuk mengikuti cara hidup dan perilaku Rasulullah

SAW,mereka juga diperintahkan untuk mengerjakan apa yang dibawa oleh Nabi

SAW dan dilarang untuk mengerjakan semua yang dilarang oleh Beliau,

sebagaimana dengan firman Allah SWT:












“Apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah SWTkepada Rasul-Nya
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk
Allah SWT, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara
orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,
Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan
bertakwalah kepada AllahSesungguhnya Allah SWTamat keras hukumannya. ”

(al-Hasyr:7)

Keteladanan mereka kepada Rasulullah SAWsangat luar biasa sehingga

tidak pernah bertanya tentang sebab atau musabab dari perbuatan beliau.

Diriwayatkan al-Bukhari dari Ibnuu Umar R.A.“Bahwa Nabi SAWmengenakan

cincin dari emas, lalu Orang-orang mengenakan juga cincin dari emas.”Ibnu Hajar

berkata, ini menunjukan bahwa para sahabat selalu bergegas untuk meneladani



19

semua perbuatan Rasulullah SWA selama beliau menetapkan mereka

mengikutinya, dan ketika beliau melarang mereka meninggalkannya"3 dan

Rasulullah SAW mengajarkan untuk mendengarkan, menghafalkan dan

menyampaikan hadits-hadits beliau, dan seluruh umat Islam telah sepakat bahwa

hadits Nabi SAW merupakan sumber hukum Islam setelah al-Qur’an, dan umat

Islam diwajibkan mengikuti hadits sebagaimana diwajibkan mengikuti al-Qur’an.

Al-Qur’an dan hadits merupakan dua sumber hukum syar’iat Islam yang

tetap. Umat Islam tidak mungkin bisa memahami syar’iat Islam secara mendalam

dan lengkap tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut.Seorang mujtahid

dan seorang alimpun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan salah

satu dari keduanya.4Banyak ayat al-Qur’an dan hadits yang memberikan

pengertian bahwa haditsmerupakan sumber hukum Islam selain al-Qur’an yang

wajib diikuti, baik dalam bentuk perintah maupun larangan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kedudukan hadits

dalam syar’iat Islam, tentunya tidak terlepas dari pembicaraan tentang kedudukan

Rasulullah SAW dalam Islam. Dan untuk mengetahuinya maka perlu ditinjau

beberapa ayat al-Qur’an yang mengungkapkan tentang tugas dan peran ke-

Rasullan Muhamman SAW. Adapun tugas dan peran yang diberikan Allah SWT

kepada-Nya dapat kita lihat dan kita rujuk dari ayat al-Qur’an, dan hadits Nabi

3 Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari, Ibnu Hajar al-Asqalany: 1/321, cet.  Salafiyah.
4Munzir Suparta, Ilmu Hadis. (Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2008), hal. 49-57.
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SAW maupun ijma’ para ulama.5 Diantara ayat al-Qur’an dan Hadits-hadits Rasul

SAW serta Ijma’paraulamaadalah sebagai berikut:

a) Dalil al-Qur’an

Banyak ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai

dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul SAW kepada umatnya untuk

dijadikan pedoman hidup.  Diantaranya adalah:

Firman Allah SWT:






“Dan kami turunkan kepadamu al-Qur’an, agar kamu menerangkan kepada umat
manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya memikirkan”.
(QS.  Al-Nahl: 44)

Dan dalam ayat lain Allah SWT berfirman:











“Wahai Orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah SWTdan
Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah SWTturunkan kepada Rasull-nya, serta
kitab yang Allah SWTturunkan sebelumnya. Bagi siapa yang kafir kepada Allah
SWTMalaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka
sesungguhnya orang-orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS.  An-Nisa: 136)

5Muhammad Mustafa Azami, Studies in early Hadis Literature, Terj. H. Ali Mustafa
Ya’qub:Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, Jakarta: Pustaka Fidaus, 1994, hal. 27-32.
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Dan di dalam surat yang lain Allah berfirman:







“Sesungguhnya telah ada pada (diri)Rasulullah SAWitu suri tauladan yang baik
bagi dirimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah SWTdan
kedatangan hari kiamat dan ia bannyak menyebut Nama Allah AWT.(Q.S. al-
Ahzab: 21)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang ke-

Rasulan dan perintah mentaati-Nya. Diantaranya bisa kita lihat dalam surat al-

Anfal: 20, suratal-Nisa’: 80, dan surat al-A’raf: 157.

b) Hadits Nabawi

Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan keharusan

menjadikan hadits sebagai pedoman hidup, disamping al-Qur’an sesuai dengan

yang disabdakan Rasullah SAW.6

ْكتُْم بِِھَما ِكتَاَب هللاِ َوُسنَّةَنَبِیِِّھ (َرَواهُ َمالك)        تََرْكُت فِْیُكْم أَْمَرْیِن لَْن تَِضلُّْوا َماتََمسَّ

“Aku tinggalkan dua pesan untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat
selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah SWTdan
sunnah Rasul-Nya.”(HR. Malik)

Saat Rasul SAW hendak mengutus Mu’adz bin Jabal untuk menjadi utusan

di Yaman, beliau terlebih dahulu dia diajak dialog oleh Rasul SAW.

َرُسْوِل هللاِ لَِما یُْرِضي َرُسْوَل هللاِ (رواه ابو داود)                          

6Imam jalal al-Din Abdurrahman  ibn Abu Bakar Al-Syuthi,Al-Jami’ Al-shaghir, Op.Cit.,
hal. 505.
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“(Rasul bertanya), bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila dihadapkan
padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu’az menjawab: saya
akan menetapkannya dengan kitab Allah SWT Lalu Rasul bertanya: seandainya
kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah SWT Mu’az menjawab: dengan
sunah Rasullah, Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya
dalam kitab Allah SWT, dan juga sunah Rasul, Mu’az menjawab” saya akan
berijtihad dengan pandapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk
belakang Mu’az seraya mengatakan “segala puji bagi Allah SWTyang telah
meneyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki”
(HR. Abu Daud dan al-Tirmidzi)

Dalam hadits yang lain Rasul SAW bersabda:

ِشِدْیَن اْلَمْھِد یِّْیَن تََمَسُكْوا بِھَاَوَعُضْوا َعلَْیھَا         فََعلَْیُكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة الُخلَفَاِء الرَّ
“Wajib bagi sekalian berpegang teguh dengan sunahku sunah khalafa al-Rasyidin
(Khalifah yang mendapat petunjuk), berpegang teguhlah kamu sekalian
dengannya”.(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Hadits-hadits tersebut di atas, menujukan kepada kita bahwa berpegang teguh

kepada hadits atau menjadikan haditssebagai pegangan dan pedoman hidup itu

adalah wajib, sebagaimna wajibnuya berpegang teguh kepada al-Qur’an.

c) Ijma’

Umat Islam telah sepakat menjadikan hadits sebagai salah satu dasar hukum

untuk beramal dan beribadah, karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah

SWT. Penerimaan mereka terhadap haditssama seperti penerimaan mereka

terhadap al-Qur’an, karena kedua-Nya sama-sama dijadikan sebagai sumber

hukum islam. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima, dan

mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadits ternyata sejak

Nabi SAW masih hidup sampai sepeninggal beliau, dan masa Khulafa’ al-

Rasyidinhingga masa-masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya, banya di

antara mereka yang memahami, mengamalkan isi kandungan-Nya, dan bahkan
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mereka menghafal, memelihara, serta  menyebarluaskan kepada generasi-generasi

selanjutnya.

Banyak peristiwa menujukkan adanya kesepakatan menggunakan hadits

sebagai sumber hukum islam, antara lain dapat kita perhatikan peristiwa dibawah

ini :

1) Ketika Abu Bakar di baiat menjadi khalifah, beliau pernah berkata  saya tidak

akan meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan

oleh Rasullullah SAW sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan

perintahnya.7

2) Saat Umar Bin Khatab berada di depan Hajar Aswad beliau berkata: “Saya

tahu bahwa engkau adalah batu.Seandainya saya tidak melihat Rasullah

SAWmenciummu, saya tidak akan menciummu.”8

3) Pernah ditanya kepada ‘Abdullah Bin Umar tentang ketentuan shalat safar

dalam al-Qur’an. Ibnuu Umar menjawab: “Allah SWT telah mengutusNabi

Muhammad SAWkepada kita dan kita tidakmengetahuisesuatu. Maka

sesungguhnya kami berbuat sebagaimana duduknya Rasullullah SAWSaya

makansebagaimana makannya Rasullullah SAWdan saya shalat sebagaimana

sahalatnya Rasulluah SAW.9

4) Diceritakan dari Sa’id bin Musayyab bahwa ‘Usman bin ‘Affan berkata:

“saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah SAW, saya makan

7Abu ‘Abdilah Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz I, (Beirut: Al-
Maktab Al-islamy, t. t) hal. 167.

8Ibid,.hal.194 dan 213.
9Ibid., juz VIII, hal. 67.
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sebagaimana makannya Rasulullah SAW, dan saya shalat sebagaimana

shalat-nya Rasulullah SAW.10

Masih banyak lagi Contoh-contoh yang menujukan bahwa apa yang

diperintahkan, dilakukan, dan diserukan, niscaya diikuti oleh umatnya, dan apa

yang dilarang selalu ditinggalkan oleh mereka.

d) Dalil ‘Aqly
Kerasulan Nabi Muhammad SAWtelah diakui dan dibenarkan oleh

umatislam. Di dalam mengemban misi-Nya itu, Kadang-kadang beliau hanya

sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah SWT,baik isi maupun

formulasinya dan kadang kala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan Ilham dari

tuhan. Namun tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata

mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh ini tetap berlaku sampai ada Nas

yang menasakh-nya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hadits merupakan salah satu

sumber hukum dan sumber ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah al-

Qur’an.Sedangkan bila dilihat dari segi kehujjahan-nya, hadits melahirkan hukum

zhanny, kecuali hadits yang mutawatir.Karena hadits dalam dalil-dalil Syari’at

berada di bawah kedudukan al-Qur’an.Dan pernyataannya adalah sebagai berikut:

1) Bahwasannya al-Qur’an adalah qath’i karena mutawatir, sedangkan hadits

adalah zhanni karena terkadang banyak haditsahad yang qath’i didahulukan atas

yang zhani. Oleh karenya harus mendahulukan al-Qur’an atas hadits.

10Ibid., juz I, hal. 378.
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2) Bahwa hadits adalah sebagai penjelas terhadap al-Qur’an, atau sebagai

penambah bagi-nya. Jika sebagai penjelas, maka keberadaannya adalah setelah al-

Qur’an. Jika bukan sebagai penjelas terhadap al-Qur’an, maka ia tidak bisa

menjadi landasan kecuali setelah hukum tersebut tidak ditemukan dalam al-

Qur’an. Dan ini menjadi dalil atas didahulukannya al-Qur’an atas hadits.

3) Dari Umar bin al-Khatthab bahwasannya dia menulis kepada Syuraih,

“Apabila datang kepadamu suatu perkara, maka putuskanlah dengan apa yang

ada dalam al-Qur’an, dan jika datang kepadamu apa yang tidak ada dalam kitab

Allah, maka putuskanlah dengan hadits Rasulullah SAW.”11

B. Unsur-unsur Hadits

1. SanadHadits

Setiap hadits mengandung tiga unsur atau bagian, bagian yang

Pertamaadalah “Sanad”,12 (mata rantai transmisi),yang menyebutkan Nama-nama

periwayat dan sekaligus menjadi dukungan bagi teks hadits tersebut, kedua adalah

“Matanhadits”,13 (teks hadits itu sendiri), dan yangKetigaadalahRawi. (orang yang

meriwayatkan atau memberikan hadits). Dalam susunan keilmuan, atau melihat

persepektif keilmuan hadits, ada tiga hal penting yang harus mendapatkan

perhatian, yaitu Sanadhadits, Matanhadits dan Kritik hadits.

11Riwayat al-Nasa’I dan al-Tarmidzi.
12Sanad secara harfiah berasal dari kata sanada yang berarti mu’tamad (sandaran atau

tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya atau sah).Dikatakan demikian karena hadisitu
bersandar kepada-Nya dan di pegangi atas kebenarannya. Sedangkan menurut istilah, adalah
rangkaian para periwayat yang menghubungkan kepada matan Hadis.Lihat Ibid.,

13Kata matan secara bahasa mempunyai arti ma saluba wa irtafa’a min al-Ard (sesuatu
yang Nampak jelas). Adapun menurut istilah yaitu lafal-lafal suatu hadis yang dapat diketahui
dengannya makna yang diinginkan oleh hadis tersebut.Lihat Muhammad al-Tahhan, tafsir
musthlm.Al-Hadis, dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, Beriut hal.15.
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Secara bahasa kata Sanad berasal dari bahasa Arab yaitu Sanad atau al-

Sanad, berasal dari kata sanada, yasnudu, sanadanyang

berartimu’tamad(sandaran, atau tempat bersandar, atau sesuatu yang kita jadikan

sandaran kepada-Nya.14Atautempat berpegang yang dipercaya atau sah.15Bentuk

jama’nya adalah .segala sesuatu yang disandarkan kepada yang lainاسند Dikatakan

demikian karena hadits itu bersandar kepada-Nya dan dipegang atas kebenaran-

Nya.16Ada juga yang menyebutkan sanad adalah “Silsilah para perawi yang

menukilkan hadits dari sumber yang pertama.”17

Dalam memberikan pengertian Sanad secara istilah penulis mengutip

beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama diantaranya adalah sebagai

berikut:

a) Dr. M. Ajaj Al-Khathib.

Dalam bukunya ushul al-Hadits, menjelaskan bahwa sanad secara istilah

adalah (jalur matan) yakni rangkaian para periwayat yang menghubungkan

kepada matan hadits. jalur itu disebut dengan sanad.18

b) Drs. Munzier Suparta M.A.

Dalam bukunya Ilmu al-Hadits menjelaskan pengertian sanad secara istilah

adalah:

االءخبارعن طریق المتن
“Berita tentang jalan matan.”

14Mahmud al-Thahhan, Op. Cit., hal.15.
15 A.W. Munawar, Kamus al-Munawar Arab Indonesia Terlengkap, Perpustakaan al-

Munawar, Yogyakarta, hal. 712.
16Utang Ramwijaya, M.A, Ilmu Hadis (Jakarta: Gaya Media Pratama, th. 1996), hal. 92.
17 Ajaj al-Khathib Op.Cit., hal. 32.
18M. Ajaj al-Khatib, Op. Cip., hal. 12.
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Yang lain menyebutkan:

سلسلةالرجال الموصلھ للمتن
“Silsilah orang-orang yang meriwayatkan dalam hadits yang menyampaikan
kepada matan hadits.”19

Dua definisi ini dapat dipertegas dengan definisi yang lebih rinci sebagai

berikut:

طریق المتن اوسلسلةالرواةالدین نقلواالمتن عن مصدره لالءول
“Jalan matan hadits yaitu silsilah para perawi yang menukilkan matan hadits
dari sumberyang pertama.”20

c) Prof. Dr. H. M. Hasbi Ash-Shiddiqi

M.Hasbi Ash-Shiddiqi dalam bukunya “Sejarah Pengantar Ilmu Hadits”

menjelaskan bahwa sanad secara istilah adalah jalan yang menyampaikan kita

kepada matan hadits. Untuk memudahkan dalam pemahaman ini beliau

memberikan sebuah contoh yakni:

Apabila seorang perawi berkata: Dikabarkan kepadaku oleh Malik yang

menerimanya dari Nafi’ yang menerimanya dari Abdullah Ibnu Umar, bahwa

Rasul bersabda. “Dikabarkan kepadaku oleh Malik hingga sampai kepada

Rasulullah SAW.Maka perkataan perawi itu dinamakan sanad.”21

Dengan melihat keterangan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa,

pengertian sanad dilihat dari aspek istilah adalah serangkaian orang yang

menyampaikan atau meriwayatkan matan hadits, mulai perawi pertama sampai

yang terahir atau sampai kepada Nabi Muhammad SAW.

19Munzier Suparta M.A, Ilmu Hadis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 36.
20Utang Ramwijaya, Op. Cit., hal. 92.
21 T.M. Hasbi Ash-Shaddiqi, Op. Cit., hal. 192.
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a) Syarat-syarat Kesahihan SanadHadits

Para ulama ahli haditsdi kalangan al-Mutaqaddimin, yaitu

ulamahaditssampai abad ke III H. Belum memberikan definisi yang eksplisit

tentang haditssahih.Dan pada umumnya hanya memberikan penjelasan tentang

penerimaan berita yang dapat dipercaya kebenarannya, misalnya:

1. Tidak boleh diterima suatu riwayathadits kecuali ia berasal dari orang

yang tsiqat.

2. Hendaklah orang yang akan memberikan riwayat hadits itu diperhatikan

ibadah shalatnya, perilakunya, dan keadaan dirinya. Apabila ibadah

shalatnya, perilakunya, dan keadaan dirinya tidak baik, agar tidak diterima

riwayat haditsdari nya.

3. Tidak boleh diterima riwayat hadits dari orang-orang yang suka

berdusta,mengikuti hawa nafsunya.

4. Tidak boleh diterimariwayathadits dari orang yang dikenal tidak memiliki

pengetahuan tenteng hadits.

5. Dilarang menerima hadits dari orang yang ditolak kesaksiannya.22

Pernyataan-pernyataan tersebut tertuju kepada kualitas dan kapasitas sanad,

baik yang boleh diterima maupun yang ditolak riwayatnya. Imam al-Syafi’i telah

mengemukakan penjelasan yang lebih kongrit dan terurai mengenai riwayathadits

yang dapat dijadikan hujjah, ia mengatakan, bahwa khabar al-Khassah (hadits

ahad) tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila hadits itu:

22Muhammad Syuhudi Isma’il, selanjutnya disebut Syuhudi, Kaedah Kesahihan Sanad
Hadis Telaah Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, Cet
I, hal. 105-106.
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1) Diriwayatkanoleh orang yang:Pertama: Dapat dipercaya pengalaman

agamanya. Kedua:dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan

berita. Ketiga:dapat memahami dengan baik hadits yang diriwayatkan.

Keempat:mengetahui perubahan makna hadits apabila terjadi perubahan

lafal hadits. Kelima:mampu menyampaikan riwayt hadits secara lafal.

Keenam:terpelihara hafalannya, jika ia meriwayatkan hadits secara

hafalan, dan terpelihara catatannya jika ia meriwayatkan hadits melalui

kitabnya. Ketujuh:apabila ada hadits yang diriwayatkannya juga

diriwayatkan orang lain, maka bunyi hadits itu tidak ada perbedaan dan

yang Kedelapan:terlepas dari perbuatan tadlis.

2)Rangkaian riwayat bersambung sampai pada Nabi SAW.23Kriteria yang

dilakukan oleh al-Syafi’i tersebut sangat menekanan kepada sanad dan

periwayatan hadits. Sesungguhnya periwayatan hadits yang ditekankan ini

adalah periwayatansecara lafal (harfiah).

Sedangkan ulamamuta’akhir telah mendefinisikan haditssahih, yang pada

prinsipnya terkait dengan keterangan ulamamutaqaddimin, diantara definisi itu

dikemukakan oleh ibnu al-Shalah (W.643 H) Sebagai berikut:

بط ضااسناده بنقل الضا بط عن العدل الیتصل ى اما الحدیث الصحیح فھوالحدیث المسند الذ

إلي منتھاه والیكون شاذا والمعلال                                                                                          

“Adapun hadits sahih, adalah hadits yang bersambung sanad-Nya (sampai
kepada Nabi), diriwayatkan oleh (Periwayat) yang ‘adil dan dabit sampai akhir
Sanad, (didalam haditshadits itu) tidak terdapat kejanggalan dan cacat.24

23Lihat al-Syafi’i, al-Risalah, diteliti dan diberi syarah oleh Ahmad Muhammad Syakir
Maktabah Dar al-Turas, Kairon 1979, juz II hal.369-371.

24Abu ‘Amri ‘Usman ibn ‘Abd al-Rahman ibn al-Salih. Selanjutnya disebut ibn al-Shalah,
Ulumul al-Hadis, al-Maktabah al-‘Iimiyah, Madinah, 1972, Hal.15.
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Dan hadits yang semakna tentang pengrtian haditssahihadalah.

ذوذوال علةشیرغده بالعدل الضابطین مننسلاتصلما

“Hadits sahih adalah hadits yang bersambung sanad-nya dan diriwayatkan
oleh orang-orang yang adil,dabit dan tidak terdapat didalamnya  kejanggalan
dan cacat.25

Jadi dapat penulis simpulkan bahwasannya hadits itu bisa dikatakan

berkualitasShahihjika memenuhi beberapa persyaran yang telah disepakati oleh

ulama dan para ahli haditsdiantaranya adalah :Pertama,sanadnya bersambung.

Kedua:seluruh periwayat didalam sanad harus bersifat ‘adil. Ketiga:seluruh

periwayat didalam sanad bersifat dabit. Keempat,hadits tersebut terhindar dari

syuzuz, dan yang kelima, sanad hadits tersebut terhidar dari ‘illat. Dengan

demikian, suatu sanad hadits yang tidak memenuhi unsur-unsur diatas, berarti

adalah hadits yang kualitas sanadnyatidak shahih.

b) Urgensi Sanad dalam PeriwayatanHadits

Para ulama ahli hadits menilai sangat penting kedudukan sanad dalam

periwayatan hadits. karena demikian pentingnya kedudukan sanad, maka suatu

berita yang dinyatakan sebagai hadits Nabi SAW oleh seseorang jika berita itu

tidak memiliki sanad sama sekali maka berita tersebut oleh ulamahadits tidak

dapat disebut sebagai hadits. Meskipun berita itu tetap dinyatakan sebagai hadits

oleh orang-orang tertentu, misalnya oleh ulama yang bukan ahli hadits, maka

berita tersebut dinyatakan sebagai hadits palsu atau maudu’.26

25Imam al-Nawawi Op. Cit.,hal.2.
26M. Syuhudi Isma’il, Metodelogi Penelitian Hadis Nabi. Op. Cit., hal. 23-24.
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Sejalan dengan pendapat di atas para ulama ahli hadits telah menciptakan

berbagai kaedah tentang sanad hadits.27 Pandangan Ibnu Khaldun (W. 808 H.)

bahwa para ahli hadits dalam menjalankan penelitian tentangsanadhadits,

berpegang kepada penelitian terhadap pembawa informasi. Kalau saja orang-

orang yang membawa informasi tersebut adalah orang-orang yang dapat dipercaya

maka informasi tersebut dinyatakan berkualitas shahih. Sebaliknya, apabila orang-

orang yang membawa informasi tersebut bukan lah orang-orang yang bisa

dipercaya, tentu saja informasi yang dibawanya tidak dapat dijadikan hujjah

dalam agama, dalam artian informasinya ditolak.28

Tujuan utama dalam meneliti suatu hadits adalah untuk mengetahu apakah

hadits tersebut secara historisdapat dikatakan sebagai hadits Nabidan dapat

dipertanggungjawabkan kesahihan nya atau tidak. Hal ini sangat penting sebab

kedudukan dan kualitas hadits sangat erat kaitannya dengan sumber syari’at Islam

disamping al-Qur’an.29

Berbicara masalah kepentingan sanad dalam mempelajari ilmu hadits,

periwayatan hadits sangat penting jika dibandingkan dengan mempelajari matan.

Sebab tanpa sanad, matan hadits yang sedang dibahas akan ditolak, dan

setatusnya maudu’ ataun pun palsu.30 hal ini sesuai  dengan firman Allah SWT

dalam surat al-Hujarat ayat 6.

27Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun. Selanjutnya disebut Ibn Khaldun,
Muqaddima ibn Khaldun Dar al-Fikr, ttp,tt hal.  37.

28Ahmad amin, selanjutnya disebut amin, fajar al-Islam, Maktabah al-Nahdah al-
Misriyah, Kairo, 1965, hal. 217-303.

29Usman Sya’roni, Otentisitas Hadis Menurut Ahli Hadis dan Kaun Sufi. (Jakarta:pustaka
firdaus 2008), hal. vii.

30 Ahmad Husnan, Kajian Hadis Metode Tkhrij, Pustaka al-Kausar, Jakarta 1993, hal. 77.
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Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa
suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak tertimpa musibah
disuatu kaum yang kemudian engkau menyesal dengan apa yang telah engkau
kerjakan. (Q.S. al-Hujarat:6).31

Ayat ini menujukan kemungkinan adanya salah atau benarnya suatu berita

yang dibawa oleh orang fasik. Dari pengertian ini juga bisa diketahui adanya

kecacatan atau tidaknya bagi pembawa berita. jadi urgensi sanadsangat penting

dalam menentukan kualitas suatu hadits.32

Sejalan dengan pandangan Ibnu Khaldun, adalah Ahmad Amin (W. 1373 H)

yang menyatakan, bahwa ulamahadits dalam melakukan penelitian hadits lebih

banyak menitik beratkan kepada sanad dibandingkan penelitian terhadap matan

hadits.33 Demikian pula apa yang ditulis oleh Abd al-Mun’im al-Bahi, bahwa

ulamahadits Dalam kegiatan penelitian hadits hanya meneliti sanad dan

periwayatannya saja.34

Para ulamahadits telah membuktikan kepada kita semua kesungguhan mereka

dalam meneliti sanadhadits.Mereka berpendapat bahwa sanadhadits merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari agama dan dari hadits itu sendiri. Muhammad

Ibnu Sirin (W. 110 H) menyatakan “sesungguhnya pengetahuan hadits itu adalah

31 Departeman  Agama Republik Indonesia al-Qur’an Dan TerjemahanC.V. Toha Putra
Semarang, 1989, hal. 847.

32 Ahmad Husnan Op. Cit., hal. 80.
33Pendapat ini dikutip oleh Nur al-Din ‘Itr dalam, al-madkha,‘Ulama al-Hadis, al-

Maktabah al-Ilmiah, Madinah, 1972, hal. 14.
34Musthafa al-Siba’i, selanjut nya disebut al-Shiba’iy, al-Sunah wa Mananatuha fi Tasyri’

al-Islam, Dar Al-‘Ilm li al-Malayin, Beirut, 1977, hal.296-303.
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agama maka perhatikan lah dari siapa kamu mengambil agama itu.”35Abu Amar

al-Auza’i (W. 157 H) menyatakan “Hilangnya pengetahuan (hadits) tidak akan

pernah terjadi, kecuali bila sanad hadits telah hilang”36 Sufyan al-Sauri (W.

161H) pun mengatakan, “Sanad itu merupakan senjata bagi orang-orang yang

beriman. Jika pada diri seseorang yang beriman tidak ada senjata, maka dengan

apa mereka akan menghadapi peperangan.”37‘Abdullah ibnu al-Mubarak (W.

181H.) juga pernah mengatakan, “Sanad itu merupakan bagian dari Agama dan

sekiranya sanad itu tidak ada, niscaya siapa saja dapat menyatakan apa yang

dikehendakinya.”Ibnu al-Mubarak juga berkata, bahwa: “Antara kami dengan

golongan (yang tidak dapat dipercaya riwayatnya) adalah sanad”38Imam al-

Nawawi (W. 676 H.) saat mengomentari pendapat Ibnu al-Mubarak tersebut

mengemukakan, kalau saja kualitasa Sanad haditsberkualkitas sahih, tentu hadits

itu dapat diterima, sedangkan jika tidak sahih, maka harus ditinggalkan.

Dinyatakan hubungan hadits dengan Sanad-nya semisal antara hewan dengan

kakinya.39

Peranan sanad pada dasarnya terbagi kepada dua bagian yaitu:

1.Untuk menjagadan pemeliharaan matan hadits.

2.Untuk penilaian kualitas hadits.

35Nur al-Din al:ltr, Manhaj al-Naql fi ‘Ulama al-Hadis, Dar al-fikr, Damaskus, 1979, hal.
345.

36Ibid.,hal. 334.
37Muslim, Op. Cit., hal.15.
38Ibid.,
39Abu Zakariya yahya al-Nawawi, selanjutnya disebut al-Nawawi, al-Mutaba’ah al-

Misriyah, Mesir, 1924,juz I, hal. 88.
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Dengan demikian jelas bahwa Sanadatau susunan mata rantai para periwayat

memiliki peranan yang sangat penting dalam menetukan suatu hadits berkualitas

shahih atau tidak.Disamping itu sanadhadits merupakan salah satu usaha para

ahlihadits dalam membendung para pemalsuhadits.40

2. Matan Hadits

Kata “matan” atau “al-Matan” menurut bahasa berarti “Ma irtafa’a min al-

Ardhi” (tanah yang meninggi). Sedangkan menurut Muhammad al-Tahhan, dalam

kitabnya “al-HaditsDar al-Tsaqafah al-Islamiyyah”, mengatakan yang dimaksud matan

adalah ma saluba wa irtafa’a min al-Ard (sesuatu yang Nampak jelas)

Sedangkan menurut istilah kata “matan”adalah:

ماینتھىءالیھ السندمن الكالم
“Suatu kalimat tempat berakhirnya sanad”

Atau dalam redaksi lain matan adalah:

الفاظ الحدیث التى تتقوم بھامعانیھ
“Lafaz-lafaz hadits yang di dalamnya mengandung makna tertentu.”

Dari beberapa pengertian diatas dapat disipulkan yang dimaksud dengan

matan adalah materi atau lafadz hadits itu sendiri.41

a) Syarat-syarat Keshahihan MatanHadits

Matanhadits yang disampaikan dikalangan umat Islam, ada beberapa syarat

untuk menetapkan sehingga sebuah hadits dinyatakan shahih.Dan sebagi tolak

ukurnya para ulamahaditsmemberikan gambaran yang berbeda-beda. Menurut al-

40Al-Siba’I, Op. Cit.,hal.90.
41Drs. Munzir Suparta M.A, Ilmu Hadis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.

47.



35

Khatib al-Baghdadi, yang dikutip oleh al-Adlabi, suatu matan hadits dapat

dinyataakan maqbul (diterima sebagai hadits yang berkualitas shahih) apabila:

1.Tidak bertentangan dengan akal sehat.

2.Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur’an yang telah Muhkam.

3.Tidak bertentangan dengan haditsmutawatir.

4.Tidakbertentangan dengan tradisi yang sudah populer dikalangan

ulamasalaf(ulama dari kalangan sahabat).

5.Tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah yang sudah pasti.

6.Tidak bertentangan dengan haditsahad yang lebih tinggi kualitasnya.42

Selanjutnya al-Adlabi menambahkan, untuk mengetahui matan hadits yang

palsu bisa kita lihat dari:

1. Susunan bahasanya rancu. Rasulullah SAW yang sangat fasih dalam

berbahasa Arab dan memiliki gaya bahasa yang khas,mustahil

menyabdakan pernyataan yang rancu.

2. Kandungan pernyataan bertentangan dengan akal sehat dan sulit

diinterpretasikan secara rasional.

3. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran islam,

seperti berisikan ajakan untuk berbuat maksiat.

4. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan hukum Alam.

5. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.

42Shalahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, Op. Cit., hal. 236.
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6. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an,

ataupun haditsmutawatir yang telah mengandung putunjuk secara pasti

(qath’i al-dalalah).

7. Kandungan pernyataannya berada diluar batas kewajaran, yang diukur

melalui petunjuk umum ajaran islam.43

Dua kriteria tersebut secara umum dapat dijadiakn pegangan dalam menyaring

shahih atau tidaknya suatu hadits.Seleksi tersebut dilakukan dengan tujuanmencari

hadits yang dipandang shahih,yangbisadiamalkan dan meninggalkan hadits yang

tidak bisa diamalkan.Dari seleksi-seleksi tersebut muncullah kategorikualitas

haditsshahih, hasan, dan dha’if.

b) Urgensi MatanaHadits

al-Siba’i, Muhammad Abu Syuhbah, dan Nur al-Din‘itr, mereka menyatakan

bahwa ulamahadits dalam upaya melakukan penelitian hadits Nabi SAW sama

sekali tidak mengabaikan penelitian matan, sebagaimana terbukti adanya kaedah

kesahihan hadits yang telah ditetapkan oleh ulamahadits. Dalam kaedah tersebut

dinyatakan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh hadits yang berkualitas sahih

adalah matan dan sanadhadits itu harus terhidar dari Syuzuz (kejanggalan) dan Ilat

(cacat).ulamahadits pun telah menyusun berbagai kaedah, untuk menjalankan

penelitian matanhadits yang tidak mengandung syuzuz dan ilat.44

Terdapat banyak hadits yang dari segi sanad termasuk kategori shahih, tetapi

dari segi matan bertentangan dengan al-Qur’an.Sehingga orang-orang seperti

Ahmad Amin, dan Abu Royah menolaknya. Bahkan Muhammad al-Ghazali,

43 al-Adlabi, Op. Cit., hal. 237-238.
44Abu al-Hsen Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyair.Selanjutnya disebut Muslim, al-Jami’ al-

Sahih, ttp, Isa al-Babi al-Hlm. Abi wa Syurakah, 1995, juz I, hal.14.



37

dalam bukunya yang terbaru al-Sunnah al-Nabawiyah Bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl

al-Hadits, menyatakan bahwa betapapun sahihnya sanadsuatu hadits, sepanjang

matan-nya bertentangan dengan al-Qur’an, maka  ia tidak ada artinya.45

Ke-shahihansuatu hadits tidak dapat ditentukan oleh kesahihan sanad saja.

Tetapi matan-nya pun harus diteliti, guna memastikan apakah itu tidak syadz dan

tidak mengandung ‘illat.

C. Metodologi Krtik Sanad dan Matan Hadits

1. Kritik Sanad Hadits

Kata kritik berasal dari bahasa Yunani krites yang artinya seorang hakim,

krinein berarti menghakimi, kriterion berarti dasar penghakiman.Dalam konteks

tulisan ini kata kritik dipakai untuk menunjuk kepada kata an-Naqd dalam studi

hadits.Dalam literatur Bahas Arab kata “an-Naqd” dipakai untuk arti kritik, atau

memisahkan yang baik dari yang buruk. Sebagian ulama menamakan istilah an-

naqd dalam studi hadits dengan sebutan al-jarh wa at-tadil sehingga dikenallah

cabag ilmu hadits, al-jarh wa at-tadil yaitu ilmu untuk menunjukkan ketidak

shahihan. Memperhatikan pengertian dan perkembangan istilah tersebut, dalam

bahasa Indonsia identik dengan kata menyeleksi yang secara umum memiliki arti

menyaring atau memilih.46

Latar belakang pentingnya ilmu Kritik Sanad Hadits, adalah karena

disaathadits Nabi mulai dibukukan telah terjadi pristiwa pemalsuan

45 Muhammad al-Ghazali, al-Sunnah al-Nabawiyah Bayn Ahl al-Fiqh wa Ahl al Hadis,
diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul Studi Kritik Hadis Nabi SAW, Antara
Pemahaman Tekstual dan Kontektual, Mizan, Bandung, 1991.

46Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, 1989, hal.62.
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hadits.Sementara sanadhaditsmemiliki peran yang sangat penting bagi hadits,

sehingga untuk meneliti suatu hadits peran sanad menjadi semakin sentral,

mengingat sanad berkaitan dengan manusia sebagai sandaran periwayatanhadits.

Tetapi masalah lain timbul persoalan, apakah suatu hadits itu datangnya dari Nabi

SAW dan betul-betul disabdakan oleh-Nya.

Lebih jauh diantara tujuan melakukan kritik sanad hadits adalah untuk

menyelamatkan hadits Nabi SAW ditengah-tengah berkecamuknya pembuatan

hadits palsu, sementaradengan munculnya perpecahan atau sekte-sekte dikalangan

umat Islam, justru membuat peluang terjadinya pemalsuan hadits, yang pada masa

mutakhir ini dapat dicegah untuk tidak dibesar-besarkan. Disamping itu sanad

haditsjuga perlu menghindari periwayatanhaditsyang lemah.

Adapun salah satu cara melakukan kritik sanad hadits adalah dengan

menggunakan ‘ilm al-Jarah wa al-Ta’dil.Dalam hal ini, bagian-bagian sanadyang

dikritik oleh ulamahadits bukan hanya para periwayat saja, melainkan juga

persambungansanad-nya.Untuk meneliti persambungan sanad, salah satu hal yang

harus diperhatikan adalah bentuk tahamul wa ada’ al-Haditsyang telah ditempuh

oleh para periwayat yang telah termaktub namanya dalam sanad itu. Dalam ilm

al-Jarah wa al-Ta’dil, yang dibahas bukan hanya bagaimana kritik ulama

terhadap periwayatansaja, melainkan juga dianalisisorang yang melakukan krtik.

ulama telah memberikan syasrat-syarat sah orang untuk melakukan kritik sanad

hadits. Disamping itu, dalam ilmu al-Jarah wa al-Ta’dil juga dikenal adanya

teori-teori yang harus diterapkan.

2. Kritik Matan



39

Yang dimaksud dengan kritik matanhadits (Naqd al-Matan) dalam konteks

ini adalah usaha untuk menyeleksi matan-matanhadits sehingga dapat ditentukan

antara matan-matanhadits yang sahih atau yang lebih kuat. Kesahihan yang

berhasil diseleksi dalam kegiatan kritik matan.Tahap pertamanyaadalah menilai

ke-shaihan matan menurut eksistensinya.Bila terdapat matan-matanhadits yang

sangat rumit dikritik atau diseleksi berkaitan dengan pemaknaannya, maka hal

tersebut diserahkan kepada studimatanhadits.tahap kedua,melakukan interpretasi

atau pemaknaan matanhadits. Berkaitan dengan studi atau penelitian matanhadits,

secara garis besar meliputi tiga kegiatan atau tahapan yaitu :

1. Melakukan kritik atau seleksi matanhadits (Naqd al-Matan),

2. Melakukan interpretasi atau pemaknaan matanhadits (syarh al-matan),

3. Melakukan tipologi atau klasifikasi matanhadits (qism al-matan).

Ketiga kegiatan tersebut idealnya dapat ditempuh dalam keseluruhan proses

studi hadits. Apabila masing-masing dari ketiganya dapat diaplikasikan secara

baik, diharapkan dari kegiatan kritik atau seleksi dapat menentukan hadits-hadits

yang matan-nya sahih.

Selanjutnya,hadits-hadits yang sahih itu bila memerlukan iterpretasi, maka

diinterpretasikan untuk memperoleh kandungan maknanya secara

proporsional.Sampai pada penelitian tahap kedua ini, matanhadits yang

sebelumnya dinyatakan berstatus sahih juga dapat diterima (maqbul)

maknanya.Sementara untuk tahapan berikutnya yaitu melakukan tipologi atau

klasifikasi dimaksudkan untuk membuat berbagai kategori matanhadits.Tahapan

ketiga ini dapat dikatakan bagian dari iterpretasi hadits, hanya saja lebih
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diorientasikan untuk lebih menjelaskan pemberlakuan dan pengamalan kandungan

matan-matanhadits.Dari ketiga tahapan semuanya, diharapkan dapat

menghasilkan hadits yang sahih, atau dapat diterima (maqbul), sekaligus adanya

kejelasan dapat diamalkan (ma‘mul bih). Dilihat dari segi materi atau objek

kritiknya, model kritik teks atau matanhadits Nabi dapat dibagi menjadi dua

macam, yaitu:

1. Metode kritik matanhaditssebelum kodifikasi.

Dari berbagai teknik dalam kritik matanhadits periode ini secara umum dapat

dikategorikan memakai metode perbandingan (Comparative) dan rujuk silang

(Cross Reference). Di antara teknik-teknik perbandingan yang tercatat pernah

dipraktikkan adalah dengan teknik sebagai berikut:

a) Membandingkan matan hadits dengan ayat al-Qur‘an yang berkaitan.

Contoh: Aisyah, dalam beberapa kasus ia pernah mengkritik sejumlah (matan)

hadits yang disampaikan (diriwayatkan) oleh sahabat lainnya yang menurut

pemahamannya tidak sejalan dengan kandungan ayat al-Qur'an. Beliau mengkritik

hadits yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Ibnuu Abbas dan ibnuu Umar yang

menyatakan bahwa orang yang meninggal dunia akan disiksa karena ratapan

tangis keluarganya. Menurut Aisyah hadits tersebut tidak sejalan dengan al-

Qur'an.

b) Membandingkan (Matan-matan) hadits dalam dokumen tertulis dengan

hadits-hadits yang disampaikan dari hafalan.
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Dalam metode ini apabila ada perbedaan antara versi tulisan dengan versi

lisan, para ulama biasanya lebih memilih versi tulisan daripada versi lisan, karena

dianggap lebih kuat (ahfaz). Imam Bukhari (W. 256 H. 870 M) misalnya, beliau

pernah melakukan metode ini pada saat menghadapi matanhadits tentang

mengangkat tangan ketika akan ruku dalam shalat, yang diriwayatkan oleh Sufyan

melalui Ibnuu Mas‘ud. Setelah membandingkannya, Bukhari memutuskan untuk

memilih hadits yang diriwayatkan oleh Yahya bin Adam yang teleh mengeceknya

dari kitab Abdullah bin Idris (dalam versi tulisan), dan pada matan tersebut tidak

memuat redaksi yang mengundang perselisihan.

c) Perbandingan antara pernyataan dari seorang periwayat yang disampaikan

pada waktu yang berlainan.

Metode perbandingan ini pernah dilakukan oleh Aisyah Istri Nabi. Aisyah

pernah menyuruhUrwah bin Zubair untuk menanyakan sebuah hadits, tentang

ilmu dan dihilangkannya ilmu dari dunia, kepada Abdullah bin Amryang tengah

menunaikan ibadah haji. Abdllah pun menyampaikan hadits yang ditanyakan itu.

Karena Aisyah merasa tidak puas, tahun berikutnya, ia meminta Urwah kembali

menemui Abdllah yang naik haji lagi dan menanyakan hadits yang telah

ditanyakannya setahun yang lalu. Ternyata lafal hadits yang disampaikan oleh

Abdllah sama persis dengan lafal yang disampaikannya setahun yang lalu.

d) Membandingkan hadits-hadits dari beberapa murid yang mereka terima

dari satu guru.

Metodeini pernah dilakukan oleh (Yahya) Ibnuu Ma‘in (W. 233 H. 848

M.)salah seorang ulama kritikus hadits terkemuka. Ia pernah membandingkan
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karya Hammad bin Salamah (W. 167 H.784 M.) Seorang kritikus terkenal dari

Basrah, dengan cara menemui dan mencermati tulisan delapan belas orang murid

Hammad. Dari hasil perbandingan tersebut ternyata Ibnuu Ma‘in menemukan

kesalahan-kesalahan baik yang dilakukan oleh Hammad maupun murid-muridnya.

e) Melakukan rujuk silang antara satu periwayat dengan periwayat lainnya.

Metode ini pernah dilakukan oleh Marwan bin Hakam. Peristiwanya bermula

ketika Marwan menerima hadits yang disampaikan oleh Abd ar-Rahman bin al-

Mugirah bin Hisyam bin al-Mugirah yang bersumber dari Aisyah dan Ummu

Salamah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW Ketika waktu fajar (salat

Subuh) beliau dalam keadaan berhadas besar (karena pada malam harinya

bersenggama dengan istri beliau). Kemudian beliau mandi dan tetap berpuasa

(pada hari itu). Mendengar hadits tersebut, Marwan segera menyuruh Abd ar-

Rahman menemui Abu Hurairah, karena Abu Hurairah pernah meriwayatkan

hadits yang menyatakan bahwa apabila sesorang pada waktu Subuh masih dalam

keadaan berhadas besar karena pada malam harinya bersenggama dengan istrinya,

maka Nabi menyuruh orang tersebut membuka puasanya. Abd ar-Rahman

menemui Abu Hurairah di Zulhulaifah, dan menyampaikan kepadanya hadits

yang diriwayatkan melalui Aisyah dan Ummu Salah (tersebut di atas). Pada saat

itu Abu Hurairah menjelaskan bahwa ia menerima hadits tersebut tidak langsung

dari Nabi, melainkan dari al-Fadl bin Abbas, sehingga menurut Abu Hurairah Fadl

lah yang lebih mengetahui hadits tersebut.

2. Metode Kritik Matan Hadits Pasca Kodifikasi.
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Seperti halnya kritik matanhadits pra kodifikasi, untuk kritik matan pasca

kodifikasi pun metode perbandingan tetap masih dominan dan relevan, hanya saja

teknik-tekniknya perlu disesuaikan sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Secara rinci, dapat diuraikan bahwa teknik kritik matan pada fase ini, termasuk

zaman sekarang, dapat dilakukan antara lain dengan teknik sebagai berikut:

a. Membandingkan matan-matanhadits dengan ayat al-Qur‘an yang terkait

atau memiliki kedekatan susunan redaksi.

b. Membandingkan antara matan-matan hadits.

Untuk memperoleh otentisitas hadits, menurut Muhammad Mustafa Azami,

maka seseorang harus melakukan kritik hadits. Menurutnya, kritik hadits sejauh

menyangkut nash atau dokumen terdapat beberapa metode. Namun hampir semua

metode itu dapat dimasukkan dalam kategori perbandingan atau cross

reference.Adapun rumusan metodologis yang ditawarkan beliau untuk

membuktikan otentisitas hadits adalah:

1) Membandingkan Hadits-hadits dari berbagai murid seorang syaikh (guru).

2) Membandingkan pernyataan-pernyataan dari seorang ulama yang

dikeluarkan pada waktu-waktu yang berlainan.

3) Membandingkan pembacaan lisan dengan dokumen tertulis.

4) Membandingkan Hadits-hadits dengan ayat Al-Qur‘an yang berkaitan.

Urgensi studi kritik matan ini bisa dilihat dari beberapa segi, diantaranya:

a) Menghindari sikap sembrono dan berlebihan dalam meriwayatkan hadits,

karena ada ukuran tertentu dalam metodologi kritik matan ini.

b) Menghadapi kemungkinan adanya kesalahan pada diri para periwayat.
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c) Menghadapi musuh-musuh Islam yang memalsukan hadits dengan

menggunakan sanad shahih, tetapi matan-nya tidak shahih.

d) Menghadapi kemungkinan terjadinya kontradiksi antara beberapa riwayat.


