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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an, yang wajib

dijadikan pedoman dalam kehidupan, untuk memperoleh kesejahteraan hidup

di dunia dan keselamatan di akhirat.1 Dari segi dilalah-nya, Al-Qur’an sama

dengan hadis Nabi SAW. masing-masing ada yang qath’i al-dilalah dan

zhanni ad-dilalah. Hanya saja, al-Qur’an pada umumnya bersifat global,

sedangkan hadis Nabi SAW. pada umumnya bersifat terperinci. Salah-satu

fungsi hadis Nabi SAW. terhadap al-Qur’an adalah sebagai bayan al-tafsir

(keterangan penafsiran) atau bayan al-tafshil (keterangan penjelasan).

Meskipun hadis Nabi SAW. berfungsi sebagai penafsir atau penjelas terhadap

al-Qur’an, tetapi tidak berarti bahwa hadis Nabi SAW. seluruhya adalah

qath’i al-dilalah. 2

Sebagai sumber ajaran kedua setelah al-Qur’an, hadis harus memiliki

kekuatan hujjah. Kehujjahan hadis ditunjukkan melalui kesahihan hadis itu

sendiri, baik dari segi sanad maupun matan. Hal ini dikarenakan persyaratan

diterima atau ditolaknya sebuah hadis tergantung pada shahih atau tidaknya

sanad dan matan hadis tersebut. Berkenaan dengan penggunaan hadis sebagai

hujjah, para ulama telah menetapkan bahwa hanya hadis yang bernilai shahih

atau setidaknya hasan-lah yang dapat dijadikan pegangan.

1 Abu Zahroh, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 161.
2Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadits Nabi, (Jakarta: Insan

Cemerlang, 2000), h. 1.
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Hadis Nabi Muhammad SAW. yang sampai kepada kita hari ini

sangat banyak jumlahnya, tidak semuanya hadis Nabi SAW. itu dapat kita

terima secara mutlak. Hal ini disebabkan hadis Nabi SAW. tersebut masih

terbagi ke dalam berbagai bentuk hadis, seperti hadis shahih, hasan dan

dha’if. Berkenaan dengan kedudukan hadis sebagai hujjah, para ulama telah

menetapkan bahwa hadis yang termasuk kategori maqbul (shahih dan hasan)

yang diterima. Namun hadis maqbul tidak dapat diterima begitu saja karena

pada hadis maqbul terkadang terdapat persoalan-persoalan yang meragukan

untuk dijadikan sebagai hujjah dalam menyelesaikan masalah. Persoalannya

adalah terdapatnya pada hadis maqbul riwayat-riwayat yang antara yang satu

dengan yang lainnya tampak saling bertentangan. Masalah yang dihadapi

tersebut disatu pihak ditemukan hadis dengan ketentuan hukum yang

membolehkan atau bahkan memerintahkan. Sedangkan dipihak lain

ditemukan pula hadis dengan ketentuan hukum yang melarang.

Adanya hadis-hadis bertentangan menyangkut suatu masalah tertentu,

secara praktis, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam mengambil

kepastian ajaran (ketentuan hukum) yang mengatur masalah tersebut, yang

manakah diantaranya yang harus diikuti dan diamalkan, seperti: yang

memerintahkan atau yang melarang.

Dalam masalah fiqhiyyah banyak ditemukan adanya perselisihan atau

perbedaan di kalangan fuqaha’ dalam menetapkan suatu perkara. Kasus ini

sebenarnya bukan permasalahan yang baru, karena sejak zaman sahabat juga

terjadi perselisihan dalam menetapkan masalah fiqhiyyah dan diikuti oleh
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zaman setelahnya oleh imam-imam mazhab. Walaupun mereka saling

berebeda pendapat dalam berbagai permasalahan namun tetap saling

berlapang dada terhadap satu dengan yang lainnya. Dari sekian perbedaan

pendapat di antaranya adalah masalah sujud dalam shalat, apakah

mendahulukan kedua tangan atau kedua lutut.

Shalat secara bahasa berarti do’a. Menurut istilah, sebuah perkataan

dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan

salam.3 Tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan itu selanjutnya dinamakan

rukun dan pemenuhannya menjadi satu keharusan. Jika tidak dikerjakan

mengakibatkan shalatnya batal. Atau disebut sunnah jika berfungsi sebagai

pelengkap dan penyempurnaan saja. Sehingga kalau ditinggalkan, tidak

membatalkan shalat.

Rukun shalat secara keseluruhan ada tiga belas,4 yang merupakan satu

kesatuan utuh, sehingga pelaksanaannya harus berkesinambungan. Apabila

ada salah satu dari rukun itu ditinggalkan atau dilaksanakan secara terpisah,

seseorang belum dianggap melaksanakan shalat. Setiap rukun mempunyai

aturan dan cara-cara tertentu, dari membaca Al-Fatihah, ruku’, i’tidal, sujud,

dan seterusnya. Semua itu bersumber dari cara shalat Rasulullah SAW.

semasa hidup. Sebagaimana perintah beliau dalam sebuah hadis:

3 Ayyub, Hasan, Fikih Ibadah, Diterjemahkan oleh: Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta:
Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 115.

4 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), jil. I,
h. 630.
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...وسلمعلیھهللاصلىالنَّبِيَّ أَتَْینَاقَالَ اْلُحَوْیِرثِ ْبنِ َمالِكِ ُسلَْیَمانَ أَبِيَعنْ 

5أَُصلِّيَرأَْیتُُمونِيَكَماَوَصلُّوا

“Bersumber dari Abi Sulaiman Malik Bin Huwairis berkata: kami

telah datang kepada Nabi SAW..... Dan shalatlah kamu seperti kamu

melihat aku shalat.”

Cara dan aturan-aturan tersebut telah diterangkan oleh ulama dengan

panjang lebar, melalui proses ijtihad secara serius, dalam karya mereka

berupa kitab-kitab fiqih. Dalam berijtihad mereka senantiasa berpedoman

pada al-Qur’an, hadis, ijma’ dan qiyas serta metode-metode istinbath yang

lain. Dengan demikian shalat yang dipraktikkan umat Islam, secara umum

sama, karena berangkat dari sumber yang sama pula. Semua berdiri,

membaca al-Fatihah, ruku’, sujud dan seterusnya. Tetapi di balik kesamaan-

kesamaan tersebut, terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak begitu prinsip,

namun menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama sehingga

mengakibatkan variasi dalam pelaksanaannya. Misalnya dalam masalah

sujud, ulama terbagi dalam dua kelompok, antara mendahulukan kedua

tangan dan yang mengakhirkannya dengan meletakkan kedua lutut. Kedua-

duanya memiliki dasar masing-masing.

Hadis yang menjelaskan tentang larangan mendahulukan lutut yang

bersumber dari Abu Hurairoh RA.

5 Bukhari, Sahih Bukhari, (Kairo: Maktabah Islamiyah, 2011), h. 685.
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ثَنَا دٍ ْبنُ اْلَعِزیزِ ْبدُ عَ َحدَّثَنَاَمْنُصورٍ ْبنُ َسِعیدُ َحدَّ ثَنِىُمَحمَّ دُ َحدَّ ِ َعْبدِ ْبنُ ُمَحمَّ هللاَّ

نَادِ أَبِىَعنْ َحَسنٍ ْبنِ  ِ َرُسولُ قَالَ قَالَ ھَُرْیَرةَ أَبِىَعنْ األَْعَرجِ َعنِ الزِّ صلىهللاَّ

قبلیدیھولیضعالبعیركمایبركفالیبركأحدكمسجدإذاوسلمعلیھهللا

6ركبتیھ

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur, telah
menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad. Telah
menceritakan kepada saya Muhammad bin ‘Abdillah bin Hasan dari
abi al-Zinad, dari A’raj, dari Abu Hurairoh berkata: Rasulullah SAW.
Bersabda: Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah
turun seperti unta yang hendak duduk, dan letakkanlah kedua tangan
sebelum dua  lututnya.”

Sedangkan hadis mendahulukan lutut ketika sujud bersumber dari

Wa’il Bin Hujr:

ثَنَا ثَنَاقَاالَ ِعیَسىْبنُ َوُحَسْینُ َعلِىٍّ ْبنُ اْلَحَسنُ َحدَّ أَْخبََرنَاَھاُرونَ ْبنُ یَِزیدُ َحدَّ

صلىالنَّبِىَّ َرأَْیتُ قَالَ ُحْجرٍ ْبنِ َوائِلِ َعنْ أَبِیھِ َعنْ ُكلَْیبٍ ْبنِ َعاِصمِ َعنْ َشِریكٌ 

قَْبلَ یََدْیھِ َرفَعَ نََھضَ اَوإِذَ یََدْیھِ قَْبلَ ُرْكبَتَْیھِ َوَضعَ َسَجدَ إَِذاوسلمعلیھهللا

7ُرْكبَتَْیھِ 

“Telah menceritakan kepada kami Hasan bin ‘Ali dan Husiain bin
‘Isa, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin
Harun, telah mengabarkan kepada kami Syarik dari ‘Ashim bin
Kulaib dari ayahnya, dari Wa’il bin hujr berkata, ”Saya melihat
Rasulullah saw ketika sujud meletakkan (menjatuhkan) kedua lutut
sebelum kedua tangannya. Dan ketika bangkit beliau mengangkat
kedua tangannya sebelum kedua lutunya”.

Dari kedua redaksi hadis di atas tampak pertentangan hadis yang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Wa’il

6 Abu Dawud, Sunan Abu Daud, (Mesir: Dar Ibn Al-Haitsam, 2008), Jil. I,  h. 173.
7 Abu Daud, ibid.,
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bin Hujr. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah dengan jelas menunjukkan

perintah untuk mendahulukan tangan sebelum lutut ketika sujud, dan begitu

juga sebaliknya dengan hadis yang berasal dari Wa’il bin Hujr menunjukkan

larangan mendahulukan tangan ketika sujud.

Pada kasus sujud, Imam Malik dan Ahmad memilih hadis yang

pertama yaitu mendahulukan kedua tangan dari kedua lutut. Sedangkan Imam

Syafi’i, Hanafi dan al-Tsauri cenderung mengamalkan hadis kedua.8 Sebab

utama mereka berbeda pendapat karena berbeda dalam menentukan kualitas

dan pemahaman hadis, sehingga ada kelompok-kelompok tertentu

mengklaim bahwa tidak sempurna bahkan tidak sah shalat tanpa

mendahulukan tangan ketika sujud. Oleh sebab itu, untuk membuka

pandangan dan meluaskan pemahaman tentang tata cara sujud, perlu

pengkajian ulang terhadap hadis tersebut dengan perincian yang jelas

terhadap jalur periwayatan, sejauh mana realitas urgensi mendahulukan

tangan atau lutut ketika sujud dan bagaimana kontekstualisasi hadis tersebut

dalam pemahaman ulama, sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu

analisis dengan pendekatan ilmu mukhtalif al-Hadı͂ts, berdasarkan

peneyelesaian jam’u wa al-taufiq, tarjih, nasakh-mansukh dan tauqif.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian terhadap

permasalahan di atas disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

8 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Diterjemahkan oleh Masturi Ilham, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2007), Jil. II., h. 88.
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1. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur’an, dilihat dari

segi periwayatannya ternyata tidak semua hadis diriwayatkan secara mutawatir.

Oleh karena itu penelitian yang mendalam terhadap kualitas dan kuantitas hadis

merupakan sesuatu yang urgen dalam upaya menemukan hujjah yang kuat.

2. Mengingat bervariasinya cara pelaksanaan sujud, maka mendorong penulis

untuk mengkaji ulang hadis-hadis tersebut.

3. Penelitian tentang hadis mendahulukan tangan dan lutut ketika sujud yang

meliputi penelitian sanad ini belum pernah dilakukan khususnya di

lingkungan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam

penelitian ini, maka perlu untuk memberikan istilah atau kata kunci yang

terdapat pada judul di atas.

1. Hadis

Hadis menurut etimologi berarti al-jadı͂d (sesuatu yang baru),9

Sedangkan secara terminolgi, segala yang disandarkan kepada Nabi SAW.

berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat.10

2. Sujud

Sujud menurut etimologi al-khudhu’ wa al-tadzlil (tawadhu’ dan

merendah),11 atau ketundukan dan merendahkan diri kepada Allah SWT. 12

9 Muhammad Thahhan, Taisı͂r Musthalah al-Hadı͂ts, (Iskandariyah: Markaz al-Huda
al-Dira͂sat, 1405). h. 16.

10Ibid.
11 Wahbah al-Zuhaili, op. Cit., h. 658.
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Sedangkan menurut terminologi meletakkan sebagian dahi yang terbuka ke

tanah atau ke tempat shalat.13

3. Study

Uraian dan penjelasan secara komprehensif mengenai berbagai

aspek subjek yang diteliti.14

4. Mukhtalif

Menurut bahasa mukhtalif adalah isim fa’il dari ikhtilaf (berbeda)

yang merupakan lawan dari ittifaq (sesuai).15 Biasanya kata mukhtalif

dalam kajian hadis selalu digandengkan kata hadits (mukhtalif hadits),

Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan,

lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, di

samping membahas hadis yang sulit difahami atau dimengerti, lalu

menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.16

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dapatlah dirumuskan

bahwa yang dimaksud dengan judul penulisan ini adalah penelitian dan

pengkajian tentang hadis mendahulukan tangan dan lutut ketika sujud

dalam shalat yang termuat dalam kitab hadis yang enam (kutub al-sittah),

yang zhahirnya saling bertentangan sehingga bisa menghasilkan

kesimpulan melalui metode penyelesaian ilmu mukhtalif al-hadits.

12‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Al-Bassam Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-
Maram, (Saudi ‘Arabiyah: al-Musthafa, 1989), jil. I, h. 167.

13 Wahbah al-Zuhaili, loc. cit.
14 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2004), h. 281.
15 Usamah bin ‘Abdullah Khayyath, Mulhtalif al-Hadits baina al-Muhadditsin wa

al-Usuliyyin al-Fuqaha’, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001), h. 25.
16 Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, Ushul al-Hadits, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 283.
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D. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas hadis-hadis tentang tata-cara pelaksanaan

sujud, apakah mendahulukan kedua tangan atau kedua lutut, yang secara

zhahir terdapat kontradiksi antara satu teks hadis dengan teks hadis yang lain.

Hadis yang berbicara tentang mendahulukan kedua tangan dan kedua lutut

ketika sujud diriwayatkan oleh banyak mukharij yang termuat dalam kitab-

kitab hadis yang mu’tabar.17 Hadis yang mendahulukan kedua tangan ketika

sujud setelah dilacak melalui kitab Mu’jam al-Mufahras li al-Faz al-Hadı͂ts

dengan menggunakan kata baraka diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab

sholat bab no. 137, al-Nasa’i dalam kitab tathbı͂q bab no. 38, al-Darimi dalam

kitab shalat bab no. 74, dan Ahmad bin hanbal bab No. 4.18 sedangakan

dengan menggunakan ba’ara diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab shalat

bab no. 137, al-Nasa’i dalam kitab tathbı͂q bab no. 38 dan 55, Ibnu Majah

dalam kitab iqa͂mah bab no. 204, al-Darimi dalam kitab shalat bab no. 74,

Ahmad bin Hanbal bab no. 3.19 Adapun untuk hadis mendahulukan kedua

lutut ketika sujud dengan menggunakan kata sajada terdapat pada Sunan Abu

Daud dalam kitab shalat bab no. 137, Sunan al-Tirmizi dalam kitab shalat bab

no. 84, Sunan al-Nasa’ dalam kitab tathbı͂q bab no. 93, Sunan al-Darimi

dalam kitab sholat bab no. 74.20

17 Kitab-kitab hadis yang mu’tbar yaitu: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu
Daud, Sunan al-Nasa’i, Sunan al-Turmuzi, Sunan al-Darimi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta’
Imam Malik, Musnad Ahmad Bin Hambal, lihat: Syuhudi Isma’il, Cara praktis Mencari
Hadis, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 51.

18 A.J Wensick, ibid, jil. I, h. 182.
19 A.J Wensick, ibid, jil. I, h. 198.
20 A.J. Wensick, ibid, jil. II, h. 410.
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Mengingat hadis-hadis yang membahas mendahulukan tangan dan

lutut ketika sujud dalam shalat memiliki makna yang sama, maka penulis

menyimpulkan untuk memfokuskan penelitian ini terhadap hadis-hadis yang

termuat dalam kutub al-sittah yang di anggap sudah mewakili dalam

pembahasan ini. Adapun hadis yang mendahulukan kedua tangan ketika sujud

yang akan penulis teliti adalah hadis yang terdapat dalam kitab sunan, yaitu

diriwayatkan oleh: Abu Daud dan al-Nasa’i. Sedangkan hadis yang

mendahulukan kedua lutut yang akan penulis teliti adalah yang diriwayatkan

oleh: Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasa’i, dan Ibnu Majah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan

beberapa pokok permasalahan:

1. Bagaimana kualitas hadis mendahulukan tangan dan lutut ketika sujud?

2. Bagaimana kontekstualisasinya dalam tinjauan ilmu mukhtalif al-Hadı͂ts?

3. Sejauh mana urgensi mendahulukan tangan dan lutut ketika sujud?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui tentang kualitas hadis mendahulukan tangan dan

lutut ketika sujud.

b. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis mendahulukan tangan atau

lutut dalam dalam tinjauan ilmu mukhtalif al-hadis.

c. Untuk mengetahui sejauh mana realitas urgensi mendahulukan tangan

dan  lutut ketika sujud.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai acuan dasar untuk studi lanjutan masalah hadis yang

berhubungan mendahulukan tangan atau lutut ketika sujud.

b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khaza͂nah ilmu pengetahuan

dalam bidang hadis.

c. Secara akademis, penelitian ini melengkapi syrat-syarat guna

memperoleh gelar sarjana Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin UIN

SUSKA Riau.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang ta’arudh al-Hadı͂ts sudah sejak lama mendapatkan

perhatian pakar hadis. Ulama telah berusaha untuk menghimpun berbagai

matan hadis yang tampak saling bertentangan dan memberikan jalan keluar

tehadap hadis tersebut. Karya pertama dalam bidang ini adalah kitab Ikhtilaf

al-Hadı͂ts karya Imam Syafi’i (150-204 H). Kemudian disusul oleh Ibnu

Quthaibah (213-276 H)  dengan karyanya Ta’wil Mukhtalif al-Hadı͂ts.21

Selain itu juga dibahas oleh ulama belakangan diantaranya Usamah bin

‘Abdullah Khayyath dalam karyanya Mukhtalif al-Hadı͂ts baina al-

Muhadditsin wa al-Ushuliyyin al-Fuqaha` wa al-Muhadditsin karangan Nafiz

Husain al-Hammad dan lain-lain. Adapun literatur-literatur yang membahas

tentang mendahulukan tangan atau lutut ketika sujud di antaranya:

1. Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah dalam kitabnya Zaad al-Ma’ad, “Rasulullah

SAW. meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangan, kemudian

21Muhammad ‘Ajjaj al-Kahatib, Ushul al-Hadı͂st ‘Ulumuhu wa Musthalah, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1971), h. 284-285.
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mengangkat kedua tangan, dahi dan hidungnya ketika bangkit dari sujud.

Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Syarik, dari ‘Ashim bin

Kulaib dari ayahnya dari Wa’il bin Hujr bahwa mendahulukan kedua lutut

sebelum kedua tangan ketika sujud. Adapun hadis Abu Hurairah bahwa

mendahulukan kedua tangan dari kedua lutut ketika sujud. Pada hadis ini

terdapat sebagian periwayatannya keterbalikan awal  dan akhir hadis,

bahwa hadis mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut maka sama

dengan duduknya unta, karena unta ketika duduk mendahulukan

tangan.”22

2. Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam dalam kitab Taudhih al-Ahkam

min Bulugh al-Maram’, “Hadis Abu Hurairah lebih kuat dari hadis Wa’il

bin Hujr.23 Meskipun disebutkan banyak perbedaan pendapat tentang

mendahulukan kedua tangan dan kedua lutut ketika sujud, namun menurut

mayoritas ulama lebih afdhal mendahulukan kedua lutut, kemudian kedua

tangan sebagaimana yang terdapat dalam hadis Wa’il bin Hujr.”24

3. Ibnu Qudamah  dalam kitabnya al-Mughni, “ Hadis Wa’il bin Hujr yaitu

mendahulukan lutut ketika sujud merupakan pendapat yang masyhur

dikalangan ulama  mazhab. Diantaranya Muslim bin Yasar, al-Nakha’i,

Abu Hanifah, al-Tsauri, dan Syafi’i. Sedangkan hadis Abu Hurairoh

mendahulukan kedua tangan ketika sujud, merupakan pendapat imam

Malik. Menurut al-Khitthabi, hadis Wa’il bin Hujr lebih shahih daripada

hadis Abu Hurairoh. Diriwayatkan dari Abu Sa’id, ia berkata: “Kami

22Muhammad Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, ibid, h. 223-224.
23 Abdullah bin ‘Abdurrahman Al-Bassam, op.cit., h. 186.
24Ibid., h. 189.
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meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, lalu kami diperintahkan

meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan.”

Hadis ini memberikan pengertian bahwa apa yang telah lalu yaitu

meletakkan tangan sebelum kedua lutut telah dinasakh, yaitu dihapus

kekuatan hukumnya. Atsram meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa

Rasulullah SAW. bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian

bersujud, maka mulailah dengan kedua lututnya sebelum kedua

tangannya dan janganlah menderum seperti menderumnya unta.”25

4. Ibnu Rusydi dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid, “Para ulama fiqh

berbeda pendapat dalam melaksanakan sujud, apakah mendahulukan

kedua tangan sebelum kedua lutut atau sebaliknya. Sedangkan mazhab

Maliki meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Sebab mereka

berbeda pendapat karena hadis Abdullah Ibn Hujr yaitu mendahulukan

kedua lutut sebelum kedua tangan, dan hadis Abu Hurairah

mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Menurut sebagaian ahli

hadis, hadis Wa’il Bin Hujr lebih kuat dari hadis Abu Hurairoh.26

5. Imam Syaf’i dalam kitabnya al-Umm, “Saya menyukai seorang yang

bertakbir ketika akan sujud, kemudian ia bergerak ke bawah untuk sujud.

Yang pertama diletakkan di atas lantai adalah kedua lututnya, kemudian

kedua tangannya, lalu mukanya. Apabila ia meletakkan kedua tangannya

25 Ibnu Qudamah, al-Mughni, Diterjemahkan oleh Masturi Ilham, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2007), Jil. II. h. 88-89.

26 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Semarang: Toha Putra, 2007), h. 99-100.
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sebelum kedua lututnya, maka saya memandang hal demikian itu adalah

makruh, namun ia tidak harus mengulangi dan tidak pula sujud sahwi.”27

6. Whabah al-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh al-Islami wa Adillatuh, “Menurut

Jumhur Ulama, disunnahkan bagi yang shalat meletakkan kedua lutunya

pertama kali ke bumi, kemudian disusul dengan kedua tangan, dahi dan

hidung. Dan ketika bangkit dari sujud mengangkat wajah, kemudian

kedua tangan dan disusul dengan kedua lutut. Posisi ini dijelaskan dalam

hadis Wa’il bin Hujr. Menurut al-Khitthabi, “Hadis Wa’il bin Hujr lebih

sahih dari hadis Abu Hurairoh”.

Menurut mazhab Malikiyyah, disunnahkan mendahulukan kedua

tangan dari kedua lutut ketika sujud, sesuai dengan hadis Abu Hurairah.

Menurut Ibnu Sa’id, hadis Abu Hurairah lebih ra͂jih dari hadis Wa’il bin

Hujr.28

7. Hindi Akni menyebutkan dalam Ikhtiyaarat al-Fiqhiyyah lil al-Baani min

Khilal Kitab Sifat Shalat al-Nabi, “Ulama berbeda pendapat tentang cara

pelaksanaan sujud. Pendapat pertama, dikemukakan oleh mazhab al-

Zhahiriyyah, bahwa wajib mendahulukan kedua tangan ketika sujud.

Pendapat kedua, menurut Malikiyyah dan Ahmad, bahwa disunnahkan

mendahulukan kedua tangan dari kedua lutut. Pendapat ketiga,

disunnahkan mendahulukan kedua lutut, ini merupakan pendapat jumhur

yaitu Hanafiyyah dan Syafi’iyyah. Pendapat keempat, tidak ada tarjih

27Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, Diterjemahkan oleh:
Muhammad Yasir Abd Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 176.

28 Wahbah al-Zuhaili, op. cit., h. 663.
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antara hadis yang mendahulukan kedua tangan dan kedua lutut, pendapat

ini  juga dipilih oleh imam Nawawi.29

Dengan tidak mengabaikan kajian para penulis dan peneliti

terdahulu, penelitian ini memiliki nuansa tersendiri, yaitu meneliti hadis

yang membahas tentang mendahulukan tangan dan lutut ketika sujud,

dengan mengumpulkan hadis-hadis khusus berbicara tentang hal tersebut

dalam kitab-kitab hadis yang mu’tabar, kemudian diteliti keshahihannya

serta mengaitkannya dengan pendapat ulama terhadap pemahaman hadis

tersebut dengan memadukannya dengan ilmu mukhtalif al-hadits sehingga

dapat menghasilkan pemahaman yang baik dengan harapan tidak

ditemukan lagi sikap saling menyalahkan dan merasa paling benar dalam

pelaksanaannya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).

Penelitian difokuskan pada penelusuran dan analisis melalui literatur serta

bahan pustaka lainnya. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai

berikut:

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua ketegori

yaitu:

a. Data primer adalah bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama

dalam penelitian ini. Sebagai sumber utama dalam penelitaian ini

29 Hindi, Akni, Ikhtiyaarat al-Fiqhiyyah lil al-Baani min Khilal Kitab Sifat Shalat
al-Nabi, (Beirut:Dar Ibn Hazm, 2009), h. 157-158.
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adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan tema yang sedang

diteliti. Data tentang hadis mendahulukan tangan dan lutut ketika

sujud. Data ini bersumber dari kitab-kitab hadis yang memuat hadis-

hadis tersebut. Adapun kitab-kitab hadis yang menjadi sumber primer

anjuran mendahulukan lutut ketika sujud, yaitu Sunan Abu Daud,

Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasa’i, dan Sunan Ibnu Majah.

Sedangkan kitab hadis yang memuat mendahulukan tangan ketika

sujud, yaitu Sunan Abu Daud, Sunan al-Nasa’i. Selain itu rujukan

penting dalam penelitian ini adalah kitab Mu’jam al-Mufahras li al-

Faz al-Hadı͂ts karya A.J. Wensinck, Tahzib al-Kamal fi Asma’ al-

Rijal, karya al-Mizzi, Tahzib al Tahzib karya Imam al-Hafiz

Syihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqolani.

b. Data sekunder adalah referensi yang mendukung tema-tema pokok

yang dibahas, baik berupa buku, artikel, ataupun bahan pustaka

lainnya yang dapat dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi

dari hasil penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan masalah yang

diteliti.

b. Melakukan pelacakan terhadap hadis-hadis tentang mendahulukan

kedua tangan dan lutut ketika sujud.
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c. Mengumpulkan hadis-hadis tentang mendahulukan tangan dan lutut

ketika sujud, untuk selanjutnya dapat membandingkan sanad dan

matan-nya.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut dianalisa

dengan menggunakan metode takhrij dengan dua pendekatan:

a. Pendekatan Sanad.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan apakah hadis ini

shahih atau tidak. Ukuran keshahihan hadis itu terpenuhinya paling

tidak lima unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sanadnya

bersambung, periwayatnya ‘adil, dhobith, terhindar dari syadz dan

‘illat.

Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan langkah-langkah

metodologis. Langkah-langkah tersebut adalah:

1.) Melakukan i’tibar al-sanad.

2.) Meneliti dan menganalisis perawi dan metode periwayatannya,

yang meliputi ilmu Jarh wa Ta’dil, shighat tahammu wa al-ada’,

serta penelitian kemungkinan adanya syadz dan ‘illah.

3.) Menyimpulkan hasil penelitian sanad.

b. Pendekatan Matan.

Pendekatan ini lebih mengacu kepada kaedah-kaedah

kesahihan matan. Mengadakan penelitian terhadap matan hadis

dengan mengacu kepada kaedah keshahihan matan dengan tolak ukur
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bahwa matan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nulai-nilai yang

dikandung al-Qur’an, tidak menyalahi terhadap hadis yang lebih

shahih, tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, indra dan

sejarah yang telah baku. Kemudian terhindar dari syaz dan ‘illat.

c. Pendekatan ilmu mukhtalif al-hadis

Tujuan utama pendekatan ini berupaya untuk  mengamalkan

kedua hadis yang saling bertentangan, seperti dengan memperhatikan

situasi dan kondisi. Ketika kedua hadis tersebut tidak bisa diamalkan

maka langkah selanjutnya meneliti hadis yang memiliki status yang

lebih kuat baik dari segi sanad maupun matan. Apabila metode ini

belum bisa menatapkan sebuah hujjah maka harus menentukan hadis

yang lebih dahulu dan belakangan datang. Jika diketahui, hadis yang

datang belakangan menjadi nasikh (penghapus) terhadap hadis yang

datangnya lebih dahulu (mansukh). Jika ketiga metode ini tidak bisa

juga menyelesaikan pertentangan kedua hadis tersebut, langkah

terakhir yaitu dengan mentawaqquf kannya (mendiamkan) hadis

tersebut. sampai ada dalil yang menunjukkan keabsahan hadis

tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dengan membagi bab sebagai

judul besar yang sesuai dengan isi bab tersebut. Kemudian setiap bab terbagi

pula kepada sub bab. Selanjutnya disusun dengan sistematis sehingga mudah

untuk dipahami.
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Bab pertama, merupakan pendahuluan, terdiri dari: latar belakang,

alasan pemilihan judul, penegasan istilah, perumusan dan batasan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan

sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang ilmu mukhtalif hadı͂ts,

meliputi: pengertian mukhtalif al-hadı͂ts, urgensi ilmu mukhtalif hadı͂ts,

syarat-syarat mukhtalif hadı͂ts, sebab-sebab terjadinya hadis mukhtalif, dan

metode ulama dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif.

Bab ketiga, penayajian data tentang hadis-hadis mendahulukan kedua

tangan dan kedua lutut ketika sujud.

Bab keempat, merupakan penyajian dan analisa data tentang

kontekstualisasi hadis ilmu mukhtalif hadı͂ts.

Bab kelima, penutup terdiri dari dua sub bab, yaitu: kesimpulan dan

saran. Pada lembaran terakhir berisi daftar pustaka yang dijadikan sebagai

sumber dalam penelitian ini.


