
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Islam terdapat dua Hari Raya yaitu, Hari Raya Fithri

yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal dan Hari Raya Adhȃ yang

dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun Pelaksanaannya, dimulai

dari terbit matahari sampai tergelincirnya.1 Nabi Muhammad saw. selalu

melaksanakan shalat dua Hari Raya dan tidak pernah meninggalkannya,

demikian para Khulafᾰ al-Rȃsyidȋn dan pemimpin umat Islam setelahnya.2

Shalat dua Hari Raya (Ȋdul Fithri dan Ȋdul Adhȃ), disyariatkan pada tahun

pertama dari hijriah Rasulullah saw. Shalat Hari Raya boleh dilaksanakan

di Mesjid atau di lapangan agar wanita yang sedang haid dapat mendengar

khutbah di lapangan tersebut.3 Kedua shalat tersebut hukumnya sunnah

muakkad (sangat dianjurkan), baik bagi laki-laki maupun perempuan.4

Kata ‘Ȋd adalah diambil dari kata al-‘Audu (kembali), sebab pada

hari itu orang-orang kembali menikmati tahun, atau kembalinya

kebahagiaan, sebab kembalinya hari itu karena banyaknya anugerah Allah

pada hamba-Nya.5Dalil dari al-Kitab adalah firman Allah Ta’ala:

1Moh. Rifa’i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap,  (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978),  hlm.
236.

2 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, (Jakarta : Pustaka Azzam,
2006),  hlm, 923.

3Helmi Basri, Fiqih Ibadah (Panduan Ibadah Seorang Muslim), (Pekanbaru: Suska Press,
2010), hlm. 45.

4Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta : Pena, 1994), hlm. 23.
5 Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifȃyatul Akhyȃr, (Jakarta: Bina

Imȃn), hlm.350.



فََصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر 

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkurbanlah”.(al-Kausar,
ayat 2).

Penafsiran yang masyhur mengenai ayat ini adalah bahwa yang

dimaksud oleh ayat tersebut berkenaan dengan shalat ‘Ȋd.6

Shalat Hari Raya disyari’atkan berdasarkan al-Qur’an, Sunnah, dan

Ijma’ umat Islam. Sebelum Islam datang, orang-orang musyrik membuat

perayaan pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Setelah Islam

datang, ia menghapuskan semua perayaan orang-orang musyrik tersebut

dan menggantikannya dengan Ȋdul Fithri dan Ȋdul Adhȃ. Perayaan pada

kedua Hari Raya tersebut merupakan tanda kesyukuran kepada Allah

SWT. setelah selesai menunaikan dua ibadah yang agung, yaitu puasa

bulan Ramadhan dan melakukan haji di Baitulharam.7

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ketika seseorang pergi untuk

melaksanakan shalat ‘Ȋd, ia disunnahkan melewati jalan yang berbeda,

baik posisinya sebagai imam maupun makmum.8 Adapun hadis yang

menerangkan demikian :

ٌد ُھَو اْبَن َسالٍَم قَاَل أَْخبََرنَا أَبُو تَُمْیلَةَ یَْحیَْى ْبُن َواِضٍح َعْن فُلَْیٍح ْبِن ُسلَْیَما ثَنَا ُمَحمَّ َن َعْن َسِعْیِد َحدَّ

ِ َرِضَي ّهللاُ َعْنُھَما قَاَل َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلََّم إَِذا َكاَن ْبِن ْالَحاِرِث َعنْ  َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ

.یَْوم ِعْیٍد َخالََف الطَِّرْیقَ 

“Telah diberitakan kepada kami oleh Muhammad, yaitu Ibnu Salam
berkata: Telah diberitakan kepada kami oleh Tumailah Yahya bin Wadhih,
dari Fulaih bin Sulaiman, dari Sa’id bin Haris, dari Jabir bin ‘Abdillah
yang telah diridha’i oleh Allah akan keduanya, dia berkata : “Di Hari ‘Ȋd,
Rasulullah saw membedakan jalan  (pulang dan pergi)”. (HR. Bukhari).

6 Qudamah, Ibnu, al-Mughni, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 117.
7 Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta : Gema Insȃni Press, 2005), hlm. 199.
8 Ibid., hlm. 26.



Pensyarah Rahimahullah Ta’ala mengatakan: Hadis ini

menunjukkan dianjurkan berangkat ke tempat pelaksanaan shalat ‘Ȋd

melalui suatu jalan dan kembali melalui jalan lainnya, baik itu bagi imam

maupun makmum.9 Menurut Mazhab Hanafi, imam shalat dan lainnya

dianjurkan ketika pergi ke tempat shalat seperti ketika melakukan shalat

Jum’at, melalui satu jalan dan pulang dari jalan lainnya untuk mengikuti

sunnah seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari. Itu dilakukan agar kedua

jalan tersebut menjadi saksi ataupun untuk menambah pahalanya. Khusus

untuk pergi, diusahakan melalui jalan yang lebih jauh agar mendapat

pahala yang lebih banyak, sedang ketika pulang melalui jalan yang lebih

pendek.10

Imam Syafi’i berkata: “Telah sampai kepada kami bahwa

Rasulullah saw. berangkat pagi-pagi dengan satu jalan dan kembali

melalui jalan yang lain, maka saya menyukai apabila hal yang demikian

juga dilakukan oleh imam dan orang banyak.11 Imam al-Nawawi berkata:

walaupun kita tidak dapat mengetahui makna mengapa Nabi saw.

mengambil jalan yang lain di waktu kembali, namun kita disukai

mengambil jalan yang lain di waktu kembali dengan kesepakatan para

ulama’.

Kadangkala, sebab atau illah ibadah itu telah hilang, sedang

dasarnya tidak hilang, seperti pendapat yang paling shahih dari hikmah

9Imam asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 85.
10Wahbah al-Zuhaili.Fiqihu  Islȃm Wa Adillatuhȗ, Jilid II. (Jakarta: Dȃr al-Fikr, 2010),

hlm. 479-480.
11Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab al-Umm, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005) , hlm. 328.



Nabi saw. mengambil jalan yang lain di waktu kembali ialah: karena Nabi

saw. mengambil jalan yang panjang di waktu pergi dan mengambil jalan

yang pendek diwaktu pulang. Inilah yang dishahihkan oleh jumhur

Syafi’iyyah.12

Lafaz Ath-Tȃriq pada hadis di atas, maksudnya, Nabi saw. pergi

menuju  tempat shalat ‘Ȋd melalui suatu jalan, dan kembali dari sana

melalui jalan lain. Maka terdapat beberapa hal penting, yakni:

1. Disunnahkan menempuh jalan yang berbeda pada saat berangkat ke

tempat shalat ‘Ȋd dan pulangnya. Demikian sunnah Rasul saw.

2. Penggunaan jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd, tentu dilakukan karena

suatu alasan tertentu. Untuk  itu masalah ini tidak bisa diqiyaskan

dengan masalah lain. Perbedaan penggunaan jalan yang dilalui hanya

terdapat dalam shalat ‘Ȋd.13

Para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan hikmah di balik

penggunaan jalan yang berbeda saat pergi dan saat pulang dari shalat ‘Ȋd.

Di antaranya:

a. Agar dapat memberikan salam kepada penghuni rumah yang berada di

dua jalan itu.

b. Agar memperoleh berkah langkah di dua jalan itu.

c. Menampakkan syiar Islam di setiap jalan.

d. Agar dua jalan yang dilalui dapat menjadi saksinya (di hari kelak).

12 Hasbi, al-Shiddiqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1976), hlm.
219.

13 Abdullah bin Abdurrahman al-Basam, Syarah Bulȗghul Marȃm, (Jakarta : Pustaka
Azzam, 2006), hlm. 47-48.



e. Mengharapkan perubahan kondisi dari yang ada ke kondisi yang

diampuni dan diridhai Allah SWT.

Sementara Ibnu Qayyim mengatakan, “Yang shahih adalah bahwa

semua itu dan lainnya (yang tidak disebutkan) merupakan hikmah yang

selalu ada dalam setiap tindakan Nabi saw.14

Hadits ini memberikan kesimpulan, bahwa bagi kaum muslimin

yang mendatangi shalat Hari Raya disunatkan berpindah jalan ketika pergi

dan ketika pulang. Hikmah mengambil jalan lain ketika kembali dari shalat

‘Ȋd adalah agar kedua jalan menyaksikan amal kebaikan yang

dilakukannya, sehingga  pahalanya berlipat ganda. Demikian menurut apa

yang dikatakan para ulama’. Namun, bisa juga dikatakan hikmah yang

terkandung dalam menempuh dua jalan ini adalah agar dapat bersua

dengan sebanyak mungkin saudara-saudaranya dari kalangan kaum

muslimin, kemudian saling berbalas salam penghormatan Hari Raya

dengan mereka.15

Hari Raya juga ditandai dengan rasa suka cita dan bahagia karena

bersyukur kepada Allah SWT. atas segala petunjuk-Nya, sehingga tetap

berada di jalan-Nya yang benar. Kemudian rasa gembira dan bahagia itu

ditumpahkan dan bagi rata kepada sesama. Maka sebagai bentuk

kegembiraan dan kebahagiaan yang mendalam yang tidak seperti

kegembiraan dangkal orang berpesta pora dan hura-hura. Dan suasana

lebaran adalah suasana Kemanusiaan. Sesungguhnya pada hari itu dituntut

14Ibid, hlm. 49.
15Ahmad  Mudjab Mahalli, Hadis-Hadis Ahkam Riwayat al-Syafi’i, (Jakarta : PT Raja

Grafindo, 2003),  hlm. 395.



untuk mampu menunjukkan nilai kemanusiaan masing-masing dalam

bentuk yang setinggi-tingginya. Seperti disebutkan dalam  Qs. Ali ‘Imran/

3:134 tentang kaum beriman:

اِء َواْلَكاِظِمْیَن الَعْیظَ َواْلَعافِْیَن َعِن اْلنَّاِس َوهللاُ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِْینَ  اَالَِّذْیَن یُْنفِقُْوَن السَّرَّ

“Mereka yang tetap berderma baik dalam keadaan lapang ataupun
sempit, dan mereka yang mampu menahan marah dan bersifat pemaaf
kepada sesama manusia dan Allah SWT. mencintai orang-orang yang
berbuat baik.

Sikap hidup dengan rasa kemanusiaan inilah yang disebut dalam

Kitab suci sebagai “al-‘Aqabah”, yakni, jalan yang sulit (tapi mulia dan

benar), yaitu perjuangan membebaskan mereka yang terbelenggu, atau

memperjuangkan nasib mereka di kala dalam kesulitan, baik mereka yang

menjadi yatim dari kalangan keluarga sendiri maupun orang miskin yang

tidur berkalang tanah (kaum gelandangan), yang semuanya dilaksanakan

dengan penuh rasa percaya kepada Allah Sang Maha Kebenaran, dan

dengan ketabahan hati serta rasa cinta kepada sesama manusia.16

Dengan demikian, bisa jadi Rasulullah melewati jalan yang berbeda

setelah shalat ‘Ȋd, agar dapat memperlihatkan sikap batin yang penuh rasa

kemanusiaan yang tulus yang mewarnai suasana Lebaran. Pada penjelasan

di atas ulama sangat menganjurkan/mensunnahkan hal tersebut, dan

menjadikannya sebagai salah-satu yang disunatkan pada Hari Raya.

Menurut ulama’ fiqih, Pada dasarnya makna sunah/dianjurkan

(mandb) adalah sesuatu yang membuat pelakunya mendapat pahala dan

16 Nurcholish Majid, Pintu-Pintu Menuju Tuhan, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 182-
183.



tidak disiksa bagi yang meninggalkannya.17 Sedangkan sunnah dalam

istilah Arab adalah presiden yang kemudian ditiru orang lain, apakah

sezaman atau sesudahnya, tidak dipersoalkan apakah sunnah itu baik atau

buruk. Dalam tradisi Islam, sunnah disandarkan kepada Rasulullah saja.

Dengan demikian, sunnah dalam tradisi Islam mengidealkan keteladanan

Rasulullah.18

Untuk mengetahui kualitas hadis tentang pergi dan pulang ketika

shalat ‘Ȋd melalui jalan yang berbeda, baik yang diriwayatkan oleh

Bukhari dan oleh yang lainnya perlu dilakukan penelitian. Hadis yang

menjelaskan tentang pergi dan pulang melalui jalan yang berbeda ketika

shalat ‘Ȋd yang terdapat dalam kitab shahih Bukhari terdapat salah seorang

sanadnya dinilai dha’if (jarah) oleh para kritikus hadis yaitu Fulaih bin

Sulaiman. Padahal mayoritas ulama’ menyatakan bahwa dalam kitab

shahih Bukhari pada umumnya berstatus shahih.

Untuk bisa lebih memahami hal tersebut, tentu akan dilakukan

penelitian seputar permasalahan yang akan dibahas, dengan menggunakan

ilmu–ilmu atau metode–metode yang terdapat dalam ilmu hadis sehingga

jelas titik permasalahannya.

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada tiga faktor yang mendorong penulis memilih judul “STUDI

KUALITAS SANAD DAN MATAN HADIS: MELEWATI JALAN

BERBEDA SETELAH SHALAT ‘ȊD”, yaitu :

17Abdullah bin Abdurrahman al-Basam, Op.  cit, hlm. 23.
18Muhammad Zuhri, Telaah Matan Hadis, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 19-20.



1. Melihat adanya permasalahan dari segi sanad dan matan hadis tentang

melewati jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd, maka penulis sangat tertarik

untuk mengetahui lebih dalam tentang kualitas sanad dan matan hadis:

melewati jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd dan menjadikannya sebagai

sebuah karya ilmiah.

2. Penelitian hadis tentang melewati jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd yang

meliputi sanad dan matan ini, belum pernah dilakukan orang.

Khususnya dilingkungan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

3. Melihat kaitannya dengan hubungan sosial, maka hal tersebut

mendorong penulis untuk menjadikannya sebagai motivasi di dalam

mengamalkannya.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul

skripsi ini, maka disini penuhlis perlu menjelaskan beberapa istilah yang

berkenaan dengan judul ini yaitu sebagai berikut :

1. Studi, kajian, telaah, penelitian atau penyelidikan ilmiah.19

2. Kualitas, asal kata dari bahasa Inggris quality, maksudnya ialah baik

buruknya sesuatu derajat, taraf, atau mutu.20

3. Hadis, segala perkataan Nabi saw., perbuatan dan hal ihwalnya.21

19Tim Penyusun Departemen Pendidikan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 860.

20Tim Redaksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 965.

21Munzir Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.2.



4. Sanad, berarti sandaran yaitu jalan matan dari Nabi saw. sampai

kepada orang yang mengeluarkan hadis itu atau orang yang

membukukan atau menghimpun hadis.22

5. Matan, materi atau lafal hadis itu sendiri.23

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah:

Penelitian Ilmiah dan Kajian yang Mendalam Terhadap Hadis Tentang

Melewati Jalan Berbeda Setelah Shalat ‘Ȋd.

D. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian awal, maka hadis-hadis yang berbicara tentang

melewati jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd , terdapat pada 3 redaksi yang

berbeda. Di antaranya:

1. Shahih Bukhari dengan bunyi:

.َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َو َسلََّم إَِذا َكاَن یَْوم ِعْیٍد َخالََف الطَِّرْیقَ 

Hadis di atas hanya terdapat dalam kitab shahih Bukhari pada

kitab al-Jum’ah bab no 24 dengan menggunakan kata kunci خلف 24

2. Sunan Imam Tirmidzi dengan bunyi:

.َكاَن النَّبِىُّ صلى هللا علیھ وسلم إَِذا َخَرَج یَْوَم اْلِعیِد فِى َطِریٍق َرَجَع فِى َغْیِره

Hadis di atas terdapat dalam kitab imam Tirmidzi pada kitab al-

Jum’ah bab no 37, Ibnu Majah pada kitab al-Iqȃmah bab no 162,

22Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subul al- Salam, al-Ikhlas Surabaya, hlm. 15.
23Ilyas Husti, Studi Ilmu Hadis, Yayasan Pustaka Riau, Pekanbaru, hlm. 15.
24 A.J Wensick, Mu’jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi, Jilid 2, (Laden:

Maktabah Berbil, 1937), hlm. 94.



Ahmad bin Hanbal pada kitab Musnad Abu Hurairah dengan

menggunakan kata kunci 25رجع

3. Sunan Ibnu Majah dengan bunyi:

.إَِذا َخَرَج إِلَى اْلِعیِد َرَجَع فِى َغْیِر الطَِّریِق الَِّذى أََخَذ فِیھ

Hadis di atas terdapat dalam kitab Ibnu Majah pada kitab al-

Iqamah bab no 162 dan Ahmad bin Hanbal pada kitab Musnad Abu

Hurairah dengan menggunakan kata kunci عود 26

Mengingat adanya perbedaan lafaz dan persamaan makna

hadis tentang melewati jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd, maka penulis

membatasi pada satu  hadis yang terdapat dalam kitab Shahih, yaitu:

Shahih Bukhari pada kitab al-Jum’ah bab no 24, Dan 2 hadis yang

terdapat pada kitab Sunan, yaitu: Sunan Ibnu Majah pada kitab al-

Iqȃmah bab no 162, Sunan Tirmidzi pada kitab al-Jum’ah bab no 37.

Agar lebih terfokus dalam pembahasan hadis tentang melewati

jalan  berbeda setelah shalat ‘Ȋd, dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis tentang Melewati Jalan

Berbeda Setelah Shalat ‘Ȋd ?

b. Bagaimana Fiqh al-Hadis tentang melewati jalan berbeda setelah

shalat ‘Ȋd?

25 A.J Wensick, Mu’jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi, Jilid 2, (Laden:
Maktabah Berbil, 1937), hlm. 220.

26 A.J Wensick, Mu’jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits an-Nabawi, Jilid 4, (Laden:
Maktabah Berbil, 1937), hlm. 423.



E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis tentang

melewati jalan yang berbeda setelah shalat ‘Ȋd.

b. Untuk mengetahui penjelasan hadis tentang melewati jalan yang

berbeda setelah shalat ‘Ȋd sehingga dapat dipahami dan mudah

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan penelitian, terutama adalah untuk memahami maksud

dalam permasalahan yang akan dibahas, dan dapat menambah

pengetahuan baik bagi penulis maupun yang akan membacanya

sehingga menjadi paham, bermanfaat, dan sebagai motivasi  untuk

mengamalkannya di dalam kehidupan sehari–hari.

b. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar keserjanaan

pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis UIN Sultan Syarif

Kasim Pekanbaru.

F. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian yang berjudul : STUDI KUALITAS SANAD DAN

MATAN HADIS: MELEWATI JALAN BERBEDA SETELAH

SHALAT ‘ȊD, mempunyai beberapa permasalahan : 1.Bagaimana kualitas

hadis tentang melewati jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd? 2. Bagaimana

penjelasan hadis tentang melewati jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd

berdasarkan syarhu al-hadȋts? Dan bagaimana kaitannya dengan hubungan



sosial? Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang

mengkaji secara khusus tentang permasalahan tersebut. Namun

pembahasan tentang melewati jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd banyak

diutarakan oleh para ulama’ khususnya ulama’ fiqih.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian

terhadap perpustakaan (library research bersifat kualitatif). Oleh karena itu

digunakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua

kategori, yaitu :

a. Data primer yaitu buku-buku pokok tentang melewati jalan berbeda

setelah shalat ‘Ȋd, data ini bersumber dari kitab-kitab hadis mu’tabar

yaitu, Mu’jam al-Mufahrasy li al-Fazh al-Hadȋts al-Nabawȋ karya A.J

Wensinck (Leiden 1936), Shahih Bukhari, Sunan Ibnu Majah, Sunan

Tirmidzi, Tahzȋb al-Kamȃl karya al-Mizzi (Beirut 1994), Tahzȋb al-

Tahzȋb karya ibnu Hajar al-Asqalani (Bayrut 1994), Fath al-Bȃrȋ karya

ibnu Hajar al-Asqalani, Bulȗgh al-Marȃm karya ibnu Hajar al-

Asqalani, Tuhfatu al-Ahwȃzi Bi Syarhi Jam’u al-Tirmidzi, Syarhu

Sunan Ibnu Majah Li Sanadi, dan buku-buku lain yang berkaitan

dengan penelitian ini.

b. Data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian

ini, baik itu buku-buku fiqih maupun buku-buku hadis. Buku-buku



tersebut meliputi: Shahih Fiqih Sunnah karya Abu Malik Kamal bin

As-Sayyid Salim (2006), Ringkasan Kitab Al Umm karya Imam

Syafi’i (2005), Al Mughni karya  Ibnu Qudamah (2007), Syarah

Bulȗghul Marȃm karya Abdullah bin Abdurrahman al-Basam (2006),

Hadis-Hadis Ahkam Riwayat al-Syafi’i karya Ahmad Mudjab al-

Mahalli (2003), Ringkasan Nailul Authar karya Imam al-Syaukani

(2006), dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

a. Di dalam penelitian ini, penulis melakukan takhrij hadis tentang

melewati jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd , dengan menggunakan

metode takhrij bi al-fazh (menurut kata-kata dalam matan), yakni

dengan merujuk pada kitab al-Mu’jam al-Mufahrasy al-Fazh al-Hadȋts

al-Nabawȋ A.J Wensinck.

b. Mengutip hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Mu’jam yang

mengacu pada kitab al-Sittah.

c. Mengklafikasikan hadis-hadis yang ada hubungannya dengan

penelitian ini.

d. Membuat skema sanad hadis.

e. Kebersambungan sanad (ittishȃl al-sanad) yang satu dengan yang

lainnya, mulai dari mukharrij sampai kepada Rasulullah dengan

mengacu kepada :



1) Liqȃ’ (bertemu) antara satu sanad dengan sanad yang lain, yang

dapat dilihat dari hubungan murid dengan gurunya atau sebaliknya

atau sighat al- tahamu wa al-adȃ’ yang digunakan atau pendapat

yang lain yang menjelaskan bahwa sanad tersebut saling bertemu.

2) Mu’asyarah (sezaman) antara satu sanad dengan sanad lainnya, hal

ini dapat dilihat dari tahun lahir dan tahun wafat masing-masing

sanad.

f. Meneliti kualitas sanad dengan menggunakan kitab Rijȃl al-Hadȋts

diantaranya kitab Tahzȋb al-Tahzȋb karya Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab

Tahzȋb al-Kamȃl karya al-Mizzi.

g. Menentukan kualitas sanad hadis, yang mengacu kepada syarat-syarat

kesahihan suatu sanad hadis yaitu : sanadnya bersambung, sanadnya

‘adȋl dan dhabith, serta terhindar dari syuzȗz dan illah.

h. Meneliti matannya dengan mengacu kepada kaidah kesahihan matan,

yakni tidak mengandung syudzȗz dan illah, serta dengan tolak ukur

yang dianut oleh jumhur ulama’, yaitu tidak bertentangan dengan

petunjuk al-Qur’an, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat

dan tinggi kedudukannya, tidak bertentangan dengan akal sehat dan

sejarah, serta susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi

Muhammad saw.

i. Menjelaskan fiqh hadis.



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dengan membagi bab sebagai

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

terbagi pula kepada beberapa sub bab. Selanjutnya disusun secara

sistematika sehingga mudah dipahami.

Pada bab pertama, merupakan pendahuluan, di dalamnya terdiri

dari : Latar belakang masalah, Alasan memilih judul, Penegasan Istilah,

Pembatasan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka,

Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

Pada bab kedua, merupakan tinjauan umum tentan takhrȋj hadis.

Pada bab ketiga, merupakan kumpulan hadis tentang melewati

jalan berbeda setelah shalat ‘Ȋd dan biografi para periwayat yaitu: Riwayat

Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Pada bab keempat, merupakan penyajian dan analisa data, yang

terdiri dari Analisa Sanad, yang mengacu kepada syarat-syarat keshahihan

suatu sanad hadis yaitu : sanadnya bersambung, sanadnya ‘adȋl dan

dhabith, serta terhindar dari syudzȗz dan ‘illah. Dan Analisa Matan yang

mengacu kepada kaidah kesahihan matan, yakni tidak mengandung

syudzȗz dan ‘illah, serta dengan tolak ukur yang dianut oleh jumhur

ulama’, yaitu tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an, tidak

bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dan tinggi kedudukannya, tidak

bertentangan dengan akal sehat dan sejarah, serta susunan pernyataannya

menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi Muhammad saw. serta Fiqh al-Hadȋts.



Pada bab kelima, adalah penutup berupa dua sub bab, yakni

kesimpulan dan saran. Pada lembaran terakhir berisi daftar pustaka yang

dijadikan sumber penelitian ini.


