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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Hadis Nabi saw. yang membahas tentang musayyar pada riwayat Abu

Daud, Ahmad bin Hanbal, dan Ibn Majah ditinjau dari segi kualitas

dikalangan ulama jarah dan ta’dil, tidak ada satupun riwayat yang

dicela, dengan kata lain seluruh sanadnya berstatus ‘adil dan dhabit.

Sementara itu ditinjau dari segi it-tishal al-Sanad pada riwayat Ibn

Majah tidak dapat dibuktikan bahwa Muslim ibn Yasar dn Umar ibn

Khattab bahwa mereka bertemu (it-tishal). Dengan demikian dapat

diambil kesimpulan bahwa hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad ibn

Hanbal berstatus shahih dan dapat dijadikan hujjah. Sementara riwayat

Ibn Majah sanadnya munqathi’, dengan demikian hadis tersebut

berstatus dha’if.

2. Syaikh Muhammad ibn ‘Abd al-Wahab dalam memahami Qadha dan

Qadar Allah swt. Maka terangkum dari semua itu bahwa:

1) Beriman dengan taqdir Allah tanpa meragukannya dalam hal

apapun baik itu Allah berbuat sekehendaknya ataupun tidak adalah

sebuah kewajiban dalam menyikapi qadha dan qadar, sehingga

fungsi akal yang diberikan adalah dengan melihat kembali kepada

pemahaman terhadap perbuatan manusia
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2) Taqdir Setahun terdapat dimalam lailatul qadar, secara terperinci

terdapat kekhususan terhadap ketentuan tersebut, maka pada tahun

ini terdapat ketetapan ketika masih berada dirahim, inilah yang

dimaksud dengan hadis tersebut.

ْم لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة، َحتَّى َما َيُكوُن َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، ِإنَّ َأَحدَكُ ف
نَـَها ِإالَّ ِذرَاٌع، فـََيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب، فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر  َنُه َوبـَيـْ بـَيـْ

فـََيْدُخُلَها

3) Al-Kitabah al-‘Ammah al-Mufashalah segala sesuatu yang

berada dilauhul mahfudz, dan ini yang dijelaskan didalam al-

Qur`an. Sehingga manusia berada diantara Mukhayyar dan

Musayyar.

B. Saran
Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam

penulisan ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun

sangat penulis harapkan untuk tercapainya kesempurnaan penulisan ini.

Dalam ranah pembahasan akidah adalah sesuatu yang sentral,

karena ia merupakan pondasi dasar dalam beragama. Qadha dan Qadar

adalah sebuah ketentuan yang pasti terjadi merupakan janji Allah.Dengan

demikian memahaminya agar tidak jatuh kepada perkara yang menyelisihi

Al-Qur`an dan al-Sunnah maka dikembalikan kepada Al-Qur`an dan al-

Sunnah tersebut.


