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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadits diyakini sebagai ucapan, perbuatan, ketetapan (taqrir)1 dan hal

ihwal Nabi Muhammad Saw. Ditinjau dari segi periwayatannya, hadis Nabi

Saw berbeda dengan al-Qur'an. Semua periwayatan ayat-ayat al-Qur'an

berlangsung secara mutawatir,2 sedangkan hadits Nabi diriwayatkan

sebagiannya secara mutawatir dan sebagian lainnya diriwayatkan secara ahad

3. Oleh karenanya, al-Qur'an memiliki kedudukan qat'iy al-wurud 4sedangkan

hadis Nabi Saw sebagiannya berkedudukan qat'iy al-wurud dan sebagian

lainnya bahkan yang terbanyak berkedudukan zanniy al-wurud.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dilihat dari segi periwayatannya

seluruh al-Qur'an tidak perlu dilakukan penelitian kembali tentang

1Istilah taqrir berasal dari bentuk masdar kata kerja qarrara, menurut bahasa kata Taqrir
ini berarti penetapan, pengukuhan atau persetujuan. Lihat Muhammad bin Mukarram bin Mandur.
Lisan al-'A-rab, (Mesir: al-Dar al-Misriyyah, t.t), juz VI, hlm. 394. Dalam 'Ulum al-Hadis, istilah
taqrir-ini adalah perbuatan sahabat Nabi Saw yang didiamkan atau tidak dikoreksi oleh Nabi
SAW, dengan demikian taqrir merupakan sikap Nabi SAW yang membiarkan atau mendiamkan
suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya, tanpa memberikan penegasan apakah beliau
membenarkan atau mempermasalahkannya. Lihat Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 1996), hlm. 15. Lihat pula Nizar Ali, Memahami Hadis Nabi: Metode dan
Pendekatan, (Yogyakarta: YPI al-Rahmah, 2001), 1.

2Istilah mutawatir secara bahasa berarti tatabu' (berurutan), sedangkan dalam terminologi
'Ulum al-Hadis, istilah mutawatir arti berita yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap
tingkatan mulai dari tingkat sahabat hingga mukharrij yang menurut ukuran rasio serta kebiasaan,
mustahil para periwayat yang jumlahnya banyak tersebut bersepakat untuk berdusta. Lihat Subhi
al-Salih,'Ulum. al-Hadis wa Mustalahuhu, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin,1997), hlm. 146; juga
Mahmud al-Tahan, Taisir Mustalah al-Hadis,(Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, 1985),  18

3Istilah ahad dalam 'Ulumal-Hadis memiliki pengertian beritayang disampaikan oleh
orang perorang yang tidak sampai pada derajatmutawati.

4Maksud dari qat'iy al-wurud atau qat'iy al-subut adalahkebenaran beritanya absolut
(mutlak), sedangkan zhanniy al-wurud atau zhanniy al-subut adalah tingkatan kebenaran dari
beritanya adalah nisbi (relatif). Lihat al-Syatibi, al-Muwafaqat fl usul al-Syari'ah, juz 3 (Mesir: al-
Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.th) 15-16.
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orisinalitasnya, sedangkan terhadap hadits Nabi Saw khususnya yang

termasuk kategori ahad, maka diperlukan penelitian akan orisinalitasnya.5

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka hadits Nabi Saw sebelum

dipahami dan diamalkan, perlu diidentifikasi terlebih dahulu serta diteliti

orisinalitasnya dalam rangka kehati-hatian dalam mengambil hujjah darinya.

Setelah dilakukan pengujian, baru kemudian suatu hadits yang diduga kuat

berkualitas sahih ditelaah dan  dipahami untuk selanjutnya dapat diamalkan,

sebab ada di antara hadis-hadis yang sahih tersebut yang dapat segera

diamalkan (ma'mul bih) dengan memahami redaksinya, namun adapula yang

tidak segera dapat diamalkan (ghairu ma'mul bih), karenanya menuntut

pemahaman yang mendalam dengan memperhatikan latar belakang

munculnya hadits (asbab wurud al-hadits) serta piranti lainnya. Proses inilah

yang dikenal kemudian dengan proses pemahaman hadis atau disebut dengan

fiqh al-hadits.

Para ulama` banyak membuat buku tentang penjelasan sebuah hadits.

Mulai dari ulumul hadits, kritik hadits, dan lain sebagainya. Mereka mengkaji

hadits-hadits tersebut, tidak lain dan tidak bukan karena hadits ini memang

sulit untuk difahami. Pernyataan ini cukup logis dan beralasan, mengingat

banyaknya umat muslim yang belum bisa memahami hadits secara benar

tentang pembagian-pembagian hadits yang didalamnya terhimpun suatu

kaedah-kaedah dan istilah-istilah disiplin ilmu hadits. Apakah hadits tersebut

memang benar-benar sebuah hadits, atau hanya sebuah  syair ataupun

5Syuhudi Ismail, “MetodologiPenelitian Hadis Nabi” (Jakarta:Bulan Bintang, 1992) 4.
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perkataan seorang ulama` besar.

Setidaknya ada enam faktor yang melatarbelakangi pentingnya

penelitian hadits tersebut antara lain:

1. Karena hadis tersebut merupakan salah satu sumber ajaran Islam.

2. Karena tidak semua hadits nabi tersebut telah ditulis pada zaman

Rasulullah Saw.

3. Karena telah tumbuhnya berbagai usaha pemalsuan hadits.

4. Karena proses penghimpunan hadits memakan waktu cukup lama.

5. Karena terdapatnya jumlah hadits yang cukup banyak dengan

metode penyusunan yang beragam pula.

6. Karena telah terjadinya periwayatan hadits-hadits Nabi Saw secara

maknawi(riwayat bi al-makna).6

Maka dari penjelasan di atas, peneliti ingin meneliti tentang beberapa

hadits didalam kitab Ta`lim Muta`allimtersebut yang haditsnya tidak

mengangkat atau melampirkan perawinya dan ada pula indikasi mudraj7nya.

Kitab ini juga salah satu buku wajib di pesantren-pesantren di seluruh pelosok

Indonesia, karna buku ini banyak manfaatnya bagi siswa, salah satunya yaitu

tentang etika dan moral bagaimana menghargai guru atau pengajar. Jumlah

hadits yang terdapat dalam kitabTa`lim Muta`allimyang terdata oleh

penelitiadalahsebanyak 25 hadits. Sebagaimana yang akan penulis sajikan

6Ibid., 7.
7Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang didalamnya terdapat tambahan

yang bukan hadits, baik keterangan tambahan dari perawi sendiri atau lainnya lihat Abdul majid

khon, “Ulumul hadis” ( Jakarta: Amzah, 2011) 191.
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dalam bab 3 nantinya.

Dengan adanya dalil yang belum ditemukan kualitas haditsnya tersebut,

Maka akan berdampak pada pemahaman masyarakat tentang hadits

ini,mengingat  banyaknyamasyarakat yang mengamalkannya. Kajian ini akan

sangat menarik jika dijabarkan secara sistematis serta menyeluruh sehingga

dapat memberikan solusi atas permasalahan hadits tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk

melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai hadits-hadits diatas,

dengan mengedapankan kajian kualitas hadits . Maka penelitian ini berjudul

:“STUDI KUALITAS HADITS DALAM KITABTA`LIM Al-

MUTA`ALLIM KARANGAN SYEIKH AZ-ZARNUJI”

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang memotivasi atau alasan penulis untuk melakukan penelitian

ini adalah:

1. Buku ini merupakan salah satu buku wajib yang harus dibaca di banyak

pesantren di Indonesia.

2. Melihat sebagian banyak  hadits yang dibahas dalam kitab Ta`lim Al-

Muta`allim diragukan kesahihannya atau belum diketahui derajat-derajat

perawinya.

3. Belum adanya penelitian ilmiah dan penjabaran yang ditulis secara

sistematis dalam kajian ini. Hanya ada beberapa peneliti yang membahas

tentang kitab ini namun bukan tentang kualitas hadits yang terdapat
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didalamnya.

4. Keinginan penulis untuk menambah atau meningkatkan pengetahuan ilmu

hadis

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis

akan memberikan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini,

yaitu sebagai berikut:

1. Studi yaitu, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah.8

2. Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, derjat atau taraf dan mutu.

Berkualitas yaitu mempunyai kualitas (derajat, taraf dan mutu) baik.9

3. Hadits, hadits menurut istilah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi

Muhammad Saw baik dari perkataan, perbuatan, maupun taqrirnya.

Menurut ahli fikih, Hadits adalah perkataan, perbuatan dan penetapan

yang disandarkan kepada Rasulullah Saw.10

D. Batasan Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah yang penulis batasi dalam

penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Dalam kitabTa`lim Al-Muta`alim termaktub dua puluh lima hadits.

Dari 25 hadits tersebut, 3 hadits berada di kitab sahihain yaitu

tentang niat, kelahiran anak, serta Hadits tentang kikir. 3hadits

8 Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Kamus besar bahasa Indonesia (Pustaka:
Jakarta, 1990) 861.

9 Septika, Andriani dan Rizal, Kamus Bahasa Indonesia,(Jakarta:PT.Multazam Mulia
Utama, 2010)  796

10 Mana`Al-Qattan, Pengantar Studi Ilmu Hadits(Jakarta timur:Pustaka Al-kautsar ) 22.
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berada dikitab sunan, yaitu hadits tentang menuntut ilmu berada

dikitab Ibnu Majah, Hadits tentang Malaikat tidak mau masuk

rumah berada di kitab Abu Daud, dan hadits tentang rizki yang

berada dikitab Abu Daud. 8 Hadits tidak berada dikitab sahihaini

dan sunan, yaitu: Hadits Tentang Menuntut ilmu dengan pelan-

pelan berada dikitab Musnad Baihaqi, hadits tentang Allah

menyukai yang luhur dan membenci yang rendah berada di kitab

Mu`jam al-kabir, hadits tentang 3 golongan yang dimurkai Allah

berada di kitab Mujam Al-Kabir, Hadits tentang tidak layak orang

mukmin menghinakan dirinya berada dikitab Ma`rifah Sohabah,

Hadits tentang sifat tamak berada di kitabMustadrak  ala Sahihaini,

hadits tentang sifat yang menjadi watak berada dikitab musnad

Ahmad bin Hambal, hadits tentang dosa yang tidak terhapus berada

di kitab Mu`jam Al-kabir serta barang siapa yang mengenal dirinya

mengenal Tuhannya berada di kitab Sisilah Hadits Dhai`f dan

Maudhu`. Sedangkan 11 lainnya tidak ditemukan rujukannya yaitu

hadits tentang amal, Badanmu tungganganmu, hari rabu, hikmah

ilmu, fakir, mendalami ilmu agama, berprasangka baik, ilmu dan

hikmah, wara`, amalan, serta hadits tentang memohon turunnya

rizki dengan bersedekah.Dan penulis hanya membahas hadits selain

yang berada dikitab Sahihain yaitu ada 11 hadits. 3 berada dikitab

sunan dan 8 lainnya yang tidak berada dikitab sahihain dan sunan

serta tidak membahas hadits yang tidak ada rujukannya.
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b. Hanya membahas kualitas haditsnya dan tidak membahas isi

haditsnya.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat terlihat oleh penulis yaitu

a. Bagaimana kedudukan hadits yang berada dikitab Ta`lim al-

Muta`allim dilihat dari sisi sanad dan matannya?

b. Bagaimaana subtansi kitab ta`lim al-muta`allim?

E. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

1. Untuk mengetahui kualitas hadits yang terdapat pada kitab Ta`lim

Al-Muta`allimitu sendiri

2. Untuk mengetahui subtansi kitb ini.

2. Kegunaan

a. Penelitian ini berguna sebagai khazanah ilmu pengetahuan

keislaman, khususnya di bidang disiplin ilmu hadits dan sebagai

respon terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat

masa kini.

b. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar

kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits

(konsentrasi Hadits),di Universitas Islam Negri Sultan Syarif

Kasim Riau.

c. Supaya orang-orang mengetahui bagaimana kualitas hadits-

hadits dalam kitab tersebut.
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F. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan

ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan atau informasi dan

batasan pemahaman tentang hadits, terutama hadis-hadis yang berkaitan

dengan tema hadits.

Selain yang dimaksudkan di atas, penulis juga belum menemukan

penelitian secara khusus dan komprehensif yang membahas atau mengkritik

kualitas hadis dalam kitab Ta`lim Al-Muta`allim ini. Namun didalam

pengetahuan penulis, banyak yang membahas kitab Ta`lim Al-Muta`allim

ini tidak mengkritik atau membahas kualitas haditsnya, tapi membahas

kitabnya. Apakah mereka tahu bahwa hadits-haditsnya bermasalah atau

tidak wallahu`alam.

Di antara penelitian-penelitian yang peneliti ketahui itu adalah:

Suprihatin, “Pemikiran Pendidikan Syekh Al-Zarnuji (Study Tentang
Kedudukan danHubungan antara Guru dan Peserta didik dalam Kitab
Ta’lim al-Muta’allim Tariq al-Ta’allum)”,Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN
Malang, 2004.

Eka fitriah angraini, :“konsep etika peserta didik dalamperspektif
burhanuddin al-zarnuji” Fakultas Tarbiah UIN Malang, 2009.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research), oleh

karena itu memerlukan beberapa tahab, yaitu :

1. Sumber Data,

1. Sumber Primer, yaitu:

1. Kitab Ta`lim Muta`allim
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2. Kitab asli hadits yaitu kitab tis’ah.

3. Kitabrijal al hadits. Yaitu kitab tahzibut-tahzib  fi asma`

arrija dll.

4. Kitab mu`jam al-mufarasy.

2. Sumber Sekunder, yaitu data-data pelengkap yang berhubungan

dengan penelitian ini, antara lain : Ulumul Hadits, Metodologi

penelitian hadits, kitab-kitab syarah hadits serta syarah kitab

Ta`lim Al-Muta`allim.

2. Tehnik Pengumpulan Data

a. Melacak hadis-hadis yang beradadidalam kitab Ta`lim Al-

Mutta`allim karangan syaikh Az-Zarnuji.

b. Mengutipserta memisahkan hadits-hadits yang terdapat dalam kiatb

Ta`lim Al-Muta`allim. Yaitu memisahkan antara hadits yang

terdapat dikitab sahihain dan tidak berada dikitab sahihain.

3. Teknik Analisa Data

a. Menganalisa sanad, yang mengacu kepada syarat-syarat kesahihan

hadis. Sanadnya bersambung, adil, dhobit, serta terhindar dari

suyudz dan illat.

b. Melihat apakah itu benar-benar hadis atau bukan.

c. Membuat I`tibar sanad dari hadis-hadis yang diteliti.
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H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan

terarah agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal. Pembahasan disini

meliputi lima bab, yaitu :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang memuat latar belakang,

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

tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum, mengenai biografi penulis Kitab

Ta`lim Mut ta`allim serta urgensi kitab dan pengaruhnya.

Bab Ketiga, merupakan penyajian sanad dan matan haditssekema silsilah

sanad secara keseluruhan,biografi periwayat hadits, serta analisa sanad dan

matan hadits.

Bab Keempat, meliputi urgensi menuntut ilmu, kode etik menuntut ilmu

serta etika menuntut ilmu prespektif az-zarnuji

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.


