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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an adalah sumber pertama dalam agama Islam baik dalam aspek

akidah, syari’at maupun akhlak. Disamping itu, Al-Qur’an juga mukjizat yang

diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril,

lafadznya mutawatir 1 secara umum dan terperinci, membacanya menjadi

ibadah, dan ditulis dalam bentuk mushaf.2

Semua yang berasal dari Rasulullah SAW selain Al-Qur’an, seperti

penjelasan tentang akidah, penjelasan hukum syariat Islam secara terperinci

dan penerapan terhadap isi kandungan Al-Qur’an, maka itu adalah Sunnah

atau Hadis. Semua itu wahyu dari Allah SWT, atau ijtihad Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW tidak dibenarkan melakukan sebuah ijtihad yang keliru. Oleh

sebab itu Sunnah juga berdasarkan pada wahyu.3

Melihat pendapat mayoritas di kalangan ulama hadis, diketahui bahwa

hadis dan sunnah itu memiliki pengertian yang sama.4 Masing-masing (hadis

1 Arti etimologi mutawatir ialah berkesinambungan, sedangkan menurut arti terminologi
ialah hadis yang diriwayatkan oleh kelompok yang tidak mungkin berdusta atau melakukan
kebohongan. Keadaan ini berlaku untuk semua tingkatan mata rantai prawinya. Lihat Sayid
Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Hasani, Al Manhalul Latif Fi Ushulil Hditsisy Syarif,
terj. Mutiara Pokok Ilmu Hadis, Bandung, Trigenda Karya 1995, hlm. 64.

2 Mahmud Hilal Hilal Muhammad al-Sisi, al-Dhiya al-Mubin fi Manahij al-Muhaddisin,
alih bahasa oleh Johar Arifin dan Abdul Somad, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2010),
hlm. 8.

3 Ibid.
4 Subhi Shalih, Membahas Ilmu-ilmu Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 15.
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dan sunnah) berkaitan dengan perkataan, perbuatan dan taqrir 5 Nabi

Muhammad SAW. Seluruh umat Islam, telah sepakat bahwa hadis merupakan

salah satu sumber ajaran islam. Ia mempati kedudukannya setelah Al-Qur`an.

Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik yang berupa perintah

maupun larangannya, sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Qur`an.

Hal ini karena, hadis merupakan mubayyin bagi Al-Qur`an. Karena Al-Qur`an

merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syari`at.

Dengan demikian, antara hadis dengan Al-Qur`an memiliki kaitan erat, yang

untuk mengimami dan mengamalkannya tidak bisa terpisahkan atau berjalan

dengan sendiri-sendiri.6

Dalam hubungan dengan Al-Qur’an, maka hadis berfungsi sebagai ta’qid,

bayan, taqyid, tafshil, dan hukum ziyadah. Apabila disimpulkan tentang fungsi

hadis dalam hubungan dengan Al-Qur’an itu adalah sebagai berikut :

1. Bayan Taqrir

Posisi hadis sebagai penguat (taqrir) atau memperkuat (ta’qid).

Sebagian ulama menyebut bayan ta’qid atau bayan taqrir. Artinya hadis

menjelaskan apa yang sudah dijelaskan Al-Qur’an. 7 misalnya hadis

tentang shalat, zakat, puasa, dan haji, menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an

tentang hal itu juga:

5 Taqrir adalah mashdar dari kata qarrara, secara etimologi, taqrir dapat berarti
penetapan, pengakuan, atau persetujuan. Lihat Muhammad bin Mukarram bin Manzur, lisan
al-‘Arab, Dar al-Misriyah, Mesir, Juz IV, hlm. 394.

6 Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis, (Jakarta : Gaya Media Pratama,1996), hlm. 19.
7 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, (Jakarta: Penerbit AMZAH, 2010), hlm. 16.



3

ْحَمنِ َعْبدِ أَبِيَعنْ  َسِمْعتُ : قَالَ َعْنھَُماهللاُ َرِضيَ اْلَخطَّابِ ْبنِ ُعَمرَ ْبنِ هللاِ َعْبدِ الرَّ

هللاُ إِالَّ إِلَھَ الَ أَنْ َشھَاَدةُ : َخْمسٍ َعلَىْاِإلْسالَمُ بُنِيَ : یَقُْولُ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاُ َصلَّىهللاِ َرُسْولَ 

داً َوأَنَّ  الَةِ َوإِقَامُ هللاِ َرُسْولُ ُمَحمَّ َكاةِ َوإِْیتَاءُ الصَّ 8َرَمَضانْومُ َوصَ اْلبَْیتِ َوَحجُّ الزَّ .

“Dari Abi Abdirrahman Abdillah Ibni Umar Ibni al-Khatab ra.

Berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam didirikan atas lima perkara;

menyaksikan bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan

Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa ramadhan”.

Hadis di atas memperkuat keterangan perintah shalat, zakat, dan puasa

dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) :83 dan 183 dan perintah haji pada

Surat Ali-Imran (3): 97.

2. Bayan Tafsir

Yang dimaksud dengan bayan tafsir adalah menjelaskan dan

menafsirkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an. tipe ini adalah yang

paling umum dan paling banyak jumlahnya.9 Adapun bentuk bayan tafsir

terdiri dari:

a. Tafshil Mujmal

Tafshil mujmal adalah menjelaskan dan memerinci ayat-

ayat yang masih belum jelas pengertiannya. Bentuk ini

menyajikan kemujmalan nash, kemudian penjelasannya

dikemukakan oleh sunnah. 10 Sebagaimana beberapa hadis

8 Abu al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusairi, Shahih Muslim, Juz I, Dar al-Hadis
Kairo, tth, hlm., 28.

9 Mochammad Nur Ichwan, Drs., Membahas Ilmu-Ilmu Hadis, RaSAIL Media Group
Semarang, 2013 M, hlm., 78.

10 Ibid.
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Nabi saw yang menjelaskan tentang masalah ibadah dan tata-

cara pelaksanaannya seperti ayat yang menjelaskan tentang

kewajiban shalat. Kewajiban shalat dalam Al-Qur’an

dituangkan dalam bentuk yang masih mujmal, karena Allah

swt tidak menjelaskan tentang waktunya, bilangan rakaatnya,

rukun-rukunnya, hal-hal yang membatalkannya, serta metode

pelaksanaannya. Kemudian Rasulullah saw menjelaskan

kepada umatnya tentang prosesi shalat sebagaimana sabdanya:

َنا ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَنْحُن َعْن أَِبي ِقَالبََة قَاَل َحدَّثـََنا َماِلكٌ  أَتـَيـْ
َلًة وََكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َشَبَبٌة ُمتَـَقارِبُوَن فََأَقْمَنا ِعْنَدُه ِعْشرِيَن يـَْوًما َولَيـْ

تـَرَْكَنا َنا َأْهَلَنا َأْو َقْد اْشتَـْقَنا َسأَلََنا َعمَّْن َوَسلََّم رَِحيًما رَِفيًقا فـََلمَّا َظنَّ أَنَّا َقْد اْشتَـَهيْـ 
بـَْعَدنَا فََأْخبَـْرنَاُه قَاَل اْرِجُعوا ِإَلى َأْهِليُكْم فََأِقيُموا ِفيِهْم َوَعلُِّموُهْم َوُمُروُهْم َوذََكَر 

فَِإَذا َحَضَرْت الصََّالُة لِّيَوَصلُّوا َكَما رَأَيـُْتُموِني ُأصَ َأْشَياَء َأْحَفُظَها َأْو َال َأْحَفُظَها 
ْليُـَؤذِّْن َلُكْم َأَحدُُكْم َوْليَـُؤمَُّكْم َأْكبَـرُُكم فـَ



“Dari Abu Qilabah telah mencerikan kepada kami Malik
berkata: Kami mendatangi Rasulullah saw yang ketika itu
kami masih muda sejajar umurnya, kemudian kami
bermukim di sisi beliau selama dua puluh malam,
Rasulullah saw adalah pribadi yang lembut. Maka ketika
beliau menaksir bahwa kami sudah rindu dan selera
terhadap istri-istri kami, beliau bersabda: Kembalilah
kalian untuk menemui istri-istri kalian, berdiamlah
bersama mereka, ajari dan suruhlah mereka, dan beliau
menyebut beberapa perkara yang sebagian kami ingat dan
sebagiannya tidak, dan shalatlah kalian sebagaimana
kalian meliahat aku shalat. Jika shalat telah tiba,
hendaklah salah seorang diantara kalian melakukan adzan
dan yang paling dewasa menjadi imam”

11 Abu ‘Abdullah Muhammad Ibnu Isma’il ibn Ibrahim Ibn Mughirah Al-Bukhary,
Shahih Al-Bukhariy, Dar Ibn Katsiir Beirut, tth, hlm., 109.
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Hadis di atas menjelaskan bagaimana shalat itu

dilaksanakan secara benar sebagaimana firman Allah SWT

dalam Al-Qur’an:







“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah

beserta orang-orang yang ruku”.12

b. Taqyidul Mutlaq

Taqyidul mutlaq adalah memberikan taqyid (persyaratan)

terhadap ayat-ayat yang mutlaq.13 Seperti firman Allah swt

yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 38:









“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,

potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa

yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”14

Dalam ayat itu, tidak dibatasi bagian tertentu. Kata

“tangan” menunjukkan pengertian mutlak, meliputi telapak

12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Syaamil Cipta
Media, 2004), hlm. 8.

13Mochammad Nur Ichwan, Drs., hlm., 83.
14 Ibid., hlm. 115.
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tangan, lengan dan bahu. Akan tetapi hadis menjelaskan itu,

dan memberi batasan bahwa pemotongan dilakukan pada

bagian pergelangan. 15 Hal itu pernah dilakukan Rasulullah

SAW, ketika dihadapkan pada beliau seorang pencuri. Lalu

beliau memotong dari pergelangan tangan.16

c. Takhsis ‘Am

Takhsis ‘Am adalah membatasi ayat-ayat yang masih

umum. Firman Allah swt:













“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”17

Tatkala Rasulullah berhijrah ke Madinah, beliau mendapat

para peladang menjual beli buah-buahan yang masih berada di

pohon dan belum terlihat baiknya, tanpa memungkinkan

15 Ilyas Husti, Asbabul Wurud; Kaedah dan Fungsinya dalam Memahami Hadis
Rasulullah SAW, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2007), hlm. 11.

16 Lihat al-Shan’aniy, Subul al-Salam, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 27-28.
17 Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 84.
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pembeli mengetahui kualitasnya, dan ketika musim petik tiba,

sering terjadi hal-hal diluar dugaan yang tidak jarang

menimbulkan pertikaian antara penjual dan pembeli. Misalnya

saat musim dingin atau ada penyakit tumbuhan yang

mengakibatkan rontoknya kembang, sehingga tak ada buah

yang jadi. Oleh karena itulah Rasulullah saw mengharamkan

model jual beli seperti itu, yakni jual beli pohon yang belum

terlihat jelas baiknya.18 Sebagaimana sabda Beliau:

عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم نهى عن 

19بيع الثمار حتى يبدو صال حها نهى البائع والمبتاع

“Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah saw

melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah

tampak jadinya, Rasulullah melarang untuk penjual dan

pembeli”

3. Bayan Tasyri’ atau Hukum Ziyadah

Dalam hadis terdapat hukum-hukum yang tidak disebutkan secara

implisit dalam Al-Qur’an, 20 yang statusnya tidak menjelaskan atau

memberikan tuntutan praktis dari apa yang disebutkan Al-Qur’an.21

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang fungsi hadis sebagai

hukum ziyadah, ada yang menerima dan ada juga menolak. Adapun yang

18 Ilyas husti, Op. Cit., hlm., 12.
19 Abu ‘Abdullah Muhammad Ibnu Isma’il ibn Ibrahim Ibn Mughirah Al-Bukhary, Op.

Cit., hlm., 524.
20 Abdul Majid Khon, op. cit, hlm. 19.
21 Ilyas husti, op. cit, hlm. 12.
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menolak hadis sebagai hukum ziyadah, Salah seorang ulama hadis yang

menolak hadis sebagai hukum ziyadah adalah Ahmad Hassan.

Kebebasan untuk memahami ajaran agama tanpa terikat suatu mazhab

seperti yang ditekankan oleh Ahmad Hassan bertujuan untuk mengurangi

banyaknya kendala bagi kemajuan umat akibat belenggu taklid-mazhab yang

telah menjadi tradisi sejak berabad-abad yang lampau. Ajakan Ahmad Hassan

untuk merujukkan pandangan langsung terhadap Al-Qur’an dan al-Sunnah

mengantarkan usaha untuk meminati ilmu-ilmu alat yang terkait dengan

kedua sumber ajaran Islam tersebut, khususnya Ilmu Hadis dan Ushul Fiqh,

yang pada masa itu masih bersifat “elitis”, dengan kata lain, Ahmad Hassan

telah memberikan dorongan bagi kebebasan dan pendalaman studi Islam.22

Ahmad Hassan dikenal masyarakat secara luas melalui karya-karyanya

dalam berbagai bidang keislaman, seperti; ushul fikih, ilmu hadis, dan

lainnya. Termasuk buku “Soal - Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama”.

Buku “Soal - Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama” karya Ahmad

Hassan tersebut memuat berbagai masalah sosial keagamaan dalam kehidupan

masyarakat termasuk diantaranya tentang anjing. Dalam buku tersebut, Ahmad

Hassan menolak hadis-hadis tentang keharaman anjing sebagai hukum

ziyadah. Menurutnya, Ketika Allah SWT membatasi jumlah binatang yang

diharamkan, maka Rasulullah SAW tidak mungkin berani menambah jumlah

batasan tersebut. Dalam hal ini, Ahmad Hassan mengutip ayat 173 surat Al-

Baqarah:

22 Syafiq A. Mughni, Nilai-nilai Islam: Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi,
(Pustaka Pelajar, 2001 M.), hlm. 139.
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“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah,

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain
Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang
Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak
ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.”23

Ayat tersebut difahami oleh Ahmad Hassan bahwa secara qath’i yang

diharamkan Allah swt hanya empat, yaitu: bangkai, darah, daging babi, dan

binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Selain dari

empat perkara itu adalah halal. Kalau masih ada yang haram lagi, tentulah

diterangkan oleh Allah” 24.

Pemikiran Ahmad Hassan inilah yang menjadi masalah dikalangan umat

Islam, sebab mayoritas umat Islam berkeyakinan bahwa anjing itu adalah

haram.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang memotivasi mengangkat judul penelitian ini adalah :

1. Ahmad Hassan adalah seorang pemikir yang sangat berpengaruh terhadap

pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia terutama di organisasi Persatuan

Islam (PERSIS) dan termasuk salah seorang tokoh yang banyak

memberikan pemahaman-pemahaman terhadap hadis Rasulullah SAW.

23 Departemen Agama RI, Op. Cit., hlm. 27.
24 Ahmad Hassan, Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, cet. XV, (CV.

Diponegoro, 2007 M), hlm. 674.
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2. Pemahamannya tentang hadis Nabi banyak menimbulkan konntroversial

dikalangan masyarakat Indonesia, karena banyak yang berbeda dengan

pemahaman tokoh-tokoh lainnya.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Al-Qur’an memberikan batasan tentang jenis makanan yang

diharamkan Allah SWT seperti yang termaktub dalam surat Al-Baqarah

ayat 173 yaitu; bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih

dengan tidak menyebut nama Allah.

Dalam kitab hadis Rasulullah SAW banyak menyebutkan tentang

binatang-binatang yang diharamkan selain dari empat jenis tersebut.

Seperti; anjing, keledai, binatang buas, burung yang bercakar, binatang

jalalah, dan lainnya. Namun karena keterbatasan penulis, maka  penelitian

ini dibatasi hanya pada hadis-hadis mengenai anjing yang juga menjadi

salah satu pembahasan Ahmad Hassan dalam bukunya “Soal-Jawab

Tentang Berbagai Masalah Agama”

2. Rumusan Masalah

Adapum masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan

sebagai berikut; bagaimana pemikiran Ahmad Hassan dalam memahami

hadis-hadis tentang anjing?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Ahmad Hassan

dalam memahami hadis-hadis tentang anjing.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah

kepustakaan tentang pemikiran tokoh Islam Indonesia tentang masalah

kehalalan anjing dalam persfektif hadis Rasulullah SAW.

b. Penelitian ini juga diharapkan berguna dalam pengembangan wawasan

para pembaca pada umumnya dan mahasiswa jurusan Tafsir Hadis

pada khususnya dalam mendalami dan memahami pemikiran tokoh-

tokoh hadis terutama tokoh-tokoh hadis di Indonesia.

c. Guna memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana dalam bidang

Ilmu Ushuluddin.

E. Tinjauan Kepustakaan

Kajian tentang pemikiran Ahmad Hassan banyak dilakukan oleh para

peneliti. Hal tersebut disebabkan pemikirannya yang cukup cemerlang dalam

keilmuan Islam. Kecemerlangan itu terlihat dari pemikiran-pemikirannya yang

mencoba merumuskan suatu hukum secara subtansial dengan menjadikan

konsep maksud-maksud tuhan (maqasid syari’ah) agar dikedepankan dalam

merumuskan hukum atau menjawab permasalahan yang terus berkembang.

Pemikiran tersebut menjadikannya salah satu tokoh pemikir Islam di

Indonesia dan pada ormas Persatuan Islam (PERSIS) khususnya.
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Adapun para peneliti yang membahas tentang pemikiran Ahmad Hassan

diantaranya; Tela’ah Pemikiran Ahmad Hassan Tentang Problematika Sosial

Keagamaan Dalam Buku Islam dan Kebangsaan” diteliti oleh Dewi Noviana,

“Studi Analisis Pemikiran Ahmad Hassan Tentang Hukum Shalat Sesuadah

Mandi Tanpa Wudhu” diteliti oleh Qomaruddin, “Analisis Pemikiran Ahmad

Hassan Tentang Pendidikan Islam dan Implementasinya di Lembaga

Persatuan Islam (PERSIS)” diteliti oleh Sheiha Sajieda, Pemikiran Dakwah

Ahmad Hassan (Studi debat Ahmad Hassan) diteliti oleh Dadan Hamdani,

Analisis Pendapat Ahmad Hassan Tentang Bolehnya Wanita Gadis Tanpa

Wali diteliti oleh Wirdah Rosalin, dll. Sedangkan yang akan penulis teliti

dalam penelitian ini adalah mengenai pemikirannya tentang anjing dalam

bukunya “Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama”, Pada umumnya

para ulama menyinggung permasalahan mengenai anjing dalam kitab-kitab

mereka lebih banyak kepada pembahasan tentang kenajisan dan hukum

pemeliharaannya.

Dengan penuh keyakinan sepanjang pengetahuan penulis menjadi

mahasiswa di UIN SUSKA RIAU, pemikiran Ahmad Hasan mengenai

pemikirannya tentang kehalalan anjing dalam bukunya “Soal Jawab Tentang

Berbagai Masalah Agama” belum pernah diteliti oleh para peneliti. Di sinilah

letak karakteristik dan keistimewaan penelitian ini. Dengan harapan dapat

memberikan kontribusi konstruktif terhadap pemikiran hadis masa kini dan

masa yang akan datang.
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Pembahasan ini akan berbeda dengan pembahasan-pembahasan referensi

yang terdahulu yaitu dengan menitik beratkannya pada studi hadis-hadis yang

dijadikan dasar pijakan Ahmad Hassan dalam menetapkan kehalalan anjing.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan

(library research) yaitu dengan menelaah buku-buku yang erat

hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari

data primer dan data sekunder. adapun data primer dalam penelitian ini

diambil dari buku yang ditulis langsung oleh Ahmad Hassan yaitu Soal -

Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama Jilid I - IV. Sedangkan data

sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

diantaranya; Tarjamah Bulughul Maram, Kumpulan Risalah Ahmad

Hassan, Hassan Bandung & Kontribusi Pemikirannya Bidang Hukum

Islam, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, membahas Ilmu Hadis,

Perkembangan pemikiran Ulum Al-Hadis dari klasik sampai Modern,

Persatuan Islam; Sejarah Pembaharuan Pemikiran Kembali Kepada Al-

Qur’an dan Al-Sunnah, Persatuan Islam; Islamic Reform in Twentieth

Century Indonesia, Ringkasan Islam, Riwayat Hidup A. Hassan karya,

Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal, A. Hassan: Wajah dan Wijhah

Seorang Mujtahid, A. Hassan, Persis, dan Pemikiran Fikihnya, Yang Da’i
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Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis, dan buku-buku

yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapaun data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari

sumbernya langsung dan dikumpulkan dengan cara mengutip, baik dalam

bentuk kutipan langsung maupun tidak langsung.

Setelah data diperoleh sebagaimana yang diharapkan, penulis

melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap data tersebut dan

kemudian dikelompokkan dengan langkah-langkah berikut:

a. Menetapkan judul yang akan diteiti, adapun judul yang akan dibahas

dalam kajian ini adalah “Pemikiran Ahmad Hassan Tentang Anjing

(Kajian Terhadap Buku Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah

Agama)”

b. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, baik

yang berkaitan dengan penokohan Ahmad Hassan, pemahamannya

terhadap hadis, kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan

dengan anjing.

c. Kemudian data yang diperoleh tersebut dibahas terlebih dahulu,

kemudian dikaitkan satu sama lainnya sehingga bisa dijadikan sebagai

paparan yang jelas dan mudah dipahami.

4. Tekhnik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan content

analisis secara deskriptif, analisa yaitu data yang dikumpulkan berupa
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pemikiran Ahmad Hassan dalam buku Soal-Jawab Tentang Berbagai

Masalah Agama, dan literatur yang ada kaitannya dalam kajian ini. Data

yang telah disusun dan diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan

permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian tersusun secara sistematis dan terarah, maka penulis

menyusun sistematika penulisan dengan cara membaginya menjadi lima bab,

dan masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

BAB I Merupakan Pendahuluan yang di dalamnya berisikan; Latar

Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Batasan dan Rumusan

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Kepustakaan,

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Tinjauan Umum Tentang Ahmad Hassan dan Buku

Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, yang berisikan

tentang; Biografi Ahmad Hassan, Karya-karya Ahmad Hassan, dan

Buku Soal JawabTentang Berbagai Masalah Agama..

BAB III Merupakan Tinjauan Teoritis Tentang Halal dan Haram yang

berisikan; Pengertian Halal Dan Haram, Dasar Hukum Tentang

Halal Dan Haram, Klasifikasi Binatang Yang Halal Dan Haram, dan

Binatang-Binatang Yang Kontroversial Kehalalan dan

Keharamannya.
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BAB IV Merupakan Pemikiran Ahmad Hassan Tentang Anjing Yang

Berisikan; Hadis Yang Menjadi Dasar Pijakannya dan Analaisa

Terhadap Pemikiran Ahmad Hassan.

BAB V Merupakan Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.


