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ABSTRAK

KAJIAN HADIS DI INDONESIA
Studi Pemikiran Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’kub

Oleh:

Muhammad Izwan

Berbicara tentang kajian Hadis di Indonesia, yang mana di dalamnya 
berkaitan dengan pemikiran Ali Mustafa Ya’qub  dalam mencari kebeneran untuk 
dijadikan hadis sebagai dalil yang memperkuat keyakinan dalam kehidupan, 
ternyata sampai hari ini masih relevan untuk dibahas dan diteliti. Kajian tersebut 
tidak terpisahkan dengan proses kajian yang ada di Timur Tengah. Kegiatan 
mengkaji Hadis di Indonesia belum banyak terlihat ditengah masyarakat dengan 
minimnya minat dalam bidang tersebut. Kajian Hadis yang telah ada di Indonesia 
dalam taraf perkembangannya yang semakin membuahkan hasil sejak awal abad 
ke 19, dilihat dari beberapa karya yang dihasilkan oleh beberapa akademisi dalam 
bidang Hadis sebagai bukti keberhasilan tersebut. Ali Mustafa Ya’qub adalah 
salah satu tokoh yang sampai sekarang masih memiliki pengaruh besar kepada 
masyarakat Islam Indonesia dalam kebergamannya, terutama dalam kajian Hadis.
Beliau terkenal tegas dan kritis dalam menghadapi perkara yang melenceng dari 
kebenaran.

Skripsi ini membahas tentang Kajian Hadis Di Indonesia yang mana 
terfokus kepada (Studi Pemikiran Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’qub).  Kajian ini 
berbentuk penelitian kepustakaan (library research), adapun sumber utama
(Primary Resources) penelitian berasal dari buku-buku yang ditulis Ali Mustafa. 
Dengan menggunakan metode deskriptif, data-data yang telah dikumpulkan dari 
beberapa sumber, diseleksi dan dirangkaikan kedalam hubungan-hubungan yang 
sesuai dengan kenyataan. Sehingga membentuk pemahaman-pemahaman yang 
kemudian disatukan dalam bentuk penulisan deskriptif. Dalam menganalisa data 
menggunakan metode deskriptif historis. Adapun metode dalam mengambil 
kesimpulan menggunakan metode deduktif. 

Ali Mustafa Ya’qub dalam menghadapi hadis-hadis yang tersebar di 
tengah-tengah masyarakat yang mana Ali Mustafa menerapkan aspek tekstual dan 
aspek kontekstual, karena kedua hal ini dianggap berkaitan dalam hal proses 
kajian Hadis. Menurutnya, apabila sebuah Hadis tidak dapat dipahami dengan 
cara tekstual, maka harus dipahami dengan cara kontekstual, yaitu dengan melihat 
aspek-aspek di luar lafaz (teks) itu sendiri. Namun beliau lebih cendrung 
menggunakan pendekatan kontekstual dalam kajian Hadis di luar hal yang
memiliki kaitan dengan perkala ghaib (al-Umur al-Ghaibiyyah) dan ibadah murni 
(al-‘Ibadah al-Mahdhah).
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M O T T O

                        

                            

     

Artinya :

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 

dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. (Q,S.al-Mujadalah:11)
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KATA PENGANTAR

ُھاُتَكَرــَبَو اِهللا ُةَمْحَرَو ْمُكْیَلَع ُمَالالسَّ
تَُّمْلِل ُةبَاِقالَعَو َنْیِماَلالعَ بَِّر ِهللا ُدْمالَح ى َلَع الَِّإ اَنَوْدا ُعَلَو َنْیِق

، ُنْیِبُمـال  قُّالَح  ُكِلَمـال  ُھَل َكْیِرا َشَل ُهَدْحاهللا َو الَِّإ َھلٰا ِإَل ْنَأ ُدَھْشَأ. َوَنْیِماِلالظَّ
 اُهللا لَّى،  َص َنْیِقتَُّمـال  اُمَم ِإ َو َنْییِّ ِبالنَّ ُماِتَخ  ُھُلْوُس َرَو ُهُدْبا َعًدمََّحُم نََّأ ُدَھْشَأَو
.ُدْعا َبمَّ، َأِنْیالدِّ ِمْوى َیَلِإ اٍنَسْحِإِب ْمُھَعِبَت ْنَمَو ِھاِبَحْصَأَو ِھى آِلَلَعَو ِھْیَلَع

 ًةمَْحَر قِّالَح ِنیِْدى َوَدالُھا ِبًدمََّحُم ُھَلْوسَُر َلسَْرى َأاَلعََت اَهللا نَِّإَف
 َلِزْن ا ُأَم ِبَو َھِب َنیَّ، َبَنْیِعَمْجَأ اِدَبى الِعَلَع ًةجَُّحَو َكافَِّة اَألَناِمِل ًةَوْدُقَو َنْیِماَلَعْلِل

 ْمِھاِلَوْح َأ ِةاَمَقِتاْس َو اِدَب الِع اُحَلَص  ِھْیا ِفَم لَُّك ِةَمْكالِحَو اِبَتالِك َنِم ِھْیَلَع
 اِقلَْخاَألَو ِةمَْیِوالَق اِلمَْعاَألَو ِةَحْیِحالصَّ ِدائَِقالَع َنمِ ْماُھیَْنُدَو ْمِھِنْیي ِدِف

 ِةَجْحَمـى ال َل َع ُھَت مَُّأ َملََّس َو ِھْی َلَع ى اُهللالََّص  َكَرَت َف ِةَی اِلالَع اِبَداَألَو ِةَلاِضالَف
 َنْیِذالَّ  ُھُت مَُّأ َكِل ى ذَٰلَع اَرَس، َفٌكاِلَھ الَّا ِإَھْنَع ُغْیِزا ُیا َلَھاِرَھَنا َكَھُلْیَل اِءَضْیالَب
ِلا ْواُبَجَتاْس  َنْیِذالَّ َنْیِعاِبالتََّو ِةاَبَحالصَّ َنمِ ِقُلالُخ ُةَریَْخ ْمھَُو ِھِلْوُسَرَو ِھّلٰ
َف ،اٍنسَْحِإِب ْمُھْوُعَباتَّ ا َھْیَلا َعْوضَُّعَو ِھِتنَُّسا ِبْوُكسََّمَت َو ِھِتَعْیِرَشا ِبْواُمَق
 َنْواُل َزا َیَل  َنْیِذالَّ ُةَفاِئالطَّ ْمُھ اْواُرَصا،  َفًبَدَأا َوًقُلُخَو بادًةِعَو ًةَدْیِقَع ِذاِجَوالنَِّب

 اِهللا ُرْم ي َأِتْأَی ى تَّ َح ْمُھَفاَلَخ  ْوَأ ْمُھَلَذَخ  ْنَم ْمُھرُُّضا َی، َلَنْیِراِھَظ قِّى الَحَلَع
 َنْیِمِلْسُمـا النَاَنَوْخِإا َونََتبَِّثُی ْنى َأاَلعََت اَهللا ُلَأسَْنَو .َكِلى ذٰلََع ْمُھى َواَلعََت
 َوُھ  ُھنَّ ِإ ًةَم ْحَر ُھْن ا ِمَن َل َبِھ َی ْنَأ، َوِةَرِخاآلا َوَیْنالدُّ اِةَیي الَحِف ِتاِبالثَّ ِلْوالَقِب
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TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin

ا A ذ Dz ظ Zh ن N

ب B ر R ع ‘A و W

ت T ز Z غ Gh ـھ H

ث Ts س S ف F ء A

ج J ش Sy ق Q ي Y

ح H ص Sh ك K

خ Kh ض Dh ل L

د D ط Th م M

2. Vokal
Vokal Pendek Contoh Vokal Panjang Contoh Vokal Rangkap

ــــــَــــ A َجَدَل ــــــَــــا Â َساَر ـــَــْي ai

ـــــِـــــ I َعِلَم ــــــِــــي Î ِقْیَل ــــَــو au

ـــــُـــــ U ُذِكَر ــــــُــــو Û َیُجْوُز

3. Ta Marbuthah

Ta Marbuthah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah yang mati atau 

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti kata : Thalhah, 

Raudhah, Jannatu al-Na’îm.

4. Syaddah Dan Kata Sandang

Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yaitu, 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: 

Nazzala, Rabbanâ. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al” baik pada kata 

yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: al-

Markaz, al-Syamsu

xvii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti mengadakan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu

peneliti akan menjelaskan tentang pengertian judul dari penelitian yang peneliti 

lakukan. Karena judul merupakan kerangka beranjaknya tujuan dalam bertindak 

terlebih lagi dalam suatu penelitian ilmiah. Proposal ini berjudul “Kajian Hadis di 

Indonesia Studi Pemikiran Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’qub,MA”. Untuk memperoleh 

pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapatlah peneliti uraikan 

sebagai berikut: 

1. Kajian menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti hasil mengkaji.

Mengkaji memiliki beberapa makna, yaitu:

Belajar atau mempelajari, Memeriksa, Menyelidiki, Memikirkan, 

Menguji atau Menelaah.

Jadi, secara linguistik bisa diartikan pula dengan menyelidiki atau 

mempertimbangkan baik buruknya suatu perkara1.

2. Hadis menurut kamus Al-Munawwir berasardari kata  َحَدَث َیْحُدُث الحدیث

yang memiliki arti الجدید (yang baru) dalam bentuk jamaknya األحادیث yang 

berati Hadis Nabi Muhammad2.

                                               
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3. – cet. 3 –

(Jakarta : Balai pustaka, 2003). Hal. 491
2 Munawir Ahmad Warson, kamus Al-Munawwir, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997). 

Hal. 241-242
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3. Hadis menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki makna, yaitu, 

Sabda, perbuatan atau ketetapan (takrir) Nabi Muhammad saw.

Jadi, hadis ialah sabda,perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad saw 

yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan 

menentukan hukum Islam dan dijadikan sumber ajaran Islam yang kedua setelah 

Al-quran3.

4. Ali Mustafa Ya’qub

Beliau adalah salah satu pakar Hadis yang pernah dimiliki 

Indonesia sekaligus Imam besar masjid Istiqlal. Lahir di Batang Jawa 

Tengah, 1952. Pernah menjabat Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Beliau 

juga perintis berdirinya Lembaga Pengkajian Hadis Indonesia (LepHI) 

sekaligus menjadi ketuanya. Ali Mustafa Ya’qub salah satu murid 

Muhammad Mustafa Azami4 di Universitas King Saud (Riyadh) yang 

diberi amanat menerjemahkan buku-bukunya. Beliau Wafat dan 

disemayamkan di ciputat, 2016.

B. Alasan memilih Judul

1. Alasan Subyektif Ilmiah

a. Keinginan peneliti untuk mengetahui dan memahami gambaran dan 

metode Ali Mustafa Ya’kub dalam kajian Hadis di Indonesia..

b. Tersedianya literatur-literatur yang memadai untuk dapat membahas 

dan menulis proposal ini, dengan baik dan relevan sesuai bidang ilmu 

yang peneliti tekuni di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits.
                                               

3 Ibid. Hal.380
4 Guru besar Hadis dan Ilmu Hadis dari India Utara, reputasi ilmiahnya melejit pada 

tahun 1400 H/1980 M.

1



3

2. Alasan Obyektif Ilmiah

a. Judul ini mempunyai signifikan sosial, karena kita menyadari bahwa 

dalam hiruk pikuk masyarakat belakangan ini, masih terdapat beberapa 

hal yang mungkin kurang Sesuai dengan panduan Hadis. Sehingga 

dengan mempelajari Hadis kita bisa mengetahui kemana arah tujuan 

umat yang dikehendaki oleh Hadis.

b. Seperti yang kita ketahui, bahwa buah pemikiran seorang pakar Hadis 

tidak lepas dari latar belakang kehidupannya tersebut. Prof.Dr.KH.Ali 

Mustafa Ya’qub ulama Hadis kontemporer yang hidupnya 

berkecimpung langsung dalam kehidupan umat di Indonesia yang 

dihiasi beraneka ragam corak yang mana tidak luput dari perhatian 

beliau selaku mantan Anggota Komisi Fatwa di MUI (Majelis Ulama 

Indonesia).

C. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia  dalam lingkup kajian hadis kontemporer terkenal 

beberapa nama.5 Dan termasuk didalamnya Ali Mustafa Ya’kub. Beliau adalah 

ulama hadis di Indonesia yang cukup disegani dan diperhitungkan kredibilitas 

dan intelektualitasnya. Telah beredar ditengah-tengah kalangan muslim 

Indonesia tidak kurang dari 32 karya Ali Mustafa Ya’kub dalam bentuk buku, 

baik dalam bahasan yang terkait dengan Hadis,Fiqih dan Dakwah. Beliau 

merintis karier keulamaannya sejak menjadi pengasuh pesantren Al-

Hamudiyah Depok, lalu mendirikan pesantern Luhur Ilmu Hadis Darussunnah 
                                               

5 Seperti Muhibbin Noor, Mahmud Yunus, Daud Rasyid, Syuhudi Ismail, 
Yunahar Ilyas, ‘Abdurrahman, Ahmad Sutarmadi, Lutfi Fatullah, Afif Muhammad, Abdul 
Qadir Jawwaz dan masih banyak lagi.
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di Ciputat, KH. Ali Mustafa Ya’qub mulai dikenal publik setelah menjadi 

kolumnis di harian Pelita dan majalah Amanah. Melalui tulisannya, beliau 

mengeritisi dan merespon berbagai masalah umat, terutama dengan sudut 

pandang Hadts Nabi. Keulamaan dan kecendikiawan beliau menyita perhatian 

publik ketika beliau ditunjuk sebagai salah satu anggota Komisi Fatwa MUI 

Pusat. Dan puncaknya saat beliau diangkat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal 

oleh Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni. Berkiprah dalam kegiatan 

kenegaraan kancah Nasional maupun Internasional beliau juga banyak andil 

didalamnya, saat menyambut kedatangan orang nomer satu Amerika Presiden 

Barrak Obama dalam kunjungannya di Indonesia dan berkeliling kemasjid 

Istiqlal di Jakarta.6

Menurut Hidayat Nur wahid, buku Ali Mustafa Ya’kub yang berjudul 

Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal adalah buku yang memang 

mengIndonesia.7

Ali Mustafa Ya’kub sangat memahami kebutuhan umat Islam di 

Indonesia terhadap kajian hadis maupun Ilmu Hadis, dengan karya-karya 

cemerlangnya yang telah tersebar merupakan salah satu jalan keluar kesulitan 

dalam memahami ajaran Islam. Sejalan dengan pemikiran diatas, maka bagi 

penulis merasa tertarik untuk mengkaji, selanjutnya penulis merumuskan tema 

penelitian ini dalam sebuah judul skripsi ini yaitu: “Kajian Hadist Di 

Indonesia (Studi Pemikiran Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’kub,MA)”.

                                               
6 Am.Waskito, KH. Ali Mustafa Yaqub Menjaga Sunnah Mengawal Aqidah, 

(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 150.
7 Hidayat Nurwahid, “Pengantar” dalam Ali Mustafa Ya’kub, fatwa-fatwa imam 

besar Istiqlal, (Jakarta: Putaka Firdaus, 2007), h. 22.
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Penulis memilih Ali Mustafa Ya’kub sebagai tokoh yang dibahas 

dengan alasan yang didasari anggapan bahwa beliau banyak menekuni dan 

mendalami hadis, dari sisi kualitasnya, menjelaskan makna dan 

kandungannya, dan mendorong seluruh kalangan terutama jama’ah (santrinya) 

untuk mendalami hadis dan Ilmu Hadis. Peranan beliau dalam membumikan 

sunnah Rasulullah saw dengan keikhlasan beliau perlu mendapat dukungan. 

Walaupun di lain persepsi banyak yang mempermasalahkan kapasitas dan 

kredibilitasnya dalam Ilmu Hadis, baik yang mendukung maupun yang 

menentang pemikirannya.

Ilmu Hadis merupakan ajaran pokok yang harus dipelajari oleh setiap 

manusia karena hadis sebagai pegangan hidup setelah al-Qur’an. Hadis 

mempunyai peran penting dan strategis dalam kajian keIslaman. Kedudukan 

dan keberadaanya tidak dapat diragukan lagi, sehingga seiring dengan 

perkembangan zaman banyak para Ulama dan Ilmuan yang mengkaji Ilmu 

Hadis dan menghasilkan pemikiran-pemikiran baru. Hal ini tidak lepas dari 

kebutuhan yang disesuaikan dengan lingkungan dan masyarakat khususnya 

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Maka dari itu kajian hadist 

tidak boleh di kesampingkan apalagi diabaikan. Hadis harus dikaji ditengah-

tengah masyarakat.8

Mempelajari dan menguraikan ketentuan ajaran Islam akan rumit tanpa 

bantuan hadist-hadist Nabi Saw yang dipercaya sebagai penjelas. Maka 

sebuah kewajiban yang mesti dikemudian nanti bermunculan para tokoh-tokoh 
                                               

8  Ramli Abdul Wahid, “Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia: Studi Tokoh 
dan Organisasi Masyarakat Islam”, Al-Bayan, Jurnal Al-qur’an dan Al-Hadis, Vol: IV, 
No: 4, Malaya, April 2006, h. 63.
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Islam yang memperkenalkan hadist kepada masyarakat dan 

mengembangkanya, dengan cara individual ataupun berkelompok. 

Sesuai penjelasan diatas dapat di pahami bahwa pengetahuan ajaran 

Islam dengan baik di masyarakat khususnya dalam bidang kajian hadist, dan 

dapat disimpulkan seseorang tidak hanya dituntut dalam memahami hadist 

Nabi Saw dari sisi matannya saja, diharuskan juga untuk memahami  seluk 

sanad dan para periwayatnya. Dalam proses mengkaji ini, pengetahuan tentang 

bermacam-macam istilah, kaidah, metode penelitian dalam ilmu hadist sangat 

berkaitan dengan hadist yang ditelitinya harus dipahami dengan baik. Sebab 

begitu banyak dan rumit pengetahuannya dengan hadist tersebut, maka dari itu 

di Indonesia sangatlah minim ulama yang benar-benar ahli dalam bidang 

kajian hadist. Dan dapat dimaklumi bila ulama dan sarjana Islam yang 

mempunyai keahlian hadist relatif tidak banyak. Di samping itu telah meluas 

beberapa ungkapan yang diklaim sebagai perkataan,perbuatan bahkan 

ketentuan dari Nabi Muhammad dan menjadi pedoman, misalnya ungkapan:

ٌةَمْحي َرِتمَُّا اُفَلِتاْخ

“perbedaan (pendapat) adalah Rahmat”.

Menurut al-Sakhawi (w. 902H) yang kemudian diikuti oleh al-

‘Ajluni (w. 1162 H), Hadis dengan versi seperti ini sebenarnya merupakan 

penggalan dari hadis yag cukup panjang dan telah mengalami sedikit 

perubahan redaksi. Sebab teks aslinya adalah sebagai berikut:
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مھما أوتیتم من كتاب اهللا فالعمل بھ العذر ألحد من تركھ فإن لم 

فسنة مّني ماضیة فإن لم تكن سنة مني فما قال یكن فى كتاب اهللا 

. فأیام أخذتم بھ أصحابي. إّن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء

اھتدیتم واختالف أصحابي لكم رحمة.

“Selain kamu telah diberi kitab Allah, maka ia harus diamalkan. Tidak 

ada alasan untuk sesorang untuk meninggalkannya. Apabila tidak ada 

keterangan dalam kitab Allah, maka (kamu harus memakai) Sunnah dari 

padaku yang sudah berjalan. Apabila tidak ada keterangan dalam 

Sunnah, maka (kamu harus memakai) pendapat para sahabatku. Karena 

sesungguhnya, para sahabatku itu ibarat bintang-bintang di langit. 

Mana yang kamu ambil pendapatnya, kamu akan mendapatkan petunjuk. 

Dan perbedaan (pendapat) para sahabatku itu merupakan rahmat 

bagimu”.9

Sementara menurut Ahli Hadis masa kini, Syeikh al-Albani, Hadis 

versi pertama tadi bukan merupakan penggalan dari Hadis yang kedua, 

melainkan masing-masing berdiri sendiri.10Kemudian beliau menegaskan 

bahwa Hadis di atas adalah Hadis maudhu’ (palsu).

Pendekatan sepintas diatas kiranya cukup memadai untuk membangun  

kesadaran betapa hadis (sunnah) itu dibayangi permasalahan yang amat 

                                               
9 al-Sakhawi, Muhammad bin ‘Abd al-Rahman, al-Maqashid al-Hasanah, (Beirut: 

Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1979), Hal.26-26
10 Al-Albani, Muhammad Nashir al-Din, Silsilah al-ahadits al-dha’ifah wa al-

maudhu’ah, (Riyadh, Maktabah al-Ma’arif, 1992), Hal. I/141,156
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kompleks. Namun apapun resiko dan tantangannya, sebagai pribadi mukmin, 

kita di tuntut bukti kepatuhan untuk menjadi sumber asasi kepadanya selaku 

bagian integral dari syari’at Allah Ta’ala Sikap loyal tersebut merupakan 

wujud perhatian kepada amar Allah yang tersurat pada QS. Al-Hasyr ayat 7 :

                                 

)7(الحشر: 

“apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Faktor penting yang dapat membantu dalam membentuk pemahaman 

yang baik dengan mengetahui segala peranan Rosulullah saw beserta 

fungsinya. Merupakan usaha yang menunjang pemahaman tersebut. Sesuai 

petunjuk al-Qur’an yang menyatakan selain Nabi Muhammad saw selain 

menjadi rosul, beliau juga adalah manusia yang sama dengan lainnya.11

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-kahfi ayat 110

                                               
11 Nabi Muhammad s.a.w. ialah seorang manusia yang diangkat Allah menjadi 

rasul. Rasul-rasul sebelumnya telah wafat. ada yang wafat karena terbunuh ada pula 
yang karena sakit biasa. karena itu Nabi Muhammad s.a.w. juga akan wafat seperti 
halnya Rasul-rasul yang terdahulu itu. di waktu berkecamuknya perang Uhud tersiarlah
berita bahwa Nabi Muhammad s.a.w. mati terbunuh. berita ini mengacaukan kaum 
muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan 
(pemimpin kaum Quraisy). Sementara itu orang-orang munafik mengatakan bahwa kalau 
Nabi Muhammad itu seorang Nabi tentulah Dia tidak akan mati terbunuh. Maka Allah 
menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-
kata orang-orang munafik itu. (Sahih Bukhari bab Jihad). Abu Bakar r.a. mengemukakan 
ayat ini di mana terjadi pula kegelisahan di kalangan Para sahabat di hari wafatnya Nabi 
Muhammad s.a.w. untuk menenteramkan Umar Ibnul Khaththab r.a. dan sahabat-sahabat 
yang tidak percaya tentang kewafatan Nabi itu. (Sahih Bukhari bab Ketakwaan Sahabat).
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                     ) : 110الكھف (

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang 

diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah 

Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, 

Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia 

mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori yang 

memperkuat bahwasanya kita patut untuk menjadikan segala yang datang 

dari Rosulullah s.a.w. diikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan dan 

apa yang dilarang dalam suatu perkara, Hadits tersebut yang berbunyi:

ُھَرْیَرَة َحدََّثَنا ِإْسَماِعیُل َحدََّثِني َماِلٌك َعْن َأِبي الزَِّناِد َعْن اْلَأْعَرِج َعْن َأِبي

َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل َدُعوِني َما َتَرْكُتُكْم ِإنََّما َھَلَك َمْن َكاَن 

َقْبَلُكْم ِبُسَؤاِلِھْم َواْخِتَلاِفِھْم َعَلى َأْنِبَیاِئِھْم َفِإَذا َنَھْیُتُكْم َعْن َشْيٍء َفاْجَتِنُبوُه َوِإَذا 

12َأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُھ َما اْسَتَطْعُتْمَأَمْرُتُكْم ِب

Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi 

saw, dengan mengaitkannya pada fungsi beliau ketika melakukan hal-hal itu 

yang besar manfaatnya. Selanjutnya menurut Yusuf al-Qardawi untuk 

                                               
12 Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah, Shahih al-Bukhari, Juz 22, h. 255, no. 6744.
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memahami hadist dengan baik dan benar harus memperhatikan perbedaan 

kewenangan Rasulullah saw.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, supaya alur penelitian ini 

sistematis dan terarah, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dicarikan 

jawabannya dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ali Mustafa Ya’qub terhadap kajian Hadis di 

Indonesia?

2. Bagaimana metodologi Ali Mustafa Ya’qub dalam mengkaji Hadis?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama penelitian dalam proposal skripsi ini 

adalah:

1. Mengetahui gambaran seluk beluk dan gagasan – gagasan yang 

dikemukakan dan dilakukan tokoh – tokoh hadis di Indonesia dalam 

hal ini Ali Mustafa Ya’kub sebagai sumbernya.

2. Mengetahui dan mendeskripsikan metode  Ali Mustafa Ya’kub dalam 

mengkaji hadis.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian mengenai kajian hadis di Indonesia (studi pemikiran 

Prof. Dr. H. Ali Mustafa Ya’qub, MA) penulis telah menemukan beberapa 
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penelitian terdahulu yang membahas tentang masalah Kajian Hadis di 

Indonesia sebagai berikut:

1. Skripsi Riki Efendi yang berjudul Pemikiran dan Aktivitas Dakwah 

Prof.DR. Ali Mustafa Ya’qub,MA tahun 2009, dalam pembahasaannya 

terbatas pada konsep pemikiran dakwah Ali Mustafa, Aktivitas dakwah 

dan metode dakwah yang efektif menuntut beliau.

2. Skripsi Tri Handayani yang berjudul Kriteria Keshahihan Hadits 

Menurut Ibnu Hibban tahun 2003, dalam pembahasannya terbatas 

pada kriteria keshahihan Hadits yang mana kriteria itu menurut Ibnu 

Hibban salah satu pakar Hadits ternama dari Afghanistan.

3. Skripsi Josan Tori pada tahun 2005 yang berjudul, Kriteria Hadis 

Maqbul Menurut Imam Malik (Studi Atas Kitab Al-Muwaththa’) dalam 

bahasannya difokuskan pada kitab Imam Malik dalam menentukan 

kriteria Hadîts maqbûl.

Dari beberapa penelitian diatas, boleh dikatakan sebagian intelektual 

telah memperbincangkan dan membahas tentang kajian hadis yang telah 

berjalan kendati tidak banyak. Akan tetapi sampai sejauh ini belum ada yang 

mengkaji kajian hadis diIndonesia studi pemikiran Ali Mustafa Ya’qub secara 

terperinci. Maka pada penelitian ini penulis ingin memaparkan kajian hadis 

diIndonesia yang sesuai dengan pemikiran Ali Mustafa Ya’qub yang popular 

sebagai salah satu pakar hadis Indonesia.

G. Metode Penelitian
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Dalam penelitian suatu kajian di bidang hadis, ia memiliki metode 

tersendiri dalam mengupas lebih lanjut sebuah bidang telaah bidang hadis. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif.

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Muller pada awalnya 

bersumber pada pengamatan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif 

terletak pada objek yang menjadi fokus penelitian. Jika penelitian kuantitatif 

mengukur objek dengan suatu perhitungan, dengan angka, prosentase, 

statistik atau bahkan dewasa ini dengan komputer sehingga penekanannya 

pada metode kuantitatif. Akan tetapi pada penelitian kualitatif tidak 

menekankan pada kuantum atau jumlah, jadi lebih menekankan pada segi 

kualitas secara alamiah karena menyangkut pengertian, konsep nilai serta 

ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian lainnya. Dapat pula dikatakan 

bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan suatu penelitian yang tidak 

melakukan perhitungan-perhitungan dalam melakukan justifikasi 

epistimologi.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library

research), yaitu tipe penelitian kajian Hadîts yang mengkaji objek 

material karya-karya ulama yang berupa karya Hadîts. Untuk tipe 
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penelitian seperti ini sumber data dikumpulkan dari buku-buku 

kepustakaan, yang berkaitan dengan objek material penelitian 

tersebut. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengumpulkan data baik primer maupun sekunder. Data primer 

diperoleh dari sebagian buku Ali Mustafa Ya’qub yang mengkaji 

Hadis. Data sekunder diperoleh dari buku-buku hadis yang di 

dalamnya membahas tentang kajian Hadis yang dianggap relevan dan 

membantu dalam penelitian ini, baik melalui media cetak atau tulis 

maupun juga media elektronik.

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah pendekatan struktural transendental. Sementara langkah-

langkah metodis yang akan digunakan adalah metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah cara untuk mendapatkan 

keterangan, proposisi-proposisi, konsepsi-konsepsi, dan hakikat yang 

sifatnya mendasar, atau menguraikan secara teratur mengenai seluruh 

konsep pemikiran.

Pendekatan ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan 

secara singkat tentang Kajian Hadis di Indonesia sesuai pemikiran Ali 

Mustafa Ya’qub. Dalam hal ini, buku-buku serta literatur-literatur 

tentang kajian Hadis cukup membantu penulis dalam memahami 

Pemikiran Ali Mustafa Ya’qub Kajian Hadis khususnya di Indonesia.
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2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, 

yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu buku-

buku yang secara lansung berkaitan dengan objek material penelitian. 

Jikalau objek material berkaitan dengan Pemikiran Ali Mustafa 

Ya’qub dalam kajian hadis di Indonesia, maka sumber primer ini 

berkaitan secara langsung dengan obyek tersebut. Adapun data primer 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sebagian buku kajian 

Hadis karya Ali Mustafa Ya’qub diantaranya :

a) Kritik Hadis, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2011)

b) Kalau Istiqamah Nggak Bakal Takut Nggak Bakal Sedih, 

(Jakarta, Penerbit Noura, 2016)

c) Peran Ilmu Hadis Dalam Pembinaan Hukum Islam, 

(Jakarta, Pustaka Firdaus, 2014)

Sedangkan yang dimaksud sumber data sekunder adalah 

sumber data yang tidak berkaitan langsung dari sumber aslinya.13

Adapun sumber data sekunder yang penulis pergunakan dalam 

penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan masalah kajian 

hadis, diantaranya:

a) Am.Waskito, KH. Ali Mustafa Yaqub Menjaga Sunnah 

Mengawal Aqidah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016)

                                               
13 Winarno Surakhman, Penelitian Ilmiah “Dasar Metode Teknik”, 

(Bandung: Tarsino, 1991) h. 164
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b) Prof. Dr. M. M. Azami, Hadis Nabawi Dan Sejarah 

Kodifikasinya, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2014).

c) Drs. KH. Hasjim Abbas, M. Ag, Pengantar Kritik Hadis

(Jakarta, Pustaka Firdaus, 2011).

d) Dr. H. Abdul Majid Khon,M.Ag, Ulumul Hadis (Jakarta, 

Amzah, 2010)

e) A.Qadir Hasan, Ilmu Musthalahul Hadis (Bandung, 

Penerbit Diponegoro, 2007)

f) Dr. M. Syuhudi ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi

(Jakarta, Bulan Bintang, 1992)

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data, harus 

menentukan sumber-sumber data serta lokasi di mana sumber data 

tersebut dapat ditemukan dan diteliti. Berbeda dengan penelitian 

lapangan lokasi pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan jauh 

lebih luas bahkan tidak mengenal batasan ruang. Hal berarti lokasi 

pengumpulan data dapat ditemukan di manapun manakala tersedia 

kepustakaan yang sesuai dengan objek material penelitian tersebut. 

Lokasi tersebut dapat merupakan tempat tertentu misalnya 

perpustakaan, toko-toko buku, pusat studi, pusat penelitian, bahkan 

dapat pula melalui internet.
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Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini maka ada 

beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

diantaranya:

a. Klarifikasi 

Dengan klarifikasi, peneliti mengumpulkan data dan sumber 

yang ada baik dari literatur ataupun dari sumber data lainnya yang 

akan dijadikan bahan penelitian, kemudian menyeleksinya terlebih 

dahulu mana data yang relevan dan akan digunakan dalam penelitian 

ini.

b. Klasifikasi

Setelah peneliti mengklarifikasi data yang relevan dengan 

judul penelitian, maka langkah selanjutnya ialah memilah-milah data 

yang telah diklarifikasi untuk kemudian dicocokkan dengan sub bab 

sistematika pembahasan, atau pada wilayah pembahasan manakah 

data itu akan dipergunakan.

4. Metode Pengolahan Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskrptif 

interprentatif pada tahap analisis data, peneliti membaca data melalui 

proses pengkodian data sehingga mempunyai makna. Proses 

pengkodisn ini mencakup proses mengatur data, mengorganisasikan 

data ke dalam suatu pola kategori.
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5. Metode Pelaksanaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian peneliti menggunakan Metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

suatu objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran 

filsafat, nilai-nilai etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, 

peristiwa atau objek budaya lainnya. Tujuan dari penelitian dengan 

menggunakan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau  lukisan secara sisitematis dan objektif, mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur 

yang ada atau suatu fenomena tertentu.14

Penelitian tipe ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat 

kualitatif deskriptif. Objek material penelitian adalah kepustakaan 

karya seorang filsuf atau mufasir tertentu. Oleh karena itu sumber data 

pada penelitian ini adalah berupa buku-buku kepustakaan hadis dan 

karya Ali Mustafa Ya’qub. Konsekuensinya dalam langkah-langkah 

pelaksanaan penelitian adalah menggunakan metode deskriptif.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan 

mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah peneliti 

                                               
14 Kaelan, M.S., Op. Cit., h. 58
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dalam meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti15. 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa dengan 

Metode Deskriptif Historis.

Objek material penelitian adalah karya seorang pakar Hadis 

pada masa lampau. Oleh karena itu metode deskriptif  historis 

diterapkan dalam rangka untuk mendeskripsikan metode-metode 

mengkaji Hadis, latar belakangnya, faham-faham lain yang 

mempengaruhinya, serta kemungkinan kajian tersebut berpengaruh 

pada kajian lainnya.

7. Metode Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian, dimana 

proses menuju sebuah kesimpulan memerlukan perhatian mendalam dari 

awal pembahasan. Dalam pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan

metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan berdasarkan pembahasan-

pembahasan yang telah diuraikan kemudian diambil kesimpulan dari 

umum ke khusus.

H. Sistematika Penulisan 

                                               
15 Kartini Kartono, Metodologi Research, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 28
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Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, pokok permasalahannya 

akan dibagi menjadi lima bab. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan 

sebagai berikut:

BAB I, PENDAHULUAN yang mencakup : Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, 

Metodologi Penelitian,  dan Sistematika Penulisan.

BAB II, DISKURSUS KAJIAN HADIS DI INDONESIA  yang 

meliputi : Definisi Hadis dan Ruang Lingkupnya, Metode Kritik 

Hadis dan Ulama Hadits Nusantara.

BAB III, BIOGRAFI ALI MUSTAFA YAQUB yang meliputi : 

Sosio Kultural dan Sosio Keagamaan, Aliran Teologi, Sumber 

Pemikiran, Aktivitas dan Karya.

BAB IV, PEMIKIRAN ALI MUSTAFAYAQUB DALAM 

MEMAHAMI HADIS yang meliputi : Mendeteksi Otentisitas 

Hadis dan Langkah - Langkah Metodologis.

BAB V, Merupakan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan 

Saran.



BAB II

DISKURSUS KAJIAN HADITS DI NUSANTARA

A. Definisi Hadîts dan Ruang Lingkupnya

Hadîts menurut bahasa artinya baru.1 Hadits juga secara bahasa berarti 

“sesuatu yang dibicarakan dan dinukil”, juga “sesuatu yang sedikit dan banyak”. 

Bentuk jamaknya adalah ahâdîts. Adapun firman Allah Ta’ala,

                       

“Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih 

hati setelah mereka berpaling, Sekiranya mereka tidak beriman kepada 

hadits ini”. (Al-Kahfi:6)

Maksud kata hadîts pada ayat di atas adalah Al-Qur’an. Juga firman Allah,

              

“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, Maka hendaklah kamu siarkan. (Al-

Dhuha: 11)

Maksud firman di atas yaitu “sampaikan risalahmu, wahai Muhammad”.

Hadîts menurut istilah ahli Hadîts adalah apa yang disandarkan pada Nabi 

Shallallâhu Allaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, 

atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya.2

                                                            
1 Munawir Ahmad Warson, kamus Al-Munawwir, (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997). 

Hal. 241-242

20
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Sedangkan menurut ahli ushûl fiqih, Hadîts adalah perkataan, perbuatan, 

dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallâhu Allaihi Wasallam

setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai Hadits, 

karena yang dimaksud Hadits adalah mengerjakan apa yang menjadi 

konsekwensinya. Dan ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan apa yang terjadi 

setelah kenabian.3

Dalam pandangan Syaikhu al-Islam Ibni Taimiyah bahwa, “Buku-buku 

yang didalamnya berisi tentang khabar Rasulullah, antara lain adalah Tafsir, Sirah 

dan Maghâzi (peperangan Nabi), dan Hadîts. Buku-buku Hadîts adalah lebih 

khusus berisi tentang hal-hal sesudah kenabian, meskipun berita tersebut terjadi 

sebelum kenabian. Namun itu tidak disebutkan untuk dijadikan landasan amal dan 

syariat. Bahkan ijma’ kaum muslimin menetapkan bahwa yang diwajibkan kepada 

hamba Allah untuk diimanai dan diamalkanadalah apa yang dibawa Nabi 

Shallallâhu Alaihi Wasallam setelah kenabian”.4

Contoh perkataan Nabi adalah sabda beliau :

ِد  ْبُن َمْسَلَمَة َقاَل َأْخَبَرَنا َماِلٌك َعْن َیْحَیى ْبِن َسِعیٍد َعْن ُمَحمَّ َحدََّثَنا َعْبُد اِهللا

،ْبِن ِإْبَراِھیَم َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص َعْن ُعَمَر

                                                                                                                                                                      
2 Manna’ al-Qathathan, Pengantar Studi Ilmu Hadits, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 

h. 22.
3Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib, Ushulul Hadits, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2008), h. 27.
4 Manna’ al-Qathathan, Pengantar Studi Ilmu Hadits, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 

h. 23.
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 َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاَل اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَِّة َوِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا

َوَرُسوِلِھ َوَمْن  ُسوِلِھ َفِھْجَرُتُھ ِإَلى اِهللا َوَرَكاَنْت ِھْجَرُتُھ ِإَلى اِهللا َنَوى َفَمْن

َكاَنْت ِھْجَرُتُھ لُدْنَیا ُیِصیُبَھا َأْو اْمَرَأٍة َیَتَزوَُّجَھا َفِھْجَرُتُھ ِإَلى َما َھاَجَر ِإَلْیِھ

“Perbuatan itu dengan niat, dan setiap orang tergantung pada niatnya”.5

Contoh perbuatan Nabi adalah cara wudhu, shalat, manasik haji, dan lain 

sebagainya yang beliau kerjakan.

Contoh penetapan (taqrir) Nabi adalah sikap diam beliau dan tidak 

mengingkari terhadap suatu perbutan, atau persetujuan beliau terhadapnya. 

Misalnya,

Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu, “Ada dua 

orang yang sedang musafir, ketika datang waktu shalat tidak mendapatkan air, 

sehingga keduanya bertayammum dengan debu yang bersih lalu mendirikan 

shalat. Kemudian keduanya mendapati air, yang satu mengulang wudhu dan shalat 

sedangkan yang lain tidak mengulang. Keduanya lalu menghadap Rasulullah dan 

menceritakan semua hal tersebut. Terhadap orang yang tidak mengulang, beliau 

bersabda,

“Engkau sudah benar sesuai sunnah, dan sudah cukup dengan shalatmu”.

Dan kepada orang yang mengulangi wudhu dan shalatnya beliau bersabda,

“Bagimu pahala dua kali lipat”.6

                                                            
5 Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah, Shahih al-Bukhari, Juz I, h. 94, no. 52.
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1. Sunnah

Secara etimologis berarti ‘tata cara’. Menurut Syammar, yaitu kelompok 

kabilah-kabilah Arab Yaman, kata sunnah pada mulanya berarti ‘membuat jalan’, 

yaitu jalan yang dibuat oleh orang-orang dahulu kemudian dilalui oleh orang-

orang yang datang sesudah mereka.7 Sementara al-Razi penulis Kamus Mukhtar 

al-Shihâb menuturkan bahwa sunnah secara kebahasaan berarti ‘tata cara dan 

perilaku hidup’ (al-tharîqah wa al-sirah).8 Dan kemudian pengertian ini timbul 

ungkapan Sunnah al-Islam atau Sunnah saja, sebagai lawan dari bid’ah (tata cara 

yang tidak dikenal dalam Islam).9 Dan belakangan ini muncul ungkapan Sunnah 

sebagai lawan dari Syi’ah, misalnya tentang imbauan perlunya dialog Sunnah-

Syiah. Kata Sunnah dalam ungkapan terakhir ini sebenarnya merupakan 

kependekan dari Ahl al-Sunnah, atau lengkapnya, Ahl al-Sunnah wal Jamâ’ah, 

yaitu kelompok mayoritas umat Islam yang mengikuti tradisi Nabi  s.a.w. dan 

para sahabatnya.

2. Khabar

                                                                                                                                                                      
6 عبد اهللا حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن حسن بن أحمد بن محمد بن عبید األسدي ، بھمدان ، ثنا عمیر بن مرداس ، ثنا 

بن نافع ، ثنا اللیث بن سعد ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن یسار ، عن أبي سعید الخدري ، قال : خرج رجالن في سفر 
فحضرت الصالة ولیس معھما ماء فتیمما صعیدا طیبا ، فصلیا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدھما الصالة والوضوء ولم یعد 

وقال » ) صالتك 3أصبت السنة وأجزأتك (« صلى اهللا علیھ وسلم فذكرا ذلك لھ ، فقال للذي لم یعد :  اآلخر ، ثم أتیا رسول اهللا
، وقد وصل ھذا » ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ، فإن عبد اهللا بن نافع ثقة » . « لك األجر مرتین « للذي توضأ وعاد : 

ن إسحاق ، أنبأ أحمد بن إبراھیم بن ملحان ، ثنا یحیى بن بكیر ، ثنا اللیث ، اإلسناد عن اللیث وقد أرسلھ غیره . أخبرناه أبو بكر ب
 .Lihat ,عن عمیرة بن أبي ناجیة ، عن بكر بن سوادة ، عن عطاء بن یسار ، عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم نحوه واهللا أعلم
Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah, Shahih al-Bukhari, Juz II, h. 133, no. 592.

7Ibn Mandhur, Jamal al-Din, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, 1968), tth, XIII/226
8Al-Razi, Muhammad bin Abu Bakr, Mukhtar al-Shihab, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1986), 

h. 133.
9Nur al-Din, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulm al-Hadits, (Damaskus: Dar al-Fikr,1981), h. 27.
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Khabar menurut bahasa adalah berita, dalam bentuk jamaknya akhbâr.10

Sedangkan menurut istilah, sesuatu yang datang dari Nabi saw dan dari yang lain

seperti dari para sahabat, tabi’in dan pengikut tabi’in atau orang-orang 

setelahnya.11

Terdapat juga beberapa pendapat:

a) Ada yang mengatakan bahwa khabar itu sama dengan Hadîts, 

sehingga maknannya menjadi sama secara istilah.

b) Ada pula yang berpendapat bahwa Hadîts adalah segala yang 

datang dari Nabi, sedang khabar adalah yang datang dari selain 

Nabi seperti para sahabat dan tabî’n.

c) Ada juga yang berpendapat bahwa khabar lebih umum dari Hadîts.

Kalau Hadîts segala yang datang dari Nabi, sedang khabar adalah 

yang datang dari Nabi atau dari selain beliau.12

3. Atsar

Atsar menurut bahasa adalah sisa dari sesuatu (bekas).13 Sedangkan 

menurut istilah ada dua pendapat:

Ada yang mengatakan bahwa atsar sama dengan Hadîts, makna keduanya 

adalah sama.

                                                            
10 Prof. Dr. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus wa 

Dzurriyyah, 2009), h. 115.
11 Abdul Majid Khon, Ulûmul Hadîts, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 9.
12 Manna’ al-Qathathan, Pengantar Studi Ilmu Hadits, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 

h. 25.
13 Prof. Dr. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus wa 

Dzurriyyah, 2009), h. 33.



25

Ada yang berpendapat bahwa atsar berbeda dengan Hadîts, yaitu apa yang 

disandarkan kepada sahabat dan tabî’în, baik berupa ucapan dan perbuatan 

mereka.14

Namun sebagian ulama mendefinisikan Atsar dengan, sesuatu yang datang 

dari selain Nabi saw dan dari para sahabat, tabî’în atau orang-orang setelahnya.15

1) Kedudukan Hadîts dalam Al-Qur’an

Untuk mengetahui kedudukan Rasulullah dan Sunnahnya dalam Islam, 

kita perlu melihat beberapa ayat al-Qur’an lebih dahulu. Dalam al-Qur’an dapat 

kita jumpai bahwa Rasulullah saw mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:

a) Menjelaskan Kitâbullâh

Allah berfirman:

                            

"Dan telah Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan 

pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka16dan 

supaya mereka memikirkan",(al-Nahl:44)

Di antara tugas Rasulullah saw, beliau menjelaskan baik dengan lisan 

maupun perbuatan hal-hal yang masih global dan sebagainya dalam al-Qur’an. 

Tugas-tugas ini berdasarkan perintah dari Allah swt. Tentu saja penjelasan 

terhadap isi al-Qur’an itu bukanlah sekedar membaca al-Qur’an. Banyak ayat-ayat 

                                                            
14 Manna’ al-Qathathan, Pengantar Studi Ilmu Hadits, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), 

h. 25.
15 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadits, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 10.
16Yakni: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al 

Quran.
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al-Qur’an yang memerlukan penjelasan praktis. Dan itu sudah dilakukan oleh 

Rasulullah saw. Karenanya Rasulullah tidak dapat dilepaskan begitu saja dari 

tugas ini. Menolak penjelasan Rasulullah terhadap al-Qur’an juga tidak mungkin, 

karena al-Qur’an sendiri telah menegaskan demikian. Oleh karena itu, menolak 

penjelasan Rasulullah terhadap al-Qur’an sama saja artinya dengan menolak al-

Qur’an.17

b) Rasulullah Merupakan Teladan Baik yang Wajib dicontoh oleh Setiap 

Muslim

Allah berfirman :

                                   

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.(al-Ahzab:21)

c) Rasulullah saw Wajib ditaati

Allah berfirman:

                            

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, 

dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar 

(perintah-perintah-Nya)”. (al-Anfal:21)

                                                            
17 Prof. Dr. MM. Azami, Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2014), h. 27.
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“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati 

Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami 

tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka18”. (QS. al-

Nisâ’: 80)

                                

                  

“Dan Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan 

bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, 

Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiiqiin[314]19, orang-orang yang mati syahid, 

dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya”.

(al-Nisâ’: 69)

                               

                                

    /                          

                                                            
18Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin 

agar mereka tidak berbuat kesalahan.
19Ialah: orang-orang yang Amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran rasul, dan Inilah 

orang-orang yang dianugerahi nikmat sebagaimana yang tersebut dalam surat Al Faatihah ayat 7.
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku 

dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada 

apa yang diturunkan sebelum kamu? mereka hendak berhakim kepada 

thâghût, Padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu. dan 

syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang 

sejauh-jauhnya”. (al-Nisâ’: 59-60)

Ayat-ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Rasulullah saw 

diutus hanyalah agar dipatuhi perintah-perintahnya dengan izin Allah, bukan 

sekedar tabligh (menyampaikan) atau memberikan kepuasan. Manusia belum 

dapat dikatakan beriman apabila belum mau menerima sistem dan hukum Allah 

yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sewaktu beliau masih hidup dan sesudah 

beliau wafat, menerima sistem dan hukum Allah itu dengan menjadikan al-Qur’an 

dan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum dan sistem kehidupan.20

                                                            
20 Prof. Dr. MM. Azami, Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2014), h. 29-30.
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Rasulullah saw tidaklah sekedar penasehat yang saran-sarannya bisa 

diambil atau tidak. Sebab agama Islam merupakan pandangan hidup yang nyata 

dengan segala bentuk dan aturannya, baik yang berupa nilai-nilai, akhlaq, adab, 

ibadah dan lain-lain. Pemberlakuan hukum yang dilakukan Rasulullah tidaklah 

semata-mata masalah pribadi, tetapi hal itu merupakan penerapan sistem dan 

hukum Allah. Seandainya hal tersebut merupakan masalah pribadi Rasulullah, 

niscaya sepeninggal Rasul hukum Allah dan Sunnah Rasul-Nya tidak mempunyai 

arti lagi. Abu Bakar ra juga pernah memerangi orang-orang yang hanya kerena 

mereka tidak memenuhi Allah dan Rasul-Nya dalam masalah zakat.

d) Rasulullah saw Mempunyai Wewenang (Kekuasaan) untuk Membuat 

Sesuatu Aturan

Allah berfirman:

                            

                           

                          

                            /    

                             

                               

              

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang ummîy yang 

(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di 
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sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan 

melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan 

bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala 

yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-

belenggu yang ada pada mereka21. Maka orang-orang yang beriman 

kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang 

terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-

orang yang beruntung. Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku 

adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai 

kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain 

Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada 

Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan 

kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya 

kamu mendapat petunjuk". (al-A’râf: 157-158)

Ayat ini berisi perintah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 

dengan konsekuensi mematuhi perintah-perintah, aturan-aturan dan sunnah-

sunnahnya. Dan manusia tidak mungkin memperoleh petunjuk dari ajaran-ajaran 

rasul tanpa mengikuti ajaran-ajaran itu sendiri. Sekedar percaya atau beriman 

dengan hati saja tanpa dibarengi dengan pengamalan yang sempurna terhadap 

aturan-aturan dan sunnah-sunnah rasul, hal itu tidaklah sempurna. Ayat-ayat di

                                                            
21Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban 

yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk 
sahnya taubat, mewajibkan qisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa 
membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang 
atau menggunting kain yang kena najis.
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atas juga mengandung penjelasan tentang wewenang dan kekuasaan nabi untuk 

membuat suatu aturan hukum.22 Dan ini merupakan anugerah Allah kepadanya.

Allah berfirman:

                 

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan 

bagi mereka segala yang buruk”. (al-A’râf:157)

Dalam ayat ini Allah melimpahkan wewenang untuk menghalalkan atau 

mengharamkan sesuatu kepada Nabi. Karenanya tidak ada perbedaan antara hal-

hal yang dihalalkan atau yang diharamkan oleh Allah dengan hal-hal yang 

dihalalkan atau diharamkan Nabi. Keduanya wajib ditaati. Oleh karena itu Allah 

berfirman:

                   

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang 

dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah”. (al-Hasyr: 7)

Dalam pada itu, ada ayat lain yang menunjukkan bahwa sumber syariat 

Islam baik al-Qur’an maupun sunnah adalah satu, yaitu wahyu dari Allah. Ayat itu 

ialah:

     .              

                                                            
22 Prof. Dr. MM. Azami, Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2014), h. 31.
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“Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan

hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang 

diwahyukan (kepadanya)”. (al-Najm: 3-4)

Dari keterangan-keterangan dalam ayat-ayat tersebut di atas jelaslah 

bahwa yang memakai al-Qur’an saja dan meninggalkan sunnah adalah sesuatu 

yang tidak mungkin dan tidak dibenarkan. Oleh karena itu Imam Syafi’i 

mengatakan bahwa bahwa setiap orang yang menerima hukum-hukum yang 

diwajibkan oleh Allah maka berarti ia menerima sunnah-sunnah Rasul-Nya serta 

menerima hukum-hukumnya. Begitu pula orang yang menerima sunnah-sunnah 

Rasul, ia berari menerima perintah-perintah Allah.23

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa taat kepada Rasulullah saw adalah 

suatu kewajiban, sebab taat kepada Allah juga disyaratkan taat kepada Rasul. Dan 

setelah Rasul wafat ketaatan itu diwujudkan dalam menerima dan mengikuti 

sunnah-sunnahnya.24 Oleh karena itu umat Islam sejak priode-priode pertama 

secara praktis telah sepakat untuk menerima dan memakai sunnah-sunnah Rasul. 

Sebagai perwujudannya, hukum-hukum yang mereka terapkan sejak zaman Nabi 

tidak pernah menyimpang dari ketentuan.

2) Kritik Hadîts Dalam Perspektif Sejarah

Suatu malam ketika Umar bin al-khattab sedang berbincang-bincang 

tentang adanya kabar bahwa Ratu Ghassan sedang mempersiapkan pasukanya 

                                                            
23 al-Syafi’i, Muhammad bin Idris, al-Risalah, (Cairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1940), 

h. 33.
24 Prof. Dr. MM. Azami, Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2014), h. 31.
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untuk menyerbu kaum muslimin, tiba-tiba pintu rumah beliau diketuk keras oleh 

seorang yang belum diketahui identitasnya. “Apakah Umar sudah tidur?” begitu 

suara lantang terdengar dari luar pintu. Maka dengan penuh tanda tanya, Umar 

berjalan ingin membukakan pintu. Begitu pintu dibuka, beliau terkejut karena 

yang mengetuk pintunya keras-keras adalah tetangganya sendiri, seorang anshar 

dari keluarga Umayah bin Zeid. Ia baru saja pulang dari mengikuti pengajian Nabi 

Muhammad s.a.w.

“Ada apa, apakah pasukan Ghassan sudah datang?”tanya Umar memburu.

“Tidak,” jawabnya.

“Ada peristiwa yang lebih gawat dari itu,” tambahnya.

“Apakah itu?” tanya Umar penasaran.

“Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya,” jawabnya.

Tercengang Umar mendengar jawaban itu. Bukan lantaran salah seorang 

istri Nabi s.a.w. itu adalah putri Umar sendiri yang bernama Hafshoh, malainkan 

benarkah Nabi s.a.w. melakukan hal itu. Untuk meyakinkan kebenaran berita itu, 

esok harinya pagi-pagi benar Umar menghadap Nabi Muhammad s.a.w. Dan 

setelah diizinkan masuk, Umar bertanya kepada beliau, “Apakah anda 

menceraikan istri-istri anda?”, Sambil menegakkan kepalanya dan memandangi 

Umar, Nabi menjawab “tidak.” Begitulah akhirnya Umar mengetahui bahwa Nabi 

s.a.w. hanya bersumpah tidak mengumpuli istri-istrinya selama satu bulan.25

Kisah diatas yang selengkapnya dituturkan oleh Imam Bukhari dalam 

kitabnya Shahih al-Bukhari, merupakan salah satu contoh bahwa Umar bin 

                                                            
25 Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah, Shahih al-Bukhari, Juz VIII, h. 357, no. 2288.
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Khattab telah melakukan pengecekan terhadap kebenaran suatu berita yang 

bersumber dari Nabi Muhammad s.a.w. Pengecekan itu langsung kepada sumber 

berita yang pertama yaitu Rasulullah s.a.w. Selain Umar, ada beberapa sahabat 

yang melakukan hal yang sama dengan mengecek kebenaran berita tersebut, 

antara lain Abu Bakar al-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Aisyah binti Abu Bakar al-

Shiddiq, dan lain-lain. Bahkan Abu Bakar  terkadang meminta untuk 

mendatangkan saksi bahwa Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan sesuatu.26

Pengecekan Hadits yang dilakukan para sahabat itu bukan karena mereka 

curiga terhadap pembawa berita (Rawi) bahwa ia berdusta melainkan semata-mata 

untuk meyakinkan bahwa berita atau Hadits yang berasal dari Nabi s.a.w. itu 

benar-benar ada. Karenanya pengecekan seperti ini sangat  sedikit dilakukan dan 

lingkupnya terbatas.27 Namun demikian, hal itu hal itu diakui sebagai cikal-bakal 

timbulnya Ilmu Kritik Hadits (Ilmu Naqd al- Hadîts) yang belakangan 

berkembang menjadi salah satu cabang Ilmu-ilmu Hadits yang berjumlah 93 

cabang.28

B. Metode Kritik Hadits

Dalam kisah tadi Umar tidak mengecek atau melihat identitas rawi 

sebagai pembawa berita, karena sebagai tetangga Umar sudah mengetahui 

                                                            
26 Nur al-Din, Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1982), h.52-53. 
27 Ibid., h. 54. M M Azami, Manhaj al-Naqd ‘Inda al-Muhadditsin, (Riyadh: al-Tiba’ah al-

Su’udiyah al-Mahdudah, 1982), h. 10.
28 Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadits, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 2.
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karakter dan perilaku orang tersebut. Apa yang dilakukan Umar adalah kritik 

materi Hadits (naqd matn al-Hadits) bukan kritik rawi Hadits (naqd al-rijal).

Pada masa Nabi, kritik Hadits seperti itu sangat mudah, karena keputusan 

tentang otentisitas Hadits berada di tangan Nabi sendiri. Tetapi sesudah Nabi 

wafat, kritik Hadits tidak lagi dapat dilakukan dengan menayakan langsung 

kepada Nabi, melainkan dengan menanyakan orang lain yang yang ikut 

mendengar Hadits itu dari Nabi seperti yang dilakukan Abu Bakar al-Shiddiq.29

Adakalanya kritik Hadits juga ditempuh dengan membandingkannya

dengan ayat al-Qur’an. Seperti yang dilakukan Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq 

ketika Umar bin Khattab wafat terbunuh. Ibnu Abbas mengatakan kepada Aisyah 

bahwa menjelang menghembuskan nafas terakhir Umar berpesan agar tidak ada 

seorangpun dari keluarganya yang menangisinya. Alasanya, karena Umar pernah 

mendengar Nabi s.a.w. bersabda, “Mayat itu akan disiksa karena ia ditangisi 

keluarganya.”30

Mendengar berita itu Aisyah langsung berkomentar, “Semoga Umar 

dirahmati Allah. Rasulullah s.a.w. tidak pernah bersabda bahwa mayat orang 

mukmin itu akan disiksa karena ia ditangisi keluarganya. Beliau hanya bersabda, 

“Sesungguhnya Allah akan menambah siksa mayat kafir yang ditangisi 

keluarganya.” Kata Aisyah selanjutnya, “Cukuplah bagi kalian sebuah ayat yang 

                                                            
29 Ibid.
30 Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah, Shahih al-Bukhari, (Maktabah Syamela), Juz V, 

h. 30, matannya:  النَّْوُح ِمْن ُسنَِّتِھ ِلَقْوِل اللَِّھ َباب َقْوِل النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُیَعذَُّب اْلَمیُِّت ِبَبْعِض ُبَكاِء َأْھِلِھ َعَلْیِھ ِإَذا َكاَن
"{ ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْھِلیُكْم َناًرا }َتَعاَلى ”
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mengatakan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. (al-An’âm:

164).”

Dalam kisah di atas, Aisyah telah melakukan kritik materi Hadits (naqd 

matn al- Hadîts), yaitu dengan mencocokkannya kembali dengan apa yang pernah 

beliau dengar sendiri dari Nabi, kemudian dengan membandingkannya dengan 

ayat al-Qur’an. Dari sini kemudian timbul dua versi periwayatan dalam Hadits

tersebut. Menurut versi Umar, Seorang yang mati akan disiksa apabila ia ditangisi 

keluarganya, baik yang mati itu muslim atau kafir. Sementara menurut versi 

Aisyah, mayat yang disiksa itu apabila ia kafir, Sedangkan mayat muslim tidak 

disiksa. Karena baik Umar maupun Aisyah tidak mungkin berdusta, maka kedua 

versi ini tetap diterima sebagai Hadîts shahîh.

Kontroversi Hadits seperti ini akhirnya melahirkan cabang Ilmu Hadits

baru disebut Ikhtilâf al-Hadîts, yaitu ilmu yang menjelaskan  Hadits-hadits yang 

kontroversial, baik kontroversinya itu dengan sesama Hadits, dengan al-Qur’an, 

maupun dengan akal. Imam al-Syafi’i (w.204 H) tercatat sebagai orang yang 

berandil besar dalam masalah ini karena beliau merupakan orang yang pertama 

membahas masalah ini dan membuat kitab Ikhtilâf al-Hadîts (Kontroversialitas 

Hadits). Begitu pula Ibnu Qutaibah al-Dainuri (w. 276 H) karena menulis kitab 

Ta’wil Mukhtalaf al-Hadits. Karenanya, sebuah Hadits yang kelihatannya 

kontroversi dengan Hadits lain, sebuah Hadits lain, al-Qur’an dan akal, tidak 
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dengan sendirinya mesti terlempar, karena cabang ilmu Hadits ini memberikan 

jawaban yang memuaskan.31

Terbunuhnya Umar bin Khattab pada tahun 24 H tidak banyak 

mempengaruhi perkembangan ilmu Kritik Hadits. Namun terbunuhnya Utsman 

bin ‘Affan pada tahun 36 H, begitu pula tebunuhnya al-Husain bin Ali pada tahun 

61 H, yang diiringi lahirnya kelompok-kelompok politik dalam tubuh umat Islam, 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu Kritik Hadits. Karena untuk 

memperoleh legitimasinya, masing-masing kelompok itu mencari dukungan dari 

Hadits Nabi s.a.w. Apabila Hadits yang dicarinya tidak ditemukan, mereka 

kemudian membuat Hadits palsu.32

Maka sejak saat itu para ulama kritikus Hadits dalam menyeleksi Hadits

tidak hanya mengeritiknya dari segi matan (materi)-nya, melainkan juga dengan 

meneliti identitas periwayat Hadits tersebut. Imam Muhammad bin Sirin (33-110 

H) menuturkan, “Pada mulanya kaum muslimin taidak pernah menanyakan sanad 

(transmisi Hadits). Namun setelah terjadi fitnah (terbunuhnya Utsman bin ‘Affan), 

apabila mendengar Hadits mereka mereka selalu menanyakan dari siapa Hadits itu 

diperoleh. Apabila diperoleh dari Ahlu al-Sunnah, Hadits itu diterima sebagai dalil 

dalam agama, dan apabila diperoleh dari orang-orang penyebar bid’ah, Hadits itu 

ditolak.”33

                                                            
31 Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadits, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 2.
32 Ibid., h. 4.
33 Nur al-Din, Manhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1982), h.55.
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Di sinilah sebenarnya letak urgensinya sanad Hadîts, sebab tanpa sanad, 

setiap oarng dapat mengaku dirinya pernah bertemu dengan Nabi s.a.w. 

Karenanya, tepat sekali ucapan Abdullah bin al-Mubarak (w.181 H), “Sistem 

sanad itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Sebab tanpa 

adanya sistem sanad setiap orang dapat mengatakan apa yang dikehendakinya”.34

Bahkan sistem sanad itu merupakan salah satu keistimewaan umat Islam, di mana 

sistem sistem itu tidak dimiliki umat-umat yang lain.35 Maka sejak saat itu, para 

ulama ahli Hadits membuat persyaratan-persyaratan yang sangat ketat untuk rawi-

rawi yang dapat diterima Haditsnya, di samping kriteria-kriteria teks Hadits yang 

dapat dijadikan sebagai sumber ajaran agama Islam, seperti yang disinggung di 

awal.

C. Ulama-Ulama Hadits di Nusantara

Meneliti kajian Hadits di Indonesia, tidak akan terlepas dari perkembangan 

hubungan antara Muslim di kepulauan Nusantara ini dengan pusat pendidikan 

yang ada di Timur Tengah, yang menurut Azyumardi, khususnya pada abad ke-17 

dan ke-18 merupakan masa yang panjang dan dinamis dalam sejarah intelektual 

Muslim.36

Hal tersebut kemudian didukung oleh  semakin kuatnya semangat baru 

dalam keagamaan (religious revivalism) di sebagian besar kepulauan Nusantara, 

seperti jawa dan Sumatera. Penyebabnya antara lain berkembangnya hubungan 

                                                            
34 Ali Mustafa Yaqub, Op.Cit., h. 4.
35 Nur al-Din, Op.Cit., h. 36.
36 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

dan XVIII, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 133.
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laut antara  Eropa dan Asia (dan tentunya dengan jawa), terutama setelah 

dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, yang melancarkan proses penyebarran 

Islam ke daerah-daerah pedesaan di Jawa. Untuk beberapa tahun terakhir di abad 

ke-19, Jawa seolah-olah dilanda oleh intensitas kehidupan Islam.37 Di samping 

itu, perkembangan selanjutnya yang cukup penting adalah sejak pertengahan abad 

ke-19, banyak sekali anak-anak muda  dari jawa yang menetap beberapa tahun di 

Makkah dan Madinah untuk memperdalam pengetahuan mereka.

Bahkan banyak diantara mereka yang menjadi ulama terkenal dan 

mengajar di Makkah dan Madinah. Karena para ulama dari Jawa ini turut aktif 

dalam intelektualisme dan spiritualisme Islam yang berpusat di Makkah, mereka 

juga mempengaruhi perubahan watak Islam di Nusantara. Semakin kuatnya 

keterlibatan mereka dalam kehidupan intelektual dan spiritual Timur Tengah, 

Islam di Nusantara, dan semakin jelas di Jawa menyebabkan hilangnya sifat-sifat 

lokal dan titik beratnya pada aspek tarekat semakin berkurang (walaupun tidak 

hilang sama sekali).38

Pada akhir abad ke-19, terdapat beberapa ulama kelahiran Jawa yang 

diakui kebesaranya di Timur Tengah, seperti Syekh Nawawi (Banten) dan Syekh 

Mahfudz dari Tremas (w. 1919/ 20 M), Perkembangan pemikiran ‘Ulum al-Hadits

di Indonesia tidak akan terlepas dari pengaruh pendidikan ulama Indonesia di 

Timur Tengah, khususnya di Haramayn.

                                                            
37 Muhammad Dede Rudliyana, Perkembangan Pemikiran Ulum al-Hadits Dari Klasik 

Sampai Modern, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 133.
38 Ibid., h. 134.
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Sedikitnya karya ulama Indonesia dalam bidang Hadits dan ulûm al-

Hadîts, menjadikan semakin sulitnya melacak informasi kekuatan dari pemikiran 

ulûm al- Hadîts di Indonesia. Pada dasarnya, hampir semua kajian tentang Islam 

yang ada saat ini, embrionya telah ada pada masa Nabi Muhammad saw. Hanya 

saja bentuknya masih sangat sederhana dan tidak tersusun secara sistematis seperti 

masa sekarang ini. Begitu pula halnya dengan Hadits sebagai suatu cabang ilmu. 

Dalam sudut pandang ini secara praktis, ilmu hadits sesungguhnya telah sudah 

dikenal dari masa Nabi saw masih hidup. Tentu saja cakupan kajiannya masih 

sangat terbatas, karena semua kesulitan yang dihadapi para sahabat dengan mudah 

dapat berpulang langsung kepada Nabi untuk dilakukan klarifikasinya.

Dalam kajian disiplin ilmu, ilmu hadits memiliki obyek utama dalam 

pengkajiannya. Ilmu yang populer dengan sebutan Ilmu Mustalah Hadits ini 

memfokuskan pusat kajiannya pada penelitian otentisitas suatu hadits. Meski 

masih sangat terbatas dan belum terdapat acuan metodologinya, peristiwa 

pengecekan otentisitas hadits sesungguhnya telah pernah terjadi pada masa Nabi.

Hal ini bisa diperhatikan pada suatu peristiwa dimana Umar bin al-Khattab 

memperoleh informasi bahwa Nabi menceraikan semua istri beliau. Umar pun 

kaget dan langsung mengecek kebenaran matan hadits itu bukan mengeceksiapa 

yang menyampaikan hadits itu karena para sahabat semuanya dikenal adil dan 

ternyata hadits itu salah. Kekagetanya itu tentu saja karena umar merasa bahwa 

informasi tersebut janggal. Karena itulah ia langsung mengecek kebenaran 
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informasi ini dan memang benar berita itu tidak benar.39 Kajian ini 

menggambarkan tentang betapa mudah dalam mengkonfirmasi otentisitas suatu 

berita langsung kepada Nabi, karena para sahabat langsung bertanya kepada Nabi 

apakah benar hadits itu berasal dari Nabi. Salah satu faktor tidak berkembangnya 

kajian hadits di zaman Nabi juga dikarenakan adanya larangan penulisan hadits

meskipun nantinya larangan ini dihapuskan.40 Sementara pakar ilmu-ilmu Hadits

menilai bahwa abad pertama hijrah merupakan periode pertumbuhan ilmu-ilmu 

hadits. Sementara sejak awal abad kedua sampai abad ketiga dinilai sebagai 

priode penyempurnaan. Sedangkan pada masa berikutnya di awal abad ketiga 

sampai dengan pertengahan abad keempat merupakan masa pembukuan.41 Pada 

masa ini para ahli Hadits mulai membukukan ilmu-ilmu Hadits meskipun secara 

parsial, hal tersebut dibuktikan dengan karya dari Yahya bin Ma’in (w 234 H) 

bukunya yang berjudul Târikh al-Rijâl (Sejarah Rawi-rawi), karya Ahmad bin 

Hanbal (w 241 H) yang judul bukunya al-‘Ilâl wa Ma’rifah al-Rijâl (Cacat-cacat

Hadits dan Mengetahui Rawi-rawi). Bahkan sebelum mereka, Muhammad bin 

Sa’d (w 230 H), telah menulis al-Tabaqât al-Kubrâ (Generasi-generasi Agung) 

yang mana buku tesebut  terdiri dari 11 jilid dan berisi biografi Nabi saw, para 

sahabat, tabi’in dan tokoh-tokoh yang hidup sampai awal abad ketiga hijrah. Ibnu 

Abi Hatim al-Razi (w 327 H) juga menulis buku kritik terhadap rawi-rawi Hadits, 

berjudul al-Jarh wa al-Ta’dîl (Evaluasi Negatif dan Positif), terdiri dari 9 jilid. 

                                                            
39 Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadits, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 1.
40 Tim penyusun Kurikulum KMI, Al-Din al- Islam, (Ponorogo: Darussalam Press, 2004), 

h. 18.
41 Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadits, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2011), h. 4.
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Imam Bukhari (w 256 H) juga menulis buku kritik rawi hadits, berjudul al-Târikh 

al-Kabîr (Sejarah yang Agung), Dan masih banyak lagi yang lain.

Sementara Ilmu-ilmu Hadits secara komprehensif baru pertama kali 

dibukukan oleh al-Ramahurmuzi (w 360 H) dalam bukunya al-Muhaddits al-

Fâshil baina al-Râwi wa al-Wa’ie (Ahli Hadits Pemisah antara Periwayat dan 

Penampung). Disusul kemudian oleh al-Hakim al-Naisaburi (w 405 H), al-Khatib 

al-Baghdadi (w 464 H) dan lain-lain. Belum lagi ditambah dengan karya ahli-ahli 

Hadits yang hidup sesudah mereka, seperti Ibnu al-Shalah (w 643 H), al-Nawawi 

(w 676 H), al-Dzahabi (w 748 H), Ibnu Hajar al-Asqalani (w 852 H) yang menulis 

kitab Fath al-Bari komentar Shahîh al-Bukhâri, berikut muqaddimah-nya, 

berjudul Hady al-Sâri, yang berjumlah 30 jilid, dan masihg-masing jilid rata-rata 

350 halaman. Dan lain-lain.

Sangat jelas bukti warisan intelektual ulama hadits terdahulu sejak awal 

Abad ketiga dan patut diakui kredibilitasnya dengan karya-karya yang luar biasa. 

Dan semua itu dalam rangka kritik Hadits, agar dapat dilakukan seleksi mana 

Hadits yang Otentik dan mana Hadits yang palsu. Meskipun demikian masih ada 

juga orang modern yang tidak puas, bahkan mencurigai mereka.

Menurut perkiraan Prof Dr. M.M. Azami, sarjana barat yang pertama kali 

melakukan kajian tentang Hadits adalah Ignaz Goldziher orientalis kelahiran 

Hongaria yang hidup antara tahun1850 – 1921 M. Pada tahun 1890 M ia 

menerbitkan hasil penelitiannya tentang Hadits, dalam sebuah buku yang berjudul 
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Muhammedanische Studien (Studi Islam). Dan sejak saat itu sampai kini, buku 

Goldziher menjadi kitab suci di kalangan orientalis.42

Kurang lebih enam puluh tahun setelah terbitnya buku Goldziher muncul 

Buku Joseph Schacht ia juga merupakan salah satu orientalis Yahudi dan kini 

menjadi kitab suci yang kedua bagi kalangan orientalis dalam kajian Hadits yang 

berjudul The Origins of Muhammadan Juripsrudence, yang konon penelitiannya 

lebih dari sepuluh tahun dalam penelitian tentang Hadits. Buku tersebut lebih 

unggul dibanding buku Goldziher karena Schacht sampai pada kesimpulan bahwa 

tidak ada satu pun Hadits yang otentik dari Nabi saw, khususnya hadits-hadits

yang berkaitan dengan Hukum Islam. Sementara Goldziher hanya sampai pada 

kesimpulan yang meragukan adanya otentisitas Hadits. Buku Schacht ini memiliki 

reputasi yang luar biasa. Prof. Gibb beranggapan bahwa buku Schacht ini kelak 

akan menjadi rujukan pokok bagi semua kajian Peradaban dan Hukum Islam, 

paling tidak di Barat.43 Bahkan Prof. Anderson dari Universitas London melarang 

mahasiswanya mengeritik buku Schach, bagi yang ingin meraih gelar doktor. 

Karena pihak Universitas tidak akan mengizinkan hal itu.44

Demikian perbuatan dua gembong orientalis dalam mengkaji Hadits, 

mereka mengkaji Hadits bukan untuk mencari kebenaran-kebenaran ajaran yang 

terkandung didalamnya, melainkan dalam rangka mencari bukti-bukti bahwa apa 

yang disebut oleh kaum Muslimin tidak ada kaitanya dengan Nabi Muhammad 

                                                            
42 Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadits, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2011), h. 8.
43 Prof. Dr. Muhammad Mustafa Azami, Studies in Early Hadith Literatur, (Indiana: 

America Trust Publication, 1978), hal. xvii-xviii.
44 Prof. Dr. Mustafa al-Siba’i, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri’ al-Islami, (Beirut: al-

Maktabah al-lslami, 1978), h. 16.
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saw. Dan ketika bukti-bukti itu tidak ditemukan, karena memang tidak ada, 

kemudian mereka membuat argumen-argumen palsu untuk mendukung tujuannya.

Ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab mengatakan “Iqta al-ashl fa 

saqata al-far’u” (Tebanglah pohonnya, maka runtuhlah dahannya), pepatah ini 

yang digunakan untuk menghilangkan pengaruh pemikiran atau pendapat 

seseorang agar tidak diikuti oleh orang lain. Terlepas dari apakah pepatah itu 

digunakan oleh orang yang anti Hadits atau tidak, namun yang jelas adalah bahwa 

praktik mereka sejalan dengan pepatah tersebut. Untuk menghilangkan 

kepercayaan umat Islam terhadap kedudukan Hadits Nabawi dalam Islam, mereka 

telah melecehkaan beberapa ulama Hadits. Di antaranya yang menjadi sasaran 

utama pelecehan mereka adalah Imam Abu Hurairah (w 57 H), Imam al-Zuhri (w 

123 H) dan Imam al-Bukhari (w 256 H).45

Namun demikian teori dan argumen kedua orientalis tersebut dirontokkan 

oleh tiga ulama kontemporer mereka adalah Prof. Dr. Mustafa al-Siba’i dalam 

bukunya al-Sunnah wa Makânatuhâ fi al-Tasyrî’ al-Islâmiy (1949), Prof. Dr. 

Mohammad Ajjaj al-Khatib dalam bukunya al-Sunnah qabla al-Tadwîn (1964). 

Keduannya secara terpisah menyanggah argumen-argumen Goldziher. Dan yang 

ketiga Prof. Dr. Muhammad Mustafa Azami dalam bukunya Studies in Early 

Hadith Literature (1967) yang secara komprehensif membantah teori-teori 

Orientalis tentang Hadits Nabawi, terutama Goldziher dan Schacht.46

                                                            
45 Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadits, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2011), h. 103.
46 Ibid., h. 11.
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Bercermin dari sejarah proses perkembangan kajian Hadits oleh ulama 

Timur Tengah dari abad Pertama sampai sekarang dan kembali melihat upaya 

kajian hadits di Indonesia belum dilakukan secara sistematis. Hal ini bisa diduga 

disebabkan oleh dua hal. Pertama, kenyataan bahwa kajian hadits tidak seintens 

kajian islam yang lain, seperti al-Qur’an, fiqh, akhlak dan sebagainya. Kedua, 

kajian hadits bisa dikatakan berkembang sangat lambat, terutama bila dilihat dari 

kenyataan bahwa para ulama Nusantara telah menulis di bidang Hadits dari abad 

ke 17. Namun demikian seperti terlihat kemudian, tulisan-tulisan tersebut tidak 

dikembangkan lebih jauh. Kajian hadits setelah itu mengalami kemandekan 

hampir satu setengah abad lamanya.47

Kajian hadits mendapatkan perhatian kembali pada paruh terakhir abad ke-

19 dengan dimasukkannya kajian hadits dalam kurikulum pesantren-pesantren dan 

madrasah-madrasah. Kajian hadits di pesantren lebih ditekankan pada pengajaran 

materi hadits yang berkaitan dengan pengamalan ajaran agama Islam di bidang 

akidah, ibadah dan akhlak. Sedangkan kajian terhadap ‘ilm musthalah al-hadits

sebagai alat untuk meneliti kualitas hadits masih mendapat perhatian kecil. 

Perhatian yang besar terhadap ‘ilm musthalah al-hadits muncul menjadi 

kebutuhan ketika organisasi-organisasi Islam yang menyebut mereka sebagai 

pembaharu mulai didirikan. Mereka menekankan pentingnya kembali kepada al-

Qur’an dan Hadits dalam rangka memperbaiki praktek keagamaan masyarakat 

                                                            
47Muh. Tashrif, Kajian Hadits di Indonesia, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), h. 

17.
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dari pengaruh bid’ah dan khurafat. Secara umum bisa dikatakan bahwa praktek 

penelitian hadits belum menjadi kecenderungan yang kuat pada fase ini.48

Pada fase berikutnya, kajian hadits memasuki babak baru dengan mulai 

didirikannya Perguruan Tinggi Islam, yaitu pada pasca kemerdekaan Indonesia. 

Kajian Hadits baik materi maupun ‘Ilm Musthalâh al-Hadîts pada fase ini menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari kajian lain.49

Penyebaran hadits di Indonesia sudah ada semenjak abad ke-17. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya beberapa kitab hadits yang ditulis oleh Nur al-Din al-

Raniri dan Abdurrauf al-Singkili.50 Meskipun kedua karya tersebut lebih 

dikatakan sebagai kitab hadits yang tujuannya yang utama adalah sebagai 

pembinaan keberagaman, terutama fiqh dan akhlak. Kajian hadits secara khusus 

baru ditemukan pada abad ke-19 yang ditandai dengan munculnya Syaikh 

Mahfudz al-Tirmisi. Sejak itulah kajian hadits di Indonesia mengalami 

perkembangan. Hal ini dibiktikan dengan dimulainya pengajaran beberapa kitab 

hadits di beberapa pesantren tradisional, seperti di Tebuireng Jombang yang 

dimotori oleh KH. Hasyim Asy’ari. Perhatian terhadap kajian hadits mencapai 

puncaknya pada abad ke-20 yang ditandai dengan adanya beberapa kitab yang 

dijadikan sebagai bahan ajar kurikulum di pesantren, surau dan madrasah.51

                                                            
48 Ibid., h. 18.
49www.tongkronganislami.net/2015/11/mahmud-yunus-dan-perananya-dalam-kajian-

hadits-indonesia.html?m=1.(8 November 2015)
50 Dua dari tiga mata rantai utama dari jaringan ulama di wilayah Melayu-Indonesia, yaitu 

yang berasal dari al-Raniri dan al-Singkili, berkembang di Kesultanan Aceh. Lihat Jaringan 
Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, hal. 205.

51 Muh. Tashrif, Kajian Hadits di Indonesia, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), h. 
111.
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Dari Syaikh Mahfudz al-Tirmisi dan Syaikh Hasyim Asy’ari inilah 

kemudian terbentuk jaringan ulama hadits Indonesia. Di antara ulama yang 

mempunyai latar belakang pesantren yang kuat sekaligus manjadi tokoh atau 

ulama hadits di Indonesia adalah KH. Hasyim Asy’ari, Syaikh Yasin al-Fadani 

dan lainya. Sementara itu, di antara cendikiawan muslim yang menggeluti kajian 

hadits maupun ilmunya adalah Prof. Dr. Mahmud Yunus, Prof. Dr. TM. Hasbi 

ash-Shiddieqy, Prof. Dr. Syuhudi Ismail, Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub dan lainya.

Salah satu ulama hadits kontemporer yang dimiliki Indonesia Prof. Dr. 

Syuhudi Ismail, yang sampai sekarang dianggap sebagai seorang intelektual dan 

ulama Indonesia yang cukup besar pengaruhnya, khususnya dalam bidang hadits, 

sehingga ia digelari sebagai Nasir al-Sunnah atas tanggapan-tanggapanya terhadap 

kelompok ingkar al-Sunnah. Sekaligus ia selalu dijadikan rujukan oleh para 

peneliti hadits khususnya di Indonesia terkait dengan kegiatan penelitian hadits

Nabi. Syuhudi Ismail lebih memfokuskan dirinya dalam bidang keilmuan hadits

yang dibuktikan dengan karya tulisannya dalam bentuk buku, di antaranya: 

Pengantar Ilmu Hadits, Kaidah Kesahihan Hadits, Metodologi Penelitian Hadits

Nabi, dan Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual. Dari buku-buku dan 

tulisannya yang berbicara tentang hadits menunjukkan karakter52 berfikir Syuhudi 

yang terkadang sulit dimiliki oleh orang lain. Sekalipun karakter seperti itu sangat 

dibutuhkan dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil’alamin. 

Hal ini dapat dilihat pada karyanya Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, di 

                                                            
52 Karakter yang dimaksud di sini adalah upaya Syuhudi untuk membumikan hadits Nabi 

sesuai dengan prosedur dan proporsinya masing-masing tanpa harus mempertentangkan beberapa 
riwayat yang tampaknya berbeda namun sebenarnya sejalan bila dikaji lebih jauh. Karakter seperti 
ini mungkin semakna dengan istilah tasamuh dan tawazun dalam hadits.
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sana menekankan pada pemahaman hadits yang seharusnya memperhatikan 

situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi Nabi ketika menyampaikan sebuah 

riwayat. Salah satu alasan yang digunakan oleh Syuhudi adalah sebuah argumen 

bahwa apabila ajaran Islam yang sesuai dengan segala waktu dan tempat itu 

dihubungkan dengan barbagai kemungkinan persamaan dan perbedaan 

masyarakat maka berarti dalam Islam ada ajaran yang berlakunya tidak terikat 

oleh waktu dan tempat, di samping itu ada juga yang terikat oleh waktu atau 

tempat tertentu. Jadi dalam Islam, ada ajaran yang bersifat Universal, ada yang 

temporal dan ada yang lokal.53 Demikian pula dengan fungsi dan status Nabi 

harus menjadi pertimbangan karena al-Qur’an sendiri atau setidaknya fakta 

sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad saw memiliki peran dan fungsi

yang beraneka ragam, antara lain sebagai rasul, kepala Negara, pemimpin 

masyarakat, panglima perang, hakim dan pribadi. Sehingga ini berarti pemahaman 

dan penerapan hadits harus dikaitkan dengan peran Nabi tatkala hadits tersebut itu 

terjadi.54 Syuhudi Ismail juga mempunyai keistimewaan yang mana kaitanya 

dengan penelitian kualitas hadits. Sebab dari sekian banyak kaidah dan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu dalam menilai suatu hadits, ia ramu 

kembali dan pada akhirnya berkesimpulan bahwa kaidah kesahihan hadits terbagi 

menjadi dua, yaitu kaidah mayor dan kaidah minor.55 Demikian beberapa bukti 

kecakapan dan keahlian Syuhudi Ismail dalam bidang hadits yang menunjukkan 

bahwa ia tidak hanya menerima hadits begitu saja, namun ia telah melakukan 

                                                            
53 M.Syuhudi Ismail, Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma’anial Hadits 

tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 3-4.
54  Ibid.
55 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadits (Telaah Kritis dan Tinajuan dengan 

Pendekatan Ilmu Sejarah), Cet 3, (Jakarta: Bulan Bintang,2005), h. 123.
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beberapa kritik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kaidah kesahihan hadits

yang oleh kalangan ulama hadits dianggap sudah final, dan hal yang paling 

menonjol dalam pemikirannya adalah langkah-langkah metodologis penelitian 

sanad dan matan hadits, serta pemahaman hadits Nabi yang tidak hanya terpaku 

pada pemahaman tekstual, tetapi perlu mempertimbangkan kontekstual hadits, 

baik dilihat dari segi bentuk matan dan cakupan makna, latar belakang terjadinya, 

maupun dilihat dari fungsi dan kedudukan Nabi Muhammad saw sebagai sumber 

informasi.

Selain Syuhudi Ismail ada juga ulama hadits yang tidak lagi diragukan 

kredibilitasnya yaitu, Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub. Ia adalah tokoh hadits

Indonesia yang meneruskan pembelaan terhadap gurunya ‘Azami dari kritik 

orientalis yang menuduh al-Zuhri sebagai pemalsu hadits.56 Dan aktif menulis, 

dengan beberapa karyanya yang beredar ditengah masyarakat, bahkan di media 

beliau tidak luput memberikan sumbangsih pemikiran sebagai penengah dalam 

berberapa masalah yang ada di tengah masyarakat.

                                                            
56 Ali Mustafa Yaqub menyusun sebuah buku pembelaan terhadap gurunya yang berjudul

MM Azami Pembela Eksistensi Hadits, terbit pada tahun 2002. Lihat KH. Ali Mustafa Yaqub 
Menjaga Sunnah Mengawal Akidah. h. 66.
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BAB III

BIOGRAFI ALI MUSTAFA YA’QUB

A. Sosio Kultural dan Sosio Keagamaannya

Ali Mustafa Ya’qub lahir pada tanggal 2 Maret tahun 19521 di desa 

Kemiri, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ali hidup dalam 

lingkungan keluarga yang taat beragama dan berkecukuan. Masa kecil Ali tiap 

hari sehabis belajar di sekolah dasar (SD) di desa tempat kelahirannya, ia 

habiskan untuk menemani kawan yang mengembala kerbau di lereng-lereng bukit 

pesisir Utara Jawa Tengah. Kebiasaan ini kelak membentuk karakter dan 

kepribadian Ali yang tegas, kritis, dan peduli.

Ayahnya bernama Ya’qub, seorang mubaligh terkemuka pada zamannya 

dan imam di masjid-masjid Jawa Tengah, misinya “Menegakkan Amar Ma’ruf 

dan memberantas Kemungkaran”. Sejak matahari terbit sampai terbenam  

ayahnys melakukan rutinitas belajar dan mengajar. Mayoritas penduduk di 

lingkungan rumahnya sebagian besar adalah orang belum mengerti agama secara 

mendalam. Akhirrnya ayah dan kakeknya mendirikan mendirikan sebuah pondok 

pesantren yang mana para santrinya adalah penduduk sekitar. Ayah beliau 

mengajar tanpa rasa pamrih dan hanya mengharap ridha Allah swt, berjiwa besar 

dan bersahaja namun tegas dalam membela agama Allah swt.2

                                                            
1 Ali Mustafa Yaqub, Kalau Istiqamah Nggak Bakal Takut Nggak Bakal Sedih, (Jakarta, 

Penerbit Noura, 2016), h. 191.
2 Wawancara Stasiun TV One, Satu jam Lebih Dekat Bersama Ali Mustafa Yaqub, (02 

September 2015).
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Ibunya bernama Zulaikha. Seorang ustadzah dan ibu rumah tangga yang 

ikut membantu perjuangan suaminya (Ya’qub). Ibu Ali meninggal pada tahun 

1996. Beliau memiliki tujuh saudara, dari tujuh bersaudara tersebut, dua di 

antaranya meninggal dunia, dan yang masih hidup lima bersaudara, salah satu dari 

kakaknya yang bernama Ahmad Dahlan Nuri Ya’qub mengikuti jejak ayahnya 

sama seperti beliau, dan sekarang kakaknya sebagai pengasuh Pondok Pesantren 

Darus Salam di Batang, Jawa Tengah.

Semula Ali berniat ke pendidikan umum. Namun ayahnya 

memasukkannya ke pesantren. Setelah belajar di SD dan SMP di desa 

tempatkelahiranya, dengan diantar ayahnya ia mulai mondok untuk memperoleh 

ilmu agama di pesantren Seblak, Jombang, sampai tingkat Tsanawiyah. Rentan 

waktu 1966-1969. Kemudian ia nyantri lagi di pesantren Tebuireng Jombang yang 

lokasinya hanya beberapa ratus meter saja dari pondok Seblak, 1969-1972. 

Selanjutnya pada pertengahan tahun 1972 ia melanjutkan menuntut ilmu pada 

program studi syari’ah Universitas Hasyim Asy’ari Jombang dan selesai pada 

tahun 1975.

Di Tebuireng ini ia banyak menekuni kitab-kitab kuning di bawah asuhan 

guru-gurunya para kiyai senior antara lain: KH. Idris Kamali, KH. Adhlan Ali, 

KH. Shobari, dan KH. Syamsuri Badawi.3 Dari KH. Idris Kamali ia belajar ilmu-

ilmu alat (bahasa arab), Hadits dan Tafsir dengan metode sorogan (individual) 

dimana ia diwajibkan menghafal lebih dari seuluh kitab, antara lain: Alfiyah Ibnu 

                                                            
3 Am.Waskito, KH. Ali Mustafa Yaqub Menjaga Sunnah Mengawal Aqidah, (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 66.
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Malik, al-Baiquniyyah, al-Waraqat, dan lain-lain. Sebagai prasyarat untuk boleh 

membaca kitab dihadapan beliau dari KH. Adhlan ia belajar ilmu akhlak dan lain-

lain. Dari KH. Shobari ia belajar ilmu Hadits dan lain-lain. Sementara dari KH. 

Syamsuri Badawi ia belajar Hadits dan ilmu ushûl al-Fiqh. Di tebuireng dia juga 

pernah belajar dengan Abdurrahman Wahid (Gusdur) khususnya untuk bidang 

studi bahasa Arab dan kitab Qatr al-Nadâ. Di samping belajar, Ali Mustafa juga 

mendapat tugas mengajar di almamaternya tersebut untuk kajian-kajian kitab-

kitab kuning dan bahasa Arab, sampai awal 1976.

Pada pertengahan tahun 1976 atas beasiswa penuh dari pemerintah Arab 

Saudi, Ali Mustafa mencari ilmu lagi di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Imam 

Muhammad bin Sa’ud, Riyad, Saudi Arabia, sampai tamat dengan ijazah Licence 

(Lc) tahun 1980. Masih di kota yang sama ia melanjutkan studi lagi di Universitas 

King Sa’ud Departemen Studi Islam jurusan Tafsir Hadits sampai tamat dengan 

ijazah master tahun 1985. Dipilihnya Fakultas Syari’ah (S1) dan Departemen 

Tafsir Hadits (S2) oleh Ali Mustafa Bukanlah sebuah kebetulan, tetapi karena 

dalam pandangannya kedua ilmu ini (Syari’ah dan Hadits) sangat diperlukan 

masyarakat.

Pada tahun-tahun Ali Mustafa kuliah di Saudi, program doktor belum 

dibuka pada Universitas-universitas di Riyadh. Hal tersebut karena rendahnya 

minat orang Arab Saudi untuk kuliah S2 waktu itu. Pihak Universitas hanya 

bersedia untuk membuka program doktor dengan syarat mahasiswa asli Saudi 

harus lebih dari 50 persen. Tetapi, saat itu dari 20 orang mahasiswa program S2 di 
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Universitas King Sa’ud Riyad hanya dua orang saja yang asli Saudi sehingga 

program S3 tidak bisa diadakan.

Kondisi ini yang membuat Ali Mustafa tidak melanjutkan kuliahnya 

sampai program doktor, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk pulang ke 

Indonesia. Baru pada tahun 2006 Ali Mustafa melanjutkan studi doktornya di 

universitas Nizamia Hyderabad India di bawah bimbingan M. Hasan Hitou,4 Guru 

Besar Fiqih Islam dan Ushûl Fiqh universitas Kuwait dan Direktur lembaga studi

Islam Internasional di Frankfurt Jerman. Pada pertengahan tahun 2007 Ali 

Mustafa mampu menyelesaikan program doktornya pada konsentrasi Hukum 

Islam universitas tersebut.

B. Sumber Pemikiran Ali Mustafa Ya’qub

Dalam perkembangan intelektual Ali Mustafa Ya’qub, ada empat orang 

gurunya yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Pertama, Syamsuri Badawi, 

guru Hadits dan Ushûl Fiqh Ali Mustafa di pesantren Tebuireng Jombang. Dari 

beliaulah Ali Mustafa banyak belajar sikap rendah diri, ikhlas dan semangat untuk 

mendalami studi Hadsi. Dari beliau juga Ali memperoleh sanad hadits-hadits

Shahîh al-Bukhâriy dan Shahîh Muslim dengan cara ijâzah yang bersambung 

kepada Nabi saw melalui jalur Hasyim Asy’ari. Kedua, Idris Kamali, darinya Ali 

belajar ilmu-ilmu alat (bahasa Arab), hadits dan tafsir.5 Dengan kemampuan 

bahasa Arab yang baiklah Ali Mustafa kemudian bisa menelaah literatur-literatur 

                                                            
4 Am.Waskito, KH. Ali Mustafa Yaqub Menjaga Sunnah Mengawal Aqidah, (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 67.
5 Ibid., h. 66.
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berbahasa Arab. Ketiga, Muhammad Mustafa al-Azami, guru hadits Ali Mustafa 

Ya’qub di Universitas King Sa’ud Riyad.

Dari para guru itulah Ali Mustafa Ya’qub banyak belajar keistiqamahan, 

semangat menulis karya ilmiah dalam bidang hadits dan sikap krits kepada 

orientalis. A’zami dalam pandangan Ali Mustafa Ya’qub adalah salah satu contoh 

ulama kontemporer yang mana punya karakter kuat. Walaupun kuliah di 

universitas Cambridge Inggris yang saat itu menjadi salah satu sarang orientalis, 

A’zami sama sekali tidak terpengaruh oleh mereka. Bahkan desertasi A’zami 

justru mengeritik dua tokoh ulama orientalis dalam bidang ilmu Hadits Ignaz 

Goldziher (1850-1921) dan Joseph Schacht (1920-1969). Sikap kritik ilmiah 

A’zami inilah yang akhirnya mendapat pengakuan dan pujian dari tokoh-tokoh 

orientalis sendiri seperti Arthur John Arberry (1905-1969).6

Selama 9 tahun kuliah di Arab Saudi, Ali Mustafa juga rajin menghadiri 

halâqah-halâqah di luar kampus, misalnya halâqah hadîts al-Kutub al-Sittah 

yang diasuh oleh Abdullah Aziz bin ‘Abdullah bin Baz (w. 1999) yang berjarak 

30 kilometer dari tempat tinggal Ali di Riyad.7 Nampaknya, dari interaksi denga 

halâqah itulah Ali Mustafa Ya’qub mendapat inspirasi untuk mendirikan 

pesantren khusus Hadits kemudian hari di tanah air. Di samping itu, Ali Mustafa 

juga menghadiri perkuliahan-perkuliahan yang dibawakan oleh ‘Abdul Aziz dan 

tokoh-tokoh lain.

                                                            
6 Prof. Dr. MM. Azami, Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2014), h. vi-vii.
7 Am.Waskito, KH. Ali Mustafa Yaqub Menjaga Sunnah Mengawal Aqidah, (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 68.
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Kemampuan bahasa Inggris Ali Mustafa Ya’qub yang baik, menjadikan ia 

juga bisa mengkaji karya tulis para orientalis barat dengan baik seperti buku-buku 

Ignaz Goldziher (1850-1921), Joseph Schacht (1902-1969), David Samuel 

Margoliouth (w. 1940), Jonyboll (L. 1935), A. Guillaume, dan lain-lain. Namun 

pembacaan tersebut bukan membuat Ali Mustafa menjadi terpengaruh oleh 

pemikiran mereka. Malah ia mencari karya tandingan sebagai kompirasi terhadap 

teori-teori yang mereka bangun.

Hal tersebut melahirkan sikap kritis Ali Mustafa tersebut banyak 

dipengaruhi oleh Mustafa a-Siba’i (Guru besar Universitas Damaskus) yang 

menulis buku al-Sunnah wa Makânatuhâ Fi al-Tasyrî’ al-Islami (1949), 

Muhammad ‘Ajaj al-Khatib yang menulis buku al-Sunnah Qabla Tadwîn (1964), 

dan Mustafa al-‘Azami yang menulis Studies in Early Hadith Literarur (1966). Ali 

Mustafa sangat kagum terhadap pembelaan yang mereka lakukan terhadap Hadits

Nabi saw. Mustafa al-Siba’i dikenal dengan sikap berani dan sportif karena ia 

tidak segan dan gentar mendatangi langsung Joseph Schacht di Universitas Leiden 

Belanda untuk mendiskusikan keculasan dan ketidak jujuran Ignaz Goldziher 

dalam mengutip teks-teks sejarah.

Muhammad ‘Ajaj  al-Khatibmenurut Ali juga memiliki kontribusi besar 

dalam membela eksistensi hadits Nabi saw dari serangan kaum orientalis. 

Sementara ‘Azami dalam pandangan Ali Mustafa adalah sosok intelektual yang 

istiqamah dan punya dedikasi tinggi terhadap usaha pembelaan atas ajaran Islam. 

Walaupun ia belajar di tengah-tengah komunitas orientalis, namun ‘Azami sama 

sekali tidak terpengaruh oleh mereka. Bahkan disertasi ‘Azami justru mengeritik 
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dua tokoh utama orientalis dalam bidang hadits ignaz goldziher (1850-1921) dan 

Joseph Schacht (1902-1969). Sikap kritik ilmiah ‘Azami ini akhirnya mendapat 

pengakuan dan pujian dari tokoh-tokoh orientalis sendiri seperti Arthur John 

Arberry (1905-1969).

Sikap kritis dan kritis Ali Mustafa Ya’qub tidak pandang bulu. Bukan 

hanya tokoh-tokoh orientalis yang menjadi sasaran kritiknya, ulama besar seperti 

Nasir al-Din al-Bani (w. 1999 M) tidak luput dari kritik tajam Ali Mustafa. 

Menurutnya, pemikiran al-Bani banyak yang melawan arus. Hadits yang sudah di-

shahih-kan oleh ulama ahli Hadits justru di-dhaîf-kan oleh al-Bani. Sebaliknya, ia 

juga sering men-dhaifkan-kan hadits yang sebelumnya sudah shahih. Seperti 

fatwa al-Bani tentang diharamkanya perhiasan emas yang melingkar, padahal 

fatwa tersebut bertentangan dengan hadits shahih dan ijmâ’ ulama.

C. Aktivitas dan Karyanya

Walaupun berniat untukmengabdikan diri berdakwah di Indonesia Timur 

Papua, tetapi takdir berkata lain pertemuanya dengan Abdurrahman Wahid 

(Gusdur) ketika pulang dari belajar di Saudi Arabia pada tahun 1985 dikantor 

pengurus besar Nahdlatul Ulamâ (PB NU) merubah paradigma berpikir Ali 

Mustafa Ya’qub sejak masa kuliahnya itu. Menurut Gusdur, berdakwah tidak 

harus ke Papua (Irian Jaya) apalagi  Timor-Timor. Jakarta adalah medan dakwah 

yang butuh perhatian khusus.

Setelah pertemuan tahun 1985 dengan Gusdur tersebut, Ali Mustafa 

mengajar di Institut Ilmu al-Qur’an (PTIQ) Jakarta, pengajian tinggi Islam masjid 
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Istiqlal Jakarta. Dalam perjalanan karir dosennya, beliau pernah mengajar di IAIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang telah menjadi UIN, Institut Agama 

Islam Shalahuddin al-Ayyubi (INNISA) Tambun Bekasi, pendidikan kader ulama 

Hamidiyah, Jakarta dan di berbagai majlis ta’lim. Tahun 1989, beliau bersama 

keluarganya mendirikan pesantren Darussalam di desa kelahiranya, Kemiri.

Dalam keorganisasian, Ali pernah menjadi ketua umum Perhimpunan 

Pelajar Indonesia (PPI) Riyad. Setelah kembali ke Indonesia Ali pernah menjadi 

pengasuh pesantren al-Hamidiyah Depok (1995-1997), juga pernah aktif sebagai 

anggota Komisi Fatwa MUI pusat sejak 1987 dan pada tahun 2005 menjadi wakil 

ketua Komisi Ftawa MUI serta Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STIDA) al-

Hamidiyah Jakarta. Selain itu, ia juga aktif mengajar hadits dan ilmu hadits di

berbagai tempat. Ketika aktif dalam organisasi dakwah, tahun 1990-1996 Ali 

diamanahi menjadi Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin.

Ketua Lembaga Pengkajian Hadits Indonesia (LepHi),8 pengasuh Rubrik hadits

majalah Amanah, dan pengasus rubrik mudzakarah majalah Panji Masyarakat dan 

Wakil Ketua Dewan Syari’ah Nasional. Pada tahun 1997 ia mendirikan pesantren 

Darus Sunnah di Pisangan Barat Ciputat dengan spesialisasi hadits dan ilmu 

hadits.

Di kala itu Ali Mustafa YA’qub tercatat sebagai guru besar hadits pada 

Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta,9 pengasuh (Khâdim Ma’had) pesantren 

                                                            
8 Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadits, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 145.
9Pengkuhan Ali Mustafa sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hadits IIQ Jakarta dilangsungkan 

pada hari kamis, 14 Sya’ban 1419 H bertepatan dengan 3 Desembar 1998. Orasi ilmiah Ali 
Mustafa ketika pengukuhan tersebut berjudul “Peran Ilmu Hadits Dalam Pembinaan Hukum 
Islam” Di depan sidang senat IIQ Jakarta yang dipimmpin oleh Ibrahim Huosen (Rektor IIQ dan 
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Darus Sunnah. Imam Besar Masjid Istiqlal sejak 2005, anggota Lajnah pentashih 

al-Qur’an DEPAG RI,10 aggota dewan Syari’ah Majlis al-Zikra, anggota dewan 

Syari’ah Bank Bukopin Syari’ah, pengasuh rubrik tanya jawab majalah Amanah, 

buletin Nabawi, pemateri hadits masjid Sunda Kelapa dan sebagainya.

Dalam dunia tulis menulis Ali Mustafa Ya’qub punya sebuah filosofi yang 

menjadi penyemangatnya untuk terus berkarya yaitu, “Walâ Tamûtunna Illâ Wa 

Antum Kâtibûn”. “Pantang meninggal sebelum berkarya”.11 Menurutnya, tulisan 

akan menjadi guru lintas generasi, sedang dengan kata-katanya hanya untuk orang 

waktu yang terbatas. Buku akan selalu bisa dibaca oleh banyak orang di manapun 

dan kapanpun. Dapalam sebuah syair yang beliau gubah, Ali Mustafa 

mengungkapkan:

“Karya-karya tulis akan kekal sepanjang masa sementara penulisnya akan 

hancur terkubur dibawah tanah.”12

Berdasarkan spesifikasi keilmuan, Ali Mustafa Ya’qub adalah seorang 

pakar hadits, tetapi karya yang beliau hasilkan hanya terbatas pada kajian hadits

saja, tetapi pada kajian keilmuan lainnya juga, seperti Aqidah, Fiqih, Dakwah, dan 

                                                                                                                                                                      
Ketua Komisi MUI pusat pada waktu itu) Ali Mustafa resmi dikukuhkan sebagai guru besar. Lihat 
Ali Mustafa Ya’qub, Peran Ilmu Hadits, h. XX.

10Anggota lainnya adalah Muhammad Quraish Shihab, Sayyid Muhammad Sara, Khatibul 
Umam, Ali Audah, Ahsin Sakho Muhammad, Muhammad Ardani, Rif’at Syauqi Namawi, Salman 
Harun, Faizah Ali Syibromalisi, Mujahid AK, Syibli Syarjaya, Abdul Muhaimin Zain, Badri 
Yunardi, Mazmur Sya’rani, Muhammad Syatibi al-Haqir, Bunyamin Surur, Ahmad Fathoni, Ali 
Nurdin dan Ahmad Husnul Hakim. Lihat al-Qur’an al-Karim Edisi Doa (Jakarta: PT. Cicero, 
2007).

11Am.Waskito, KH. Ali Mustafa Yaqub Menjaga Sunnah Mengawal Aqidah, (Jakarta: 
Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 26.

12Ali Mustafa Ya’qub, Islam Masa Kini, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. v.
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Tafsir. Sampai tahun 2009 telah berjumlah 2016 telah berjumlah 32 judul bunya 

yang telah diterbitkan.

Dalam bidang kajian Hadits, karya tulis Ali Mustafa Ya’qub meliputi: 

Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Dalam Ilmu Hadits (1991), Kritik Hadits

(1995), Peran Ilmun Hadits Dalam Pembinaan Hukum Islam (1999), MM A’zami 

pembela Eksistensi Hadits (2002), Hadits-Hadits Bermasalah (2003), dan Hadits-

Hadits Palsu Seputar Ramadhan (2003).

Dalam bidang fiqih meliputi: Kriteria Halal Dan Haram Untuk Pangan, 

Obat Dan Kosmetika Dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadits (2009), Nikah Beda 

Agama Dalam Perspektif al-Qur’an Dan Hadits (2005), dan Imam Perempuan 

(2006).

Dalam bidang Dakwah meliputi: Nasihat Nabi Kepada Pembaca Dan 

Penghafal al-Qur’an (1990), Sejarah Dan Metode Dakwah Nabi (1997), 

Kerukunan Umat Dalam Perspektif al-Qur’an Dan Hadits (2000), Pengajian 

Ramadhan Kiai Duladi (2003), Toleransi Antar Umat Beragama (2008), Ada 

Bawal Kok Pilih Tiram (2008), dan 24 Menit Bersama Obama (2010).

Selain kajian di atas, ada beberapa buku Ali Mustafa Ya’qub  yang berisi 

kumpula-kumpulan tulisan dari berbagai materi bahasan seperti al-Qur’an, Tafsir, 

Hadits, Sirah Nabi saw, Dakwah, Aqidah, Tarbiyah, Fiqih, Tanya Jawab 

Keagamaan, dan lain-lain. Tulisan tersebut pernah dimuat di berbagai media 

massa, baik surat kabar maupun majalah yang terbit di Jakarta. Tulisan-tulisan itu 

sebagian diambil berasal dari makalah-makalah yang disampaikan Ali Mustafa 
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dalam berbagai seminar, simposium,13 lokakarya, temu ilmiah, dan ada juga yang 

berasal dari Tanya Jawab yang diasuh oleh Ali Mustafa di majalah. Buku-buku 

tersebut meliputi: Islam Masa Kini (2001), Fatwa-fatwa Masa Kini (2002), Fatwa 

Imam Besar Masjid Istiqlal (2007), Provokator Haji (2009), Islam Between War 

and Piece (2009), dan Islam di Amerika 2009).

Ali Mustafa juga telah menerjemahkan beberapa buku karya ulama-ulama 

yang terkenal yang meneurut beliau memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi 

kehidupan masyarakat. Yaitu: Memahami Hakikat Hukum Islam (Alih Bahasa dari 

al-Bayanuni, Jakarta: (1986), Bimbingan Islam Untuk Pribadi Dan Masyarakat 

(Alih Bahasa dari Muhammad Jameel Zino, Saudi Arabia: 1418 H), Kemusyrikan 

Menurut Imam Syafi’i (Alih Bahasa dari Abd al-Rahman al-Khumais, Jakarta: 

2001). Aqidah Imam Empat: Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad (Alih 

Bahasa dari Abd al-Rahman al-Khumais, Jakarta: 2001), dan Hadits Nabawi Dan 

Sejarah Kodifikasinya (Alih Bahasa dari Muhammad Mustafa ‘Azami, Jakarta: 

1994).

Dari sekian banyak karya tulis Ali Mustafa Ya’qub, yang menjadi karya 

monumentalnya dan sekaligus menjadi masterpiecenya adalah buku Kriteria 

Halal Dan Haram Untuk Pangan, Obat Dan Kosmetika Dalam Perspektif al-

Qur’an Dan Hadits (Jakarta: 2009). Buku ini diangkat dari disertasi Ali Mustafa 

untukmemperoleh gelar Doktor dalam hukum Islam dari Universitas Nizamia, 

Hyderabad India dengan judul asli “Ma’âyir al-Halâl wa al-Harâm fî al-At’imah 

                                                            
13Pertemuan yang didalamnya ada beberapa pidato singkat tentang suatu topic. Lihat 

Kamus Bahasa Indonesia, Tim Prima Pena, h. 711.
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wa al-Asyribah wa al-Adwinah wa al-Mustahdarât al-Tajmilah ‘Alâ Dhaw’i al-

Kitâb wa al-Sunnah”.14 Buku yang dicetak dalam dua bahasa (Arab dan 

Indonesia) ini diberi pengantar oleh Wahbah al-Zuhaili pakar Fiqih dan Ushul 

Fiqih paling Populer saat itu.15

Dalam buku ini dan buku-buku Ali Mustafa lainnya, tampak dengan jelas 

kalau beliau adalah seorang ahli Hadits. Mentakhrij Hadits adalah salah satu 

aktifitasnya yang paling menonjol. Langkah-langkah “takhrij” yang ia tempuh 

merujuk kepada kitab Ushûl al-Takhrîj wa Dirâsah al-Asânid karya Mahmud al-

Thahan. Dalam kajiannya Ali Mustafa Mengkombinasikan antara kritik sanad 

(kritik ekstern) dan kritik matan (kritik intern) dengan menggunakan keadah 

umum takhrîj hadits sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-Thahhan dan 

ulama-ulama lainnya.

Dalam memberikan penilaian terhadap kualitas sebuah hadits (shahih, 

hasan atau dha’îf) seperti al-Tirmidzi, Ibn Hibban, al-Baihaqi, Ibn al-Jauzi dan 

pendapat ulama mutaakhirîn seperti al-Dzahabi, al-Zaila’i al-Haytsami, Ibn Hajar, 

al-Sakhawi, al-Suyuti dan al-Munawi. Ia juga mengutip pendapat ulama 

kontemporer seperti al-Bani, Ahmad Syakir, al-Arna’ut dan lainnya.

Ali Mustafa juga sering melakukan ijtihad mandiri dalam menentukan 

kualitas suatu hadits dengan mengkomparasikan pendapat-pendapat ulama jarh 

dan ta’dîl tersebut. Jika terjadi perbedaan di antara ulama jarh wa al-ta’dîl 

                                                            
14Sidang Munaqasyah yang dilakukan oleh tim penguji internasional, dipimpin oleh M. 

Hasan Hitou, Guru Besar Fiqih Islam dan Ushul Fiqh Universitas Kuwait yang juga Direktur 
lembaga studi Islam di Frankfurt Jerman.

15Ali Mustafa Ya’qub, Kriteria Halal dan Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika 
Dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. Vii.
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mengenai kualitas hadits seorang rawi, maka ia mengkomparasikan antara ulama 

mutasyaddidûn16, mutawassitûn17dan mutasahhilûn18.

D. Aliran Teologi Ali Mustafa Ya’qub

Walaupun sembilan tahun belajar di Riyad, Ali Mustafa tidak 

terkontaminasi dengan lingkungan sekitar di Riyad. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Ali Yafie (mantan ketua MUI) yang banyak memberikan

penilaian positif dengan mengatakan, “Meskipun tercatat sebagai salah seorang 

alumnus Timur Tengah, yang sering diklaim sebagai daerah yang jumud, statis 

dan cenderung agak keras dalam menyikapi berbagai fenomena keagamaan, tak 

menjadikan beliau (Ali Mustafa) bersikap keras”.19

Sepertinya, interaksi Ali Mustafa Ya’qub dengan tradisi pesanytren NU 

Tebu Ireng Jombang dari jenjang SMA sampai universitas (1969-1975) menjadi 

salah satu penyebabnya. Disini beliau banyak dididik untuk menghargai 

perbedaan. Demikian juga bimbingan Muhammad Mustafa ‘Azami selama di 

Riyad, semakin memperkuat jiwa moderat dan toleran Ali Mustafa.

Hal ini di tambah lagi dengan interaksi Ali Mustafa dengan tokoh-tokoh 

ulama Syiria (2003) seperti Muhammad Hasan Hitou, Wahbah Zuhaili, Badi’ 

Sayyid al-Laham dan Taufiq bin Ramadan al-Buti. Dengan berguru bersama 

mereka Ali Musatafa semakin banyak belajar sikap toleransi dalam perbedaan dan 

budaya menghargai dalam keberagaman. Secara teoritis sikap egaliter ini  

                                                            
16Adalah ulama yang dikatagorikan sangata ketat dalam menilai seorang rawi hadits.
17Ulama yang dikatagorikan mederat (pertengahan) dalam menilai seorang rawi hadits.
18Ulama yang dikatagorikan agak longgar dalam menilai seorang rawi hadits.
19Tabloid Jurnal Islam, No. 70. Jakarta, 2-8 Dzulhijjah 1422 H/ 15-21 Februari 2002  M.
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seharusnya memang harus dilakukan oleh setiap muslim secara luas, baik dalam 

kehidupan individu dan sosial. Karena antara aspek religius, sosial, dan konsep 

kesederajatan dalam Islam sangat berkaitan erat satu sama lainnya.

Dalam banyak hal, sikap ulama Saudi memang dikenal tegas dan kurang 

mengenal kompromi dalam perbedaan terutama sejak Abd al-Aziz bin Baz 

menjadi mufti umum kerajaan pada tahun 1395 H. Pada masa tersebut buku-buku 

anti bid’ah seperti al-Bida’ wa al-Muhdatsât karya Abd al-Aziz bin Baz dan 

kawan-kawan tersebar secara luas ke berbagai negara muslim. Buku tersebut 

banyak berbicara tentang hal-hal yang oleh penulisnya dianggap bid’ah yang sesat 

walaupun di dalam perbuatan tersebut ada unsur-unsur kebaikannya. Seperti zikir 

berjama’ah, membaca wirid pagi dan sore, merayakan isra’ mi’raj, merayakan 

nuzul al-Qur’an, fotografi, isbâl, dan lain-lain.20

Dalam hal ini Ali Mustafa lebih memilih sikap moderat. Ia berpandangan 

bahwa bid’ah bukanlah pendapat yang berbeda karena lahir dari konsekuensi 

adanya ijtihad. Namun bid’ah dalam ibadah adalah amalan-amalan yang tidak ada 

dalilnya. Oleh karena itu, menurutnya zikir berjama’ah, perayaan isra’ dan mi’raj, 

maulid nabi saw, nuzûl al-Qur’an, qunut subuh terus menerus, berdo’a 

berjama’ah selesai shalat, tidaklah bid’ah yang sesat.21

                                                            
20Abd al-Aziz bin Baz dkk, al-Bida’ wa al-Muhdatsat wa ma la asla lahu, ed., Hammad 

bin ‘Abdullah al-Matar, (Riyad: Dar Ibn Khuzaimah,1999), h. 201.
21Ali Mustafa Ya’qub, Islam Masa Kini, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h. 48.
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BAB IV

PEMIKIRAN ALI MUSTAFA YAQUB DALAM PEMAHAMAN HADIS

A. Mendeteksi Otentisitas Hadis

Apabila Hadis-hadis Nabawi yang bersumber dari Nabi saw itu sampai 

kepada para penulis Hadis melalui para râwi (transmitter). Sementara para râwi itu 

terdiri dari manusia biasa yang tidak lepas dari sifat-sifat kekurangan, seperti lupa, 

keliru, dan sebagainya. Maka dapatkah Hadis-hadis tersebut dipertanggung 

jawabkan otentisitasnya secara ilmiah bahwa hal itu benar-benar berasal dari nabi 

saw? Tidakkah para râwi itu lupa atau keliru dalam atau waktu menyampaikan 

Hadis? Pertanyaan yang menggelitik seperti ini sering menggoda pikiran 

sementara orang, sehingga pada giliranya ia meragukan otentisitas apa yang 

disebut Hadis.

1. Konotasi Hadis Shahih

Para ulama Hadis, baik pada masa klasik maupun kontemporer, 

mengatakan bahwa sebuah Hadis dapat disebut shahîh (otentik) apa bila ia 

memenuhi empat syarat berikut.1 Pertama, ia diriwayatkan dengan sanad 

(tranmisi) yang muttashil (berkesinambungan) dari râwi terakhir yang yang 

membukukan Hadis sampai kepada Nabi saw sebagai sumber Hadis. Kedua, para 

râwi itu terdiri dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat  ‘âdil dan dhâbit. ‘âdil

adalah  seorang muslim yang dewasa (bâligh), berakal (‘âqil), tidak fâsik (suka 

berbuat maksiat), dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Sementara dhâbit
                                                            

1 Ali Mustafa Yaqub, Kritik Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 124.
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adalah orang yang kuat ingatanya, tidak pelupa, tidak dungu, dan tidak sering 

melakukan kekeliruan. Dalam istilah lain, râwi yang ‘âdil dan dhâbit ini disebut 

tsiqah. Ketiga, Hadis tersebut tidak mengandung unsur syâdz. Syâdz yang 

menurut arti kebahasaan adalah janggal atau asing, adalah sebuah Hadis yang 

maksudnya berlawanan dengan Hadis lain yang diriwayatkan oleh râwi yang lebih 

tsiqah dari pada râwi yang meriwayatkan Hadis yang pertama. Dan, keempat, 

Hadis tersebut tidak mengandung unsur ‘illah. ‘Illah, yag secara kebahsaan berarti 

cacat atau penyakit, adalah suatu faktor yang samar dan rumit yang dapat 

menurunkan kualitas Hadis tersebut, sementara pada lahiriyahnya faktor tersebut 

tidak ada.2

Itulah konotasi Hadis shahih. Artinya apabila empat syarat tadi sudah 

terpenuhi, maka yang bersangkutan disebut hadis shahih. Tentang hakikatnya 

apakah hal tersebut benar-benar seratus persen merupakan sabda atau perbuatan 

nabi saw, maka halitu hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Sebab, seorang 

râwi yang Tsiqah tidak tertutup kemungkinan melakukan kekeliruan atau lupa. 

Namun demikian, seperti yang akan diterangkan nanti, para ulama Hadis telah 

melakukan penelitian yang luar biasa, apakah seorang râwi terbukti melakukan 

kekeliruan atau lupa pada saat menyampaikan Hadis. Dalam hal ini, ditambah 

dengan persyaratan-parsyaratan yang super ketat dalam menerima sebuah Hadis, 

sudah cukup dijadikan sebagai ‘jaminan’ bahwa apa yang disebut Hadis itu 

berasal dari Nabi saw.

                                                            
2 Mahmud al-Tahhan, Taisir Musthalah al-Hadits, (Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, 

1979), h. 33-34, 144-145.
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Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa seorang râwi itu dapat disebut 

sebagai dhâbit? Caranya adalah dengan mencocokkan atau memeperbandingkan 

Hadis-hadis lain yang semisal yang diriwayatkan oleh râwi-râwi lain yang telah 

diketahui sebagai râwi dhâbit.

2. Metode Memperbandingkan Hadis

Secara rinci, upaya untuk mendeteksi ke-dhâbit-an râwi dengan 

memperbandingkan Hadis-hadis yang diriwayatkannya dengan Hadis lain atau 

dengan Al-Qur’an seperti yang dimaksud di atas, dapat dilakukan melalui enam 

metode perbandingan Hadis seperti berikut ini.3

a) Memperbandingkan Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah 

shahabat Nabi, antara satu dengan yang lain.

Metode ini sudah ada sejak masa Abu Bakar al-Shiddiq, dan 

beliaulah yang pertama kali yang menggunakan metode ini. Misalnya, 

ketika didatangi seorang nenek yang menuntut hak warisnya, Abu Bakar 

berkata, “Dalam kitab Allah saya tidak menemukan bahwa anda 

memperoleh hak waris. Saya juga tidak tahu apakah Nabi s.a.w. pernah 

menyebut-nyebut hak itu untuk anda”. Beliau kemudian menanyakan 

kepada para shahabat yang lain tentang hak waris bagi nenek. Maka 

kemudian al-Mughirah menjawab, “Saya pernah melihat Nabi s.a.w. 

memberikan bagian seperenam dari harta pusaka untuk nenek”.

                                                            
3 Azami, Muhammad Mustafa, Prof.DR., Manhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsin, 

(Riyadhâbit : Syirkah al-Tiba’ah al-‘Arabiyah al-Sa’udiyah, 1982), hal. 49-79.
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“Apakah kamu punya saksi untuk itu?”, tanya Abu Bakar kepada 

al-Mughirah. Tiba-tiba Muhammad bin Maslamah berdiri dan mengatakan 

bahwa ia menyaksikan hal itu. Akhirnya Abu Bakar memituskan untuk 

memberikan bagian seperenam dari harta pusaka mayit untuk nenek.4

Disini Abu Bakar telah membandingkan Hadis riwayat al-

Mughirah dengan Hadis riwayat Muhammad bin Maslamah. Dan 

sebenarnya beliau bukan tidak percaya terhadap kredibilitas al-Mughirah 

sebagai râwi, melainkan beliau hanya ingin mengetahui Hadis itu lebih 

yakin.

b) Memperbandingkan Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang râwi pada 

masa yang berlainan

Seperti yang dilakukan ummu al-Mu’minin ‘Aisyah r.a., beliau 

menyuruh kemenakannya ‘Urwah bin al-Zubair untuk menanyakan Hadis-

hadis kepada ‘Abdullah bin ‘Amr.’Urwah kemudian melakukan hal itu dan 

memberitahukannya kepada ‘Aisyah. Satu tahun kemudian, ‘Aisyah 

menyuruhnya lagi untuk melakukan hal yang sama. Dan ternyata 

‘Abdullah bin ‘Amr menyampaikan Hadis-hadis yang sama seperti yang 

disampaikan pada tahun yang lalu. Karenanya, setelah ‘Aisyah diberitahu, 

beliau berkomentar, “Dugaanku tepat, ‘Abdullah bin ‘Amr benar. Ia tidak 

menambah atau mengurangi Hadis-hadis itu”.5

c) Memperbandingkan Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh râwi-râwi yang 

berasal dari seorang guru Hadis

                                                            
4 Azami, M.M., Op.Cit.,h. 50.
5 Ali Mustafa Yaqub., Op.Cit., h. 127.
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Seperti upaya yang pernah dilakukan oleh Ibn Ma’in. Beliau 

mencocokkan Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh murid-murid Hammad 

bin salamah. Hadis-hadis itu dicocokkan dari satu murid ke murid yang 

lain, sehingga apabila terdapat kekeliruan hal itu dapat segera diketahui.6

d) Memperbandingkan suatu Hadis yang sedang diajarkan oleh seorang 

dengan Hadis yang semisal yang diajarkan oleh guru lain.

Seperti peristiwa yang terjadi pada Sufyan, Ketika itu sedang 

mengajarkan suatu Hadis, ia menuturkan bahwa Hadis itu diterimanya dari 

al-Zuhri. Tiba-tiba murid-muridnya mempertanyakan  Hadis itu, karena 

mereka mengetahui bahwa Malik mengatakan bahwa ia menerima Hadis 

itu dari al-Miswar bin Rifa’ah. Bukan dari al-Zuhri. Sufyan kemudian 

menjawab, “Saya benar-benar mendengar Hadis itu dari al-Zuhri seperti 

yang saya ceritakan tadi”.7

e) Memperbandingkan Hadis-hadis yang tertulis dalam buku dengan yang 

tertulis dalam buku lain, atau dengan hafalan Hadis.

Sekedar contoh, ‘Abd al-Rahman al-Ashbahani pernah 

mengajarkan suatu hadis yang menurutnya barasal dari Abu Hurairah. 

Hadis itu berbunyi, “Akhirkanlah salat Dhâbituhur (pada waktu panas), 

karena panas yang sangat itu berasal dari luapan Jahannam”. Kemudian 

Abu Zur’ah salah seorang peserta pengajian ‘Abd al-Rahman berkata, “Itu 

keliru. Orang-orang meriwayatkan Hadis itu dari Abu Sa’id (bukan Abu 

                                                            
6 Ibn Hibban al-Busti, Kitab al-Majruhin min al-Muhadditsin wa al-Dhâbitu’afa wa al-

Matruhin, editor Mahmud Ibrahim Zayid (Beirut: Dar al-Ma’rifah), h. 32.
7 al-Humaidi, ‘Abdullah bin al-Zubair, al-Musnad, editor Habib al-Rahman al-

A’dhâbitami, (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1961), h.111-112.
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Hurairah)”. Keritikan Abu Zar’ah ini tampaknya mengena. Abd al-

Rahman akhirnya melihat kembali bukunya, dan ternyata disitu tertulis 

“dari Abu Sa’id”.8

f) Memperbandingkan Hadis dengan ayat-ayat al-Qur’an

Pencocokan Hadis dengan al-Qur’an ini merupakan upaya kritik 

Hadis yang sudah muncul sejak dini. Misalnya, Khalifah ‘Umar bin al-

Khattab pernah menolak Hadis yang di sampaikan oleh Fatimah binti 

Qais. Ia ditalak suaminya, dan katanya, Nabi s.a.w. tidak memberikan hak 

nafaqah dan tempat tinggal kepadanya. Menurut ‘Umar, Hadis yang 

diriwayatkan Fatimah itu bertentangan dengan al-Qur’an, Surah al-Talaq, 

ayat 1. Karenanya, ‘Umar tetap memberikan hak nafaqah dan tempat 

tinggal kepada wanita separti itu. “Kami tidak akan meninggalkan Kitab 

Allah dan Sunnah Nabi hanya karena ucapan seorang wanita yang boleh 

jadi ia ingat atau lupa”. Begitu beliau beralasan.9

3. Kritik Akal Terhadap Hadis

Disamping dengan metode-metode perbandingan atau pencocokan Hadis 

seperti disebut diawal tadi, yang didalam Ilmu Hadis metode mu’âradhâbitah atau 

muqâranah, untuk mendeteksi otentisitas Hadis para ulama juga menggunakan 

metode “Kritik Akal” (al-Naqd al-‘Aqli). Menurut al-Mu’allimi, penggunaan akal 

untuk mengeritik otentisitas Hadis ini dilakukan melalui empat langkah seperti 

berikut ini.
                                                            

8 Al-Razi, Abu Hatim, Taqdimah al-Jarh wa Ta’dil, (Haidarabad India: Majlis Dairah al-
Ma’arif al-‘Utsmaniyah, 1952), h. 336, Azami, M.M., Op,Cit., hal.73.

9 Ali mustafa yaqub., Op.Cit., h.128, Azami, M.M., Op.Cit., hal.77.
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1. Ketika râwi menerima Hadis

Para ahli Hadis menetapkan bahwa Hadis dapat diterima apabila 

râwinya ketika menerima atau mendengar Hadis itu (al-sama’) memiliki 

sifat-sifat mumayyiz, dhâbit dan ‘âlim. Mumayyiz artinya ia dapat 

membedakan antara hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah, antara 

Hadis dan yang bukan Hadis dan lain sebagainya. Dhâbit artinya ia 

memiliki kekuatan hafalan yang unggul, tidak pelupa, tidak sering keliru 

dan sebagainya. ‘�lim artinya ia mengetahui arti dan maksud Hadis yang 

diterimanya.

2. Ketika râwi mengajarkan Hadis

Para ahli Hadis juga menetapkan bahwa mengajarkan atau 

meriwayatkan Hadis-hadis dha’îf, apa lagi Hadis-hadis palsu, tidak 

dibenarkan, kecuali dijelaskan pula ke-dha’îfan-nya.

3. Ketika menilai kredibilitas Hadis

Dalam menetapkan bahwa seseorang râwi dinyatakan tidak 

memiliki kredibilitas sebagai râwi Hadis, para ahli Hadis ternyata 

melakukan hal-hal tersebut hanya berdasarkan keterangan satu orang saja. 

Artinya, dengan keterangan satu orang saja bahwa seseorang râwi itu tidak 

‘âdil (misalnya pernah melakukan perbuatan yang mengurangi citra 

dirinya), para ahli Hadis sesudah dapat menetapkan bahwa râwi seperti itu 

ditolak Hadisnya.
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4. Ketika menilai otentisitas Hadis

Imam Syafi’i mengatakan bahwa Hadis-hadis itu kebanyakan tidak 

dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak terkecuali berdasarkan 

kebenaran atau tidaknya orang yang menyampaikan Hadis-hadis itu. 

Hanya dalam beberapa hal saja ketentuan ini tidak berlaku.10

Pernyataan Imam Syafi’i ini berarti bahwa kebanyakan Hadis tidak 

dapat dibuktikan otentisitasnya kecuali berdasarkan kebenaran sumber 

Hadis dan para râwinya. Dan ini tidak lain adalah cara pendeteksian 

otentisitas Hadis melalui akal semata. Sekiranya tidak mempergunakan 

akal untuk hal itu, tentulah setiap Hadis akan diterima sebagai sesuatu 

yang bersumber Nabi s.a.w., tanpa mempertanyakan apakah para râwinya 

itu memiliki sifat-sifat tsiqah (kredibilitas) sebagai râwi atau tidak.

Demikian pula ketika para Ahli Hadis itu mempertanyakan apakah 

râwi memiliki sifat-sifat mumayyiz, dhâbit, dan ‘âlim ketika ia menerima 

Hadis, apakah Hadis yang diajarkan itu Hadis dha’îf atau palsu (maudhû’), 

apakah ia termasuk râwi majrûh (yang dinilai negatif) dan sebagainya. 

Semuanya itu adalah penggunaan akal semata dalam mendeteksi 

otentisitas Hadis. Dan hal ini sudah sekaligus menepis anggapan 

sementara orang bahwa para ahli Hadis tidak pernah menggunakan ‘kritik 

akal’ dalam menyeleksi Hadis.

Bahkan apabila persyaratan-persyaratan yang ditentukan para Ahli Hadis 

tadi diterapkan untuk menilai berita-berita yang kita dengar sehari-hari dewasa ini, 

                                                            
10 Azami M.M., Op.Cit,. hal.83-88.
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pastilah kita berkesimpulan bahwa ‘tidak ada berita yang benar’.Pernahkah kita 

mempertanyakan kredibilitas moral para wartawan, penyiar, pembawa berita dan 

sebagainya? Pernahkan kita menentukan prasyarat-prasyarat atas mereka seperti 

yang ditentukan atas para râwi Hadis? Tampaknya hal ini tidak pernah 

dipermasalahkan. Sebagai contoh hadis-hadis yang dipermasalahkan dalam buku 

Ali Mustafa Yaqub Hadis-Hadis Bermasalah yang mana di dalamnya terdapat 30 

hadis yang mana 26 dinyatakan Hadis palsu, dan itulah yang berkembang 

ditengah masyarakat. Hadis-hadis tersebut sering sekali di sampaikan salah 

satunya Ramadhân diawali dengan rahmat, Hadis ini nyaris sering 

dikumandangkan pada setiap mimbar pada bulan Ramadhân. Teks selengkapnya 

adalah sebagai berikut:

اِرالنَّ َنِم ٌقْتِع ُهُرِخَأَو ٌةَرِفْغَم ُھُطَسْوَأَو ٌةَمْحَر اَنَضَمَر ِرْھَش ُلوََّأ

“Permulaan bulan ramadhân itu rahmat, pertengahannya maghfirah, dan 

penghabisannya merupakan pembebasan dari neraka”.11

Hadis ini diriwayatkan oleh al-‘Uqaili dalam kitab al-Dhu’afâ’, Ibn ‘Adiy, 

al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdâd, al-Dailami dan Ibn ‘Asakir, 

al-Dailami dan Ibn ‘Asakir. Sementara sanadnya adalah: Sallam bin Sawwar, dari 

Maslamah bin al-Shalt, dari al-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari 

Nabi Saw.12

                                                            
11 Al-Albani, Muhammad Nashir al-Din, silsilahal-ahadits al-Dhâbita’ifah wa al-

maudhâbitu’ah, (Riyadhâbit: Maktabah al-Maarif, 1988), Juz. IV, h. 70. Lihat, Jami’ al-Ahadits,
(Maktabah Syamela) Juz X, h. 284, no. 9617.

12  Ali Mustafa Yaqub, Hadis-Hadis Bermasalah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h. 32.
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Menurut Imam al-Suyuti, Hadis ini nilainya dha’îf (lemah), dan menurut 

ahli Hadis masa kini, Syeikh Muhammad Nashir al-Din al-Albani mengatakan 

bahwa Hadis ini adalah munkar.13 Pernyataan al-Albani ini tidak berlawanan 

dengan pernyataan al-Suyuti, karena Hadis munkar adalah hadis di mana dalam 

sanadnya terdapat râwi yang pernah melakukan kesalahan yang parah, pelupa, 

atau ia seorang yang jelas melakukan maksiat (fâsiq).14 Hadis munkar termasuk 

termasuk hadis yang sangat lemah dan tidak dapat dipakai sebagai dalil apa pun. 

Sebagai Hadis dha’îf (lemah), ia menempati urutan yang ketiga sesudah matruk

(semi Palsu) dan maudhû’ (palsu).15

Sumber kelemahan Hadis ini adalah dua orang râwi yang masing-masing 

bernama Sallam bin Sawwar dan Maslamah bin al-Shalt. Menirut kritikus Hadis 

Ibn ‘Adiy (w. 365 H), Sallam bin Sawwar lengkapnya: Sallam bin Sulaiman bin 

Sawwar adalah munkar al-hadîts (hadisnya munkar).16 Sementara kritikus lain, 

Imam bin Hibban (w. 354 H) mengatakan bahwa Sallam bin Sulaiman tidak boleh 

dijadikan hujjah (pegangan), kecuali apabila ada râwi lain yang meriwayatkan 

hadisnya.17

Sedangkan Maslamah bin al-Shalt menurut Abu Hatim adalah matruk.

Secara etimologis, matruk berarti ditinggalkan. Sedangkan menurut terminologi 

Ilmu Hadis, Hadis matruk adalah Hadis di mana dalam sanadnya terdapat râwi

                                                            
13 Ibid.
14 Dr. Mahmud al-Tahhan, Taisir Muathalah al-Hadits, (Beirut: dar al-Qur’an al-Karim, 

1789), hal. 94.
15Ibid ., hal. 98.
16 Al-Albani, Muhammad Nashir al-Din, silsilahal-ahadits al-Dhâbita’ifah wa al-

maudhâbitu’ah, (Riyadhâbit: Maktabah al-Maarif, 1988), Juz. IV, h. 70.
17 Ibn Hibban, Kitab al-Majruhin, Editor Muhammad Ibrahim Zeid, (Beirut: Dar al-

Ma’rifah), Juz. I, h. 342.
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yang dituduh sebagai pendusta. Dan Hadis matruk adalah adik hadis maudhû’, 

karena dalam hadis matruk râwinya dituduh sebagai pendusta ketika 

meriwayatkan hadis, karena perilaku sehari-harinya dusta. Sementara dalam Hadis 

maudhû’ râwinya adalah pendusta. Hadis maudhû’ (palsu) dan Hadis matruk 

(semi palsu) adalah sama-sama lahir dari râwi pendusta.

Jadi Hadis ini dapat disebut hadis munkar karena faktor râwi yang 

bernama Sallam bin Sawwar dan dapat juga disebut Hadis matruk karena faktor 

râwi yang bernama Maslamah bin al-Shalt. Dan tentu saja, matruk matruk lebih 

buruk dari pada hadis munkar. Dan oleh sebab itu, Hadis ini tidak dapat dijadikan 

dalil untuk masalah apa pun, dan tidak layak pula disebut-sebut dalam ceramah 

atau pengajian Ramadhân. Apalagi para ulama Hadis mengatakan bahwa 

meriwayatkan (menyampaikan) Hadis dha’îf itu tidak dibenarkan kecuali desertai 

penjelasan tentang ke-dha’îf-an Hadis tersebut.18

Dalam disiplin Ilmu Hadis, sebuah hadis yang dha’îf dapat meningkat 

kualitasnya menjadi Hadis hasan li ghairihi (baik karena dukungan eksternal) 

apabila ada riwayat (sanad) lain yang sama kualitasnya, tetapi hal ini dengan 

syarat bahwa ke-dhâbita’if-an hadis tersebut  bukan karena ia diriwayatkan oleh 

râwi yang pendusta atau pelaku maksiat (fâsiq). Hadis fadhîlah yang sedang 

dibahas ini tidak dapat meningkat kualitasnya menjadi hasan li ghairih karena 

faktor râwi di atas.

                                                            
18 Azami, Muhammad Mustafa, Prof Dr, Manhaj al-Naqd ‘inda al-Muhadditsin, 

(Riyadhâbit: Syirkah al-Tiba’ah al-‘Arabiyah al-Sa’udiyah al-Mahdudah, 1982), hal. 84.
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Memang ada riwayat lain yang erat hubungannya dengan hadis di atas.

Riwayat lain ini dapat disebut kelengkapan dari Hadis fadhîlah ramadhân itu, atau 

dengan kata lain, hadis itu merupakan penggalan dari hadis riwayat lain tersebut. 

Hadis riwayat lain ini terdapat dalam kitab Shahîh Ibn Khuzaimah di mana 

teksnya cukup panjang yang awalnya sebagai berikut:

Salman menuturkan, bahwa ia mendengar Nabi Saw berpidato pada akhir 

bulan Sya’ban. Dalam pidato itu Nabi Saw bersabda,

أیھا الناس قد أظلكم شھر عظیم، شھر مبارك، شھر فیھ لیلة خیر 

من ألف شھر، جعل اهللا صیامھ فریضة، وقیام لیلھ تطوعا، من تقرب 

فیھ بخصلة من الخیر، كان كمن أدى فریضة فیما سواه، ومن أدى فیھ 

فریضة، كان كمن أدى سبعین فریضة فیما سواه.

وھو شھر الصبر، والصبر ثوابھ الجنة، وشھر المواساة، وشھر 

یزداد فیھ رزق المؤمن، من فطر صائما كان مغفرة لذنوبھ وعتق رقبتھ 

ن ینتقص من أجره شيء.من النار، وكان لھ مثل أجره من غیرأ

قالوا: لیس كلنا نجد ما یفطر الصائم، فقال: یعطى اهللا ھذا الثواب 

من فطر صائما على ثمرة وشربة ماء أو ممذغة لبن، وھو شھر أولھ 

رحمة، وأوسطھ مغفرة، وآخره عتق من النار....
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“Wahai sekalian manusia, kamu sekalian akan dilindungi bulan yang agung. 

Bulan yang diberkahi. Bulan di mana terdapat suatu malam yang lebih baik dari 

pada seribu malam. Allah menjadikan puasa pada bulan itu sebagai suatu 

kewajiban, sementara shalat malamnya dijadikan sebagai ke-sunnah-an. Siapa 

yang melakukan suatu amal kebajikan pada bualn itu, ia seperti melakukan suatu 

kewajiban pada bulan lain. Dan orang yang menjalankan suatu kewajiban pada 

bulan itu, seperti menjalankan tujuh puluh kewajiban pada bulan yang lain.

Bulan itu adalah bulan kesabaran, dan pahala untuk kesabaran adalah surga. Ia 

juga bulan pelipur lara, dan bulan dimana rizki orang mukmin akan ditambahi. 

Orang yang memberikan ifthâr (buka puasa) kepada orang yang berpuasa, hal itu 

akan menjadi ampunan bagi dirinya dan ia akan dibebaskan dari neraka. Ia juga 

akan mendapatkan pahala ibadah orang yang diberi ifthâr tadi dan orang yang 

diberi ifthâr tidak dikurangi sedikitpun pahalanya”.

“Para sahabat berkata, ‘tidak semua dari kami dapat memberikan ifthâr kepada 

orang yang berpuasa. Nabi Saw menjawab, ‘Allah akan memberikan pahala 

kepada orang yang memberikan ifthâr walaupun sebiji kurma, seteguk air, atau 

setetes susu masam. Bulan itu diawali dengan rahmat, pertengahannya adalah 

maghfirah, ddan diakhiri dengan pembebasan dari neraka....’.19

Riwayat Ibn Khuzaimah ini ternyata juga dha’îf, karena di dalam sanadnya 

terdapat râwi yang bernama Ali bin Zeid bin Jud’an. Menurut ulama ahlikritik 

Hadis Imam  Yahya bin Ma’in, Ali bin Zeid bin Jud’an adalah laisa bi hujjah

                                                            
19 Ibn Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq, Shahih Ibn Khuzaimah, editor Dr Muhammad 

Mustafa Azami, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980), Juz III, h. 191-192.
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(tidak dapat dijadikan hujjah), menurut Imam Abu Zur’ah, Ali bin Zeid bin Jud’an 

laisa bi qawiy (tidak kuat), dan begitu pula menurut ulama yang lain.20

Dalam kaidah Ilmu Kritik Râwi Hadis (al-jarh wa al-ta’dil), râwi yang 

mendapatkan penilaian yang seperti diatas itu apabila ia meriwayatkan Hadis, 

maka Hadisnya tidak dapat dijadikan dalil dalam agama.21 Imam  Ibn Khuzaimah 

sendiri yang meriwayatkan Hadis itu tampaknya juga masih meragukan otentisitas 

Hadis tersebut. Karena sebelum menuturkan Hadis itu beliau berkata,

"َباُب َفَضاِئِل َشْھِر َرَمَضاَن ِإْن َصحَّ الَخَبُر"

“(Ini) adalah Bab tentang fadhîlah-fadhîlah bulan Ramadhân apabila Hadis 

berikut ini shahîh”.22

Pernyataan Imam Ibnu Khuzaimah ini kemudian dunukil oleh Imam al-

Mundziri (w. 656 H) dalam kitabnya al-Targhîb wa al-Tarhîb, hanya sayang ada 

kekeliruan dalam penukilan itu, di mana kata (ِإْن) yang berarti apabila tidak 

tercantum.23 Kendati yang tidak tercantum ini hanya satu kata, tetapi itu dapat 

menimbulkan kesalahan yang fatal. Karena hal itu berarti Imam Ibnu Khuzaimah 

menyatakan bahwa Hadis itu shahîh. Padahal yang benar dalam kitab Shahîh Ibnu 

Khuzaimah, beliau masih meragukan ke-shahîh-an Hadis tersebut. Namun tidak 

tahu pasti, kekeliruan ini datang dari siapa. Dari al-Mundzir sebagai penukil, dari 

editor,  atau dari penerbit.

                                                            
20 al-Razi, Ibn Abi Hatim, al-jarh wa al-Ta’dil, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1952), 

Juz. VI, h. 185-186.
21 al-Tahan, Mahmud, Dr, Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid, (Beirut: Dar al-Qur’an 

al-Karim, 1979), hal. 166.
22 Ibn Khuzaimah, Op, Cit., Juz III, h. 191.
23al-Mundziri, al-Targhib wa al-Tarhib, Editor Dr. Muhammad al-Shabbagh, (Beirut: Dar 

Maktabah al-Hayah, 1990), Juz I, h. 16-17.
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Oleh karena itu menurut Ali Mustafa Yaqub, Hadis riwayat Ibn 

Khuzaimah ini tidak dapat memperkuat Hadis riwayat al-Uqaili dan lain-lain yang 

disebutkan di awal pembahasan, dan begitu pula sebaliknya Hadis riwayat Ibn 

Khuzaimah ini tidak dapat diperkuat oleh Hadis riwayat al-‘Uqaili itu, karena 

faktor ke-dha’îf-an râwi seperti yang disebutkan tadi.24

Hadis tentang fadhîlah Ramadhân di atas itu telah mempengaruhi sikap 

beragama sebagian masyarakat. Besar atau kecilnya pengaruh itu sangat relatif. 

Namun yang harus diwaspadai adalah gejala banyaknya orang-orang yang hanya 

ingin menjalankan shalat pada bulan Ramadhân sementara di luar bulan 

Ramadhân mereka absen total. Gejala ini boleh jadi juga akibat dari kepandaian 

dalam mereka menghitung pahala. Sebab berdasarkan Hadis Riwayat Imam Ibn 

Khuzaimah tadi, satu kali shalat sunnah pada bulan Ramadhân, pahalanya sama 

dengan satu kali shalat fardhu (wajib) di luar Ramadhân. Jadi apabila seseorang 

malakukan shalat sunnah sebanyak-banyaknya pada bulan puasa, maka hal itu 

dianggapnya sudah dapat menutup shalat-shalat wajib di luar bulan puasa. Maka 

kita tidak perlu heran apabila pada bulan Ramadhân, masjid-masjid penuh sesak 

oleh orang-orang yang shalat tarâwih yang hukumnya hanya sunnah, sementara 

shalat-shalat  wajib di luar Ramadhân, umumnya masjid-masjid kosong.

Padahal seperti yang sebutkan tadi, Hadis itu tidak dapat dijadikan dalil 

untuk beramal. Memang ada Hadis dha’îf yang dapat dijadikan dalil untuk 

beramal kebajikan (fadhâil al-a’mâl), tetapi ada syarat-syarat tertentu, antara lain 

ke-dha’îf-an Hadis tersebut tidak parah. Karenanya, ia tidak dapat dijadikan dalil 

                                                            
24 Ali Mustafa Yaqub, Hadis-Hadis Bermasalah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h. 36.
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apa pun. Walaupun dalam kenyataan membuktikan bahwa Hadis palsu lebih kecil 

jumlahnya dibandingkan dengan Hadis shahih yang beredar di masyarakat, 

Namun demikian Ali Mustafa Yaqub menegaskan jika jumlah yang sedikit ini 

dibiarkan, dapat mengotori jumlah yang besar. Karenannya membersihkan sesuatu 

yang sangat besar dari hal-hal yang sangat kecil tampaknya merupakan suatu 

keharusan.25

B. .Langkah-Langkah Metodologis

1. Tekstual

Tekstualis (zahiri) adalah orang-orang yang hanya berpegangan kepada 

nash-nash secara harfiah, tanpa mendalami maksud kandungan serta tujuannya. 

Kelompok tekstualis menolak mempertimbangkan alasan, motivasi dan latar 

belakang hukum, dan menyamaratakan antara adat dan ibadah dalam satu 

rangkaian.26

Jamal al-Din al-Qasimi dan Yusuf al-Qardawi menilai bahwa hal ini 

dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu motivasi (adab cinta kepada Rasulullah saw) 

dan motivasi ibadah. Pertama, Motivasi cinta (adab kepada Rasulullah) seperti 

yang ditunjukkan oleh sebagian sahabat sejak Rasulullah saw masih hidup. 

Kedua, Motivasi ibadah, misalnya seorang muslim yang memendekkan 

pakaiannya (sarung, baju gamis dan celana) karena ingin mengikuti sunnah, 

menjauhkan diri dari tuduhan melakukan kesombongan, atau menghindari 

perbedaan pendapat, maka ia mendapat pahala. Tetapi dengan syarat ia tidak 

                                                            
25 Ali Mustafa Yaqub, Hadis-Hadis Bermasalah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), h. xii.
26 Yusuf al-Qardawi, Membedah Islam Ekstrim, Penerjemah Alwi. A.M (Bandung: 

Mizan, 2001), cet-9, hal.54.
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boleh memaksa orang lain melakukan seperti dirinya sendiri. Dan juga tidak boleh 

bertindak keterlaluan dalam mengeritik orang lain yang tidak melakukannya, 

karena adanya pendapat mujtahid lain yang berbeda, dan setiap mujtahid akan 

mendapat pahala atas ijtihadnya.27 Adapun pada masa kontemporer ini, tradisi 

memahami Hadis secara tekstual dilanjutkan oleh Salafi.28

Ali Mustafa Ya’qub memiliki pandangan bahwa pada dasarnya Hadis 

harus dipahami secara tekstual. Namun apabila pemahaman tekstual ini dinilai 

tidak mungkin dilakukan, maka pemahaman kontekstual boleh digunakan.29 Ali 

Mustafa Yaqub juga memiliki pandangan tentang beberapa tema Hadis-hadis 

yang harus dipahami secara tekstual. Tema-tema hadis tersebut dalam hal ini, 

yaitu perkara gaib (al-Umûr al-Ghaibiyyah) dan Ibadah Murni (al-Ibâdah al-

Mahdah).30

                                                            
27 Yusuf al-Qardawi, Kaifa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma’alim Wa 

Dawabit (Virginia: all-Ma’had al-Ali al-Fikr al-Islami, 1990), h. 108.
28 Salafi adalah gerakan yang bertujuan untuk memurnikan kembali semua ajaran agama 

Islam berdasarkan pemahaman kaum salaf al-salih yaitu orang-orang terdahulu yang saleh yang 
mendapatkan petunjuk dalam urusan agama Islam. Nama salafi disandarkan kepada Muhammad 
bin Abdullah Wahhab yang melakukan usaha untuk memurnikan kembali ajaran Islam dari budaya 
bid’ah dan takhayul yang dianggapnya telah meracuni umat Islam pada saat itu. Gerakan ini mulai 
pada abad 18 M (1744 M) di daerah Nejed dan Hijaz yang dikenal sekarang sebagai Arab Saudi. 
Selain dinamakan Wahabi kelompok ini menamakan dirinya salafi. Inti ajaran salafi (wahhabi) 
adalah mengamalkan ajaran agama berdasarkan al-Qur’an dan Hadis serta bertumpu pada 
pemahaman salaf al-Shalih tanpa terikat dengan salah satu madzhab. Mereka mengambil ajaran-
ajaran yang berada dalam madzhab tersebut yang sesuai dengan al-Qur’an dan Hadis. Terutama 
hadis yang derajatnya baik dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Lihat Muhammad Tijani, 
Madzhab Alternatif, Perbandingan Syi’ah Sunnah (Cianjur: Titian Cahaya, 2005).

29 Menurut Ali Mustafa  pemahaman tekstual (taxtual) Hadis dapat diartikan sebagai 
pemahaman terhadap makna Hadis seperti apa adanya (lafziyyah). Lihat Ali Muatafa Ya’qub, Haji 
Pengabdi Setan (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2006). h. 152.

30Tabligh al-Risalah (hal-hal yang termasuk wahyu kerasulan) berdasarkan firman  Allah 
swt, dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya “Apa yang diberikan Rasul maka terimalah dia, dan 
apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah”. Diantaranya adalah informasi tentang akhirat, 
kehidupan alam ghaib, syari’at, aturan ibadah, dan akhlak umum. Fungsi Nabi dalam hal ini 
diantaranya adalah merinci hal-hal global, seperti akhlak terpuji dan tercela. Lihat Muhammad 
Jamal al-Din al-Qasimi, Qawaid al-Tahdits Min Funun Musthalah al-Hadist, (Beirut, Dar al-
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Yusuf al-Qardawi menegaskan bahwa semua Hadis sahîh yang terkait 

dengan alam ghâib harus diyakini kebenarannya dan dipahami dengan tekstual. 

Tidak boleh ditolak, walaupun mustahil menurut akal dan ganjil menurut 

kebiasaan. Sikap yang terbaik adalah dengan mengatakan, “Kami beriman dan 

kami membenarkannya.”31

Dalam hal ini Yusuf al-Qardawi menyebutkan bahwa di antara fenomena 

yang harus dipahami secara tekstual ada tiga hal. Pertama, kehidupan alam 

barzah seperti pertanyaan kubur, nikmat, dan azabnya. Kedua, kehidupan akhirat 

seperti kebangkitan, mahsyar, kondisi hari kiamat, syafâ’ah, timbangan, jembatan, 

surga, neraka dan lain-lain. Ketiga, hakekat Allah, Malaikat, Iblis dan Jin.32

Adapun Ali Mustafa Ya’qub terlebih dahilu mencoba mendefinisikan alam 

ghâib berdasarkan kategorinya. Ia mengatakan bahwa ghâib itu ada dua macam, 

yaitu ghâib nisbi (relatif) dan ghâib haqîqi (mutlak). Ghâib nisbi (relatif) seperti 

kota New York bagi orang yang belum pernah berkunjung, namun bagi yang telah 

berkunjung tidak ghaib lagi. Sedangkan ghâib haqîqi (mutlak) adalah seperti 

datangnya hari kiamat, yang tidak diketahui oleh siapapun termasuk oleh Nabi 

Muhammad saw. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ghâib, seperti 

hakikat Allah, malaikat, surga, neraka, dan lain-lain tidak layak untuk ditafsirkan 

secara kontekstual. Dalam masalah ini cukup mengikuti petunjuk tekstual dari al-

Qur’an dan Hadis Nabawi. Ali Mustafa Ya’qub menolak alasan sebagian orang 
                                                                                                                                                                      
Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), h. 269; Lihat juga Ali Mustafa Ya’qub, Islam Masa Kini, (Jakarta, Pustaka 
Firdaus, 2006) h. 21.

31 Yusuf al-Qardawi, Kaifa Nata’amal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma’alim Wa 
Dawabit (Virginia: all-Ma’had al-Ali al-Fikr al-Islami, 1990), h. 173-174.

32 Muhammad Rasyid Rida, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.). J. 
1, h. 254.
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yang masih mau melakukan interpretasi terhadap hal tersebut hanya karena 

ketidak mampuan untuk memahaminya. Ketidak pahaman manusia tidak dapat 

dijadikan argumen untuk menundukkan Hadis-hadis itu kepada pemikiran 

manusia dengan mengontekstualkannya.33

Adapun teks yang berkaitan dengan ibadah-ibadah murni (al-‘Ibâdah al-

Mahdhah), yang berkaitan dengan hubungan personal antara khâliq dan makhlûq-

Nya menurut Ali mustafa Ya’qub juga tidak layak untuk ditafsirkan secara 

kontekstual. Teks yang berkaitan dengan ibadah murni seperti cara shalat, puasa, 

haji, dan lain-lain harus dipahami secara tekstual dan apa adanya, bahkan 

seseorang mesti tunduk kepada petunjuk tekstual semua jenis dan bentuk 

pelaksanaan ibadah murni baik dari ayat al-Qur’an maupun Hadis Nabawi. 

Mengontekstualkan masalah-masalah tersebut, ungkap Ali Mustafa Ya’qub, 

malah akan menjadikan substansi teks tersebut kehilangan universalitasnya, 

karena masing-masing lingkungan atau negara dapat membuat aturan shalat 

sendiri yang berbeda dengan negara lain karena perbedaan kondisi negara 

tersebut.34

2. Kontekstual

Dalam pandangan Ali Mustafa Ya’qub, tafsir kontekstual tidak bisa 

dinafikan sebagai sebuah aktifitas berfikir (ijtihad) yang bersifat “human 

construction” sebagai bikinan manusia tentu saja hal tersebut bisa benar bisa 

salah serta masih debatable (dapat diperdebatkan), karena itu “seorang mufassir 

                                                            
33 Ali Mustaf Ya’qub, Fatwa-Fatwa Imam Besar Istiqlal, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2008). h. 48.
34 Ali Mustafa Ya’qub, Islam masa Kini, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006). h. 21.
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kontekstual” dituntut untuk memiliki perangkat-perangkat ilmiah yang diperlukan 

untuk melakukan aktifitas ijtihad, di samping dituntut pula untuk memiliki 

perangkat ilmiah yang diperlukan untuk melakukan penafsiran kontekstual.

Adapun tuntutan dalam melakukan melakukan aktifitas itu ia tetap harus 

menempuh metode yang disebut sebagai ahsan al-thurûq al-tafsîr terlebih dahulu 

sebelum melakukan penafsiran kontekstual, yaitu tafsir al-Qur’an bi al-Qur’an, 

kemudian tafsir al-Qur’an bi al-sunnah. Ali Mustafa mengingatkan bahwa tanpa 

memakai metode seperti itu dikhawatirkan “tafsir tekstual” merupakan tindakan 

mendikte Allah (al-hukm ‘alâ Allâh). Karena hal itu tidak lebih dari sekedar 

pendapat pribadi.35

Dalam menyikapi pemahaman kontekstual, Ali Mustafa Ya’qub memiliki 

rumusan yang cukup sistematis. Menurutnya, apabila sebuah Hadis tidak dapat 

dipahami dengan cara tekstual, maka harus dipahami dengan cara kontekstual, 

yaitu dengan melihat aspek-aspek di luar lafadz (teks) itu sendiri, yang meliputi

Sebab-Sebab Turunya Hadis (Asbâb al-Wurûd), Lokal dan Temporal (Makâni wa 

Zamâni). Kuasalitas kalimat (‘Illat al-Kalâm) dan Temporal (Taqâlîd).

Ali Mustafa menjelaskan bahwa tela’ah hitoris melalui asbâb al-Wurûd ini 

sangat penting dilakukan, karena sebagaimana dinyatakan al-Suyuti, dengan 

mengetahui asbâb al-Wurûd seseorang bisa mengetahui mana Hadis yang umum, 

khusus, muthlaq, dan mana Hadis yang muqayyad, sehingga dapat menempatkan 

Hadis sesuai dengan porsinya. Jadi, mengetahui asbâb al-Wurûd itu sangat 

membantu dalam memahami hadis dan ayat, karena mengetahui sebab itu dapat 

                                                            
35 Ibid., h. 22.
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mengetahui musabbab (akibat).36 Pemahaman makâni wa zamâni pada dasarnya, 

hanya bertujuan untuk melihat tempat dimana hadis itu disabdakan, sehingga 

penerapannya tepat. Misalnya hadis yang disabdakan untuk masyarakat Madinah, 

bila dipahami secara tekstual belum tentu tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Nabi Muhammad saw terkadang dalam memberi perintah dan larangan, 

beliau menggunakan ungkapan-ungkapan yang maksudnya tidak dapat dipahami 

secara konkrit oleh setiap sahabat. Dari sekian banyak hadis, ada yang tidak dapat 

dipahami kecuali dengan pendekatan kontekstual, yaitu pemahaman terhadap 

kuasalitas kalimat (‘Illat al-Kalâm). Disamping pendekatan yang telah disebutkan 

di atas, dalam pemahaman kontekstual juga dapat dilakukan dengan pengetahuan 

tentang Sosio Kultural (Taqâlîd), yaitu dengan mengaitkan hadis itu dengan 

kondisi sosial masyarakat waktu itu.

Hadis-hadis yang berkonteks sosial jika dipahami secara tekstual, hal itu 

tidak hanya tidak pas, tetapi juga dapat menimbulkan keanehan. Mungkin tidak 

sampai menyesatkan, tetapi dapat menjadi masalah. Contohnya, Hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.37 Hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah 

s.a.w. hendak shalat dimasjid dengan memakai sandal. Para sahabat juga 

demikian. Tiba-tiba beliau melepas sendalnya. Para sahabat pun ikut melepas 

sendal. Saat itu adalah shalat shubuh.

Setelah shalat, beliau bertanya, “kenapa kalian tadi melepas sendal?”

Para sahabat menjawab dengan simpel, “Tadi kami melihat engkau 

melepas sendal. Jadi, kami pun ikut melepasnya”.

                                                            
36 Ali Mustafa Ya’qub, Haji Pengabdi Setan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h. 153.
37 Sulaiman Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Maktabah Syamela), Juz. 2, h. 288, no. 555.
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Beliau kemudian berkomentar, “Tadi aku melepas sendal, karena diberi 

tahu oleh malaikat Jibril bahwa ada najis yang menempel pada sendalku.”

Kesimpulan dari Hadis diatas, Rasulullah s.a.w. dan para sahabat, 

sebagaimana yang digambarkan dalam hadis tersebut, ketika hendak shalat di 

masjid selalu memakai sandal. Jika Hadis itu diterapkan secara tekstual di 

Indonesia, maka akan bermasalah dengan satpam (marbot atau penjaga masjid). 

Jika demikian halnya, apa lantas kita kita akan mengelak dengan berdalih, 

“Rasulullah memakai sendal ketika shalat! Maka, kita juga harus memakai sendal 

agar dapat mengikuti sunnah beliau.” Apakah kita akan berdebat dengan penjaga 

masjid.

Hadis tersebut perlu dipahami dengan cara melihat situasi sosial pada 

masa nabi s.a.w. Pada umumnya, masjid-masjid yang ada pada masa itu 

berlantaikan tanah. Belum ada yang berlantaikan keramik atau marmer seperti 

sekarang ini. Jangankan pada masa Nabi, Ketika Ali Mustafa pertama kali datang 

ke Riyadh Saudi Arabia pada 20 Maret 1976, Ali Mustafa shalat di masjid 

terdekat yang ternyata masih berlantaikan tanah, belum ada lantai ubin sama 

sekali.38

Oleh karena itu, ketika ada Hadis yang menerangkan bahwa ada seseorang 

yang masuk masjid pada masa Nabi Saw, namanya Dzul Khuwaisirah Al-Yamani, 

begitu ia kebelet kencing, langsung saja kencing di situ, di dalam masjid saat itu, 

para sahabat sudah bersiap-siap untuk mengusir lelaki itu, tetapi Rasulullah Saw. 

Mencegahnya. Setelah lelaki itu menuntaskan kencingnya, barulah beliau 

                                                            
38 Ali Mustafa Yaqub, Kalau Istiqamah Nggak Bakal Takut Nggak Bakal Sedih, (Jakarta, 

Penerbit Noura, 2016), h. 170.
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memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk menyiramkan air suci ke bekas 

kencing lelaki tadi.39

Dari kisah hadis tersebut dapat kita pahami bahwa lantai yang digunakan 

di masjid yang digunakan Nabi Saw. Untuk shalat berjamaah saat itu adalah tanah 

biasa dan bebatuan kerikil. Dengan demikian, jika masjid Nabi dipahami seperti 

masjid sekarang yang berlantaikan marmer, keramik lengkap dengan karpet dan 

permadani yang bagus, serta full AC, maka hal itu sangat tidak tepat. Jika ada 

seseorang yang menggunakan standar masjid di zaman sekarang, hal itu dapat 

berbahaya.

Jadi, harus dipahami bahwa masjid pada zaman Nabi Saw. Masih berupa 

sebidang tanah biasa. Maka, beliau mamakai sandal saat memasuki masjid. 

Terlebih shalat yang beliau lakukan saat itu adalah shalat shubuh, sehingga saat 

musim dingin tiba dan beliau tidak memakai sendal maka hal itu menjadi sangat 

berat. Oleh karena itu, beliau dan para sahabatnya melakukan shalat di masjid 

dengan beralaskan sandal.

Sekarang pertanyaannya adalah, “apakah hadis tersebut perlu diterapkan?” 

Tetap perlu, hanya saja tidak mungkin diterapkan secara tekstual. Bisa saja kita 

menggunakan hadis itu dalam situasi yang sama. Misalnya, kita shalat di daerah 

pesisir atau di puncak gunung dan kebetulan tidak ada sajadah, maka silahkan 

shalat beralaskan sandal. Namun, jika masjidnya sudah beralaskan karpet atau 

permadani, tentu shalat memakai sendal menjadi tidak pas lagi untuk diterapkan.

                                                            
39 Muslim Abul Husain, Shahih Muslim, (Maktabah Syamela), Juz. 2, h. 133, no. 429.
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Kita tidak mengatakan Hadis itu sudah tidak berlaku. Hadis tersebut tetap 

berlaku, tetapi untuk kondisi yang sama dengan kondisi sosial pada masa Nabi 

Saw. Bahkan, di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh dan juga di 

Makkah pun tidak boleh ada jama’ah yang shalat yang menggunakan sandal. 

Sampai tahun 80-an, di Makkah, tepatnya di sekitaran Ka’bah pun lantainya 

berupa batu kerikil. Hanya saja, dindingnya tidak pakai kaca seperti sekarang, 

melainkan memakai marmer yang sangat bagus. Konon ketika musim dingin tiba , 

suhunya menjadi hangat, sedangkan ketika musim panas, suhunya pun turun, 

menjadi dingin.40

Kalau kita merujuk pada Hadis-hadis riwayat Imam Al-Bukhari, terdapat 

sebuah petunjuk bahwa dalam kondisi terpaksa, kita boleh meludah di masjid.41

“Supaya ludahkanlah kebawah sebelah kiri.”

Apa maksudnya Kita boleh meludah di masjid? Hanya saja, lagi-lagi hal 

tersebut harus dipahami ketika masjidnya berlantaikan tanah dan bebatuan kerikil. 

Jika demikian, tanah dan kerikil diludahi tidaklah apa-apa. Bukankan tanah itu 

tempatnya ludah? Tapi ketika masjid seperti sekarang ini, semisal di Makkah dan

Madinah, lalu ada orang meludah di masjid, pasti akan dipukuli penjaga masjid 

atau jama’ah lain yang berada disampingnya. Jika kita berdalih dengan 

mengatakan, “Saya hanya ingin mengamalkan Hadis Nabi Saw. Anjuran Nabi 

meludah ke arah sebelah kiri, tidak boleh kedepan.” Maka pasti menimbulkan 

                                                            
40 Ali Mustafa Yaqub, Kalau Istiqamah Nggak Bakal Takut Nggak Bakal Sedih, (Jakarta, 

Penerbit Noura, 2016), h. 172.
41 Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah, Shahih al-Bukhari, (Maktabah Syamela) Juz II, 

h. 181, no. 399. 
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keributan di masjid. Oleh karena itu, kita tidak boleh serta merta mengamalkan 

Hadis ini tanpa memehami kondisi sosial saat Hadis itu diucapkan oleh Nabi Saw.

Ada salah seorang ulama yang mempersalahkan Hadis-hadis Nabi Saw., 

padahal Hadis tersebut berkualitas shahîh. Misalnya, ada sebuah Hadis yang 

menyatakan bahwa Nabi Saw. Pernah buang air kecil sambil berdiri. Dalam Hadis 

itu disebutkan bahwa Nabi pernah buang air kecil di dekat sampah dalam posisi 

berdiri.

Hadis tersebut jika dibaca dalam konteks kekinian memang menjadi tidak 

tepat, sehingga orang yang tidak memahami konteksnya pun meragukan 

keberadaan atau kesahihannya. Padahal, jika kita lihat konteks zaman dahulu, 

pada saat belum ada WC umum atau toilet di pinggir-pinggir jalan, apa yang 

dilakukan oleh beliau itu sangat wajar. Dan juga dikala itu beliau juga sudah 

menjauh dan membuang air kencingnya di dekat tempat sampah.

Selanjutnya, mengenai kasus beliau buang air dengan posisi berdiri, 

memang terdapat larangan dalam Hadis lain. Berarti, jika ada larangan, kemudian 

beliau juga dikabarkan pernah melakukan hal yang sebaliknya, maka dapat 

dipahami bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan, tetapi sebaiknya 

ditinggalkan, yang berarti makruh. Perbuatan semacam ini hanya boleh dilakukan 

dalam kondisi darurat saja.

Hadis-hadis seperti itulah yang perlu dipahami dengan melihat situasi 

sosial pada masa Nabi Saw. Dengan demikian, hadis-hadis seperti itu tidak dapat 

kita vonis misalnya sebagai hadis palsu, sementara standar yang digunakan adalah 

konteks sekarang, atau dengan alasan tidak rasional. “Tidak mungkin seorang 
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sahabat kencing di masjid, kecuali Nabi Saw. membiarkannya!” Pernyataan itu 

bisa jadi tidak benar jika melihat konteks sekarang. Namun jika melihat konteks 

pada masa Nabi, hal itu sangat mungkin terjadi. Dengan demikian, hadis-hadis 

sebagai mana disebut tadi tetap berkualitas shahîh. Hanya saja, untuk 

memehaminya tidak boleh dengan konteks sekarang, melainkan harus dengan 

konteks pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi Saw.

Untuk mengetahui keadaan masjid pada masa Nabi Saw., kita dapat 

membaca Hadis-hadis yang lain. Didalam beberapa riwayat misalnya, disebutkan 

bahwa beliau sering bersujud pada saat qiyâm Ramadhân. Lalu, setelah bangun 

dari sujud, dahi beliau terkena lumpur. Kenapa bisa begitu? Kita dapat berfikir, 

mungkin karena atapnya tidak sebagus atap mesjid di zaman sekarang. Jadi, 

ketika hujan turun, atap-atap yang terbuat dari pelepah kurma itu menetes (bocor) 

tepat di tempat sujud beliau. Begitulah keadaan masjid pada saat itu. Maka, sangat 

wajar jika ada lumpur yang mengenai dahi beliau saat shalat.

Ada juga sebuah riwayat yang menyebutkan, beberapa ummul mu’minîn, 

istri-istri beliau ketika sudah masuk bulan puasa, apa lagi pada sepuluh malam 

terakhir, mereka memasang tenda-tenda kecil di masjid. Ketika masuk masjid, 

beliau kaget, karena melihat ada tenda-tenda kecil di dalam masjid. Salah satunya 

adalah tenda Shafiyah (istri beliau). Untuk apa tenda-tenda itu? Ternyata mereka 

ingin beritikaf di masjid.

Jadi yang harus diketahui adalah bahwa masjid-masjid pada masa itu 

masih sangat sederhana. Jangankan pada masa Nabi, tadi telah disebutkan, pada 

1976, masjid-masjid di Timur Tengah juga masih berlantaikan pasir, kerikil dan 
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tidak semuanya diberi atap. Ada bagian yang tertutup atap dan ada bagian lainnya 

yang terbuka. Konon ketika hendak menggambar rancangan bangunan Masjid 

Istiqlal, Frederich Silaban42 berkeliling dulu ke Timur Tengah, kemudian dia 

berkesimpulan, ada sebagian yang diberi atap dan sebagian lain langsung 

beratapkan langit. Padahal, di Timur Tengah itu, kenapa ada bagian yang terbuka 

dan ada bagian yang memakai atap? Karena di sana ketika malam musim panas, 

jama’ah lebih nyaman untuk shalat di luar, di tempat terbuka itu. Jadi, langsung 

dibawah langit, enak dan dingin. Sementara ketika siang harinya, Zhuhur dan 

Ashar, mereka lebih nyaman shalat di dalam. Oleh karena itu, tak heran kalau di 

sana, mimbarnya pun ada dua. Ada mimbar yang ditaruh di dalam masjid, dan ada 

pula yang di luar, tempat terbuka tadi.

Ide dari Timur Tengah itulah yang kemudian dibawa ke Indonesia dan 

diterapkan di Masjid Istiqlal. Ada bagian yang terbuka seperti sekarang ini. 

Padahal di Jakarta, kebutuhan untuk yang terbuka sebanarnya tidak ada. 

Akhirnya, bagian masjid yang terbuka di Masjid Istiqlal menjadi terpakai, kecuali 

hanya dua kali dalam setahun, yaitu pada saat shalat Idul Fitri dan Idul Adha saja. 

Jadi, untuk wilayah Indonesia tidak ada keperluan membuat ruangan masjid 

terbuka tanpa atap. Pertama, karena udaranya tidak sepanas di Timur Tengah, dan 

yang kedua curah hujannya sangat tinggi.

Karena ada bagian masjid yang tidak tertutup atap itulah, wajar sekali 

Hafshoh, Shofiyah dan istri-istri Nabi Saw. yang lain memasang tenda-tenda kecil 

untuk beriktikaf. Tapi kalau anda memasang tenda dengan bermaksud 

                                                            
42Arsitek Masjid Istiqlal Jakarta, Lihat:  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masjid_Istiqlal.
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mengamalkan Hadis, bersiaplah untuk dipukuli oleh penjaga masjid. Jadi, dalam 

memahami Hadis itu  dengan melihat situasi sosial dan budaya masyarakat saat 

Hadis itu disabdakan oleh Nabi Saw. Untuk memahami sebuah hadis juga 

diperlukan bantuan ilmu-ilmu lain.43

                                                            
43 Ali Mustafa Yaqub, Kalau Istiqamah Nggak Bakal Takut Nggak Bakal Sedih, (Jakarta, 

Penerbit Noura, 2016), h. 177.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kajian Hadis Di Indonesia Studi 

pemikiran Prof. DR. Ali Mustafa Ya’qub, MA, maka peneliti berkesimpulan 

bahwa Perkembangan kajian Hadis Kontemporer di Indonesia tampak mempunyai 

corak yang khas sebagaimana terjadi di dunia Islam secara umum. Dalam hal ini 

Ali Mustafa Ya’qub (w. 2016) termasuk tokoh yang mempertahankan tradisi 

kajian Hadis dengan pendekatan berbeda, yaitu lebih banyak menggunakan 

pendekatan kontekstual (ma’nawiy). Ali Mustafa dianggap sebagai ahli Hadis 

yang melanjutkan pembelaan Mustafa al-Azami secara akademis terhadap Hadis. 

Walau pernah selama 9 tahun kuliah di Arab Saudi dan belajar langsung kepada 

Abd al-‘Aziz Alu Syaikh, namun Ali Mustafa terkesan lebih tertarik untuk 

memadukan antara tradisi lokal dan Arab. Oleh karena itu, Ali Mustafa termasuk 

yang menggagas konsep lokalisasi tradisi keislaman. Ia juga terlihat toleran 

terhadap interpretasi kontekstual, bahkan ia juga ikut menerapkan pendekatan 

tersebut. Ali Mustafa Ya’qub termasuk tokoh kontemporer Indonesia yang 

mempertahankan tradisi kajian dengan pendekatan yang berbeda, yaitu lebih 

banyak menggunakan pendekatan kontekstual (ma’nawiy). Namun dalam 

menghadapi Hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan ghaib (al-Umûr al-

Ghaibiyyah) dan ibadah murni (al-‘Ibâdah al-Mahdah) beliau menekankan aspek 

tekstual. Karena itu beliau menganggap dua hal tersebut tidak mampu dipahami 



93

secara utuh oleh nalar manusia. Kontribusi dan gagasan Ali Mustafa sebagai 

upaya pelestarian dan pengembangan pemikiran kajian Hadis di Indonesia sangat 

banyak sekali. Di antaranya beliau menerbitkan karya-karya yang berkaitan 

dengan kajian Hadis, beliau jujga mendirikan pesantren luhur Ilmu Hadis Darus 

Sunnah khusus untuk mahasiswa. Tegas dalam menyikapi Hadis-hadis 

bermasalah yang beredar ditengah-tangah masyarakat yang predikatnya tidak bisa 

dijadikan dalil dalam kehudapan sehari-hari. Ali mustafa Ya’qub dinilai oleh 

orang banyak  kalangan tokoh seperti Ali Yafi, Hidayat Nur Wahid, Ahmad 

Syafi’i Ma’arif, Huzaimah Tahido Yanggo, Nasaruddin Umar, dan lain-lain 

sebagai ahli Hadis Indonesia yang produktif menulis, kritis dan telah dikenal luas 

oleh masyarakat, baik umum maupun perguruan tinggi. Namun bukan berarti 

beliau tidak diterpa berbagai keritikan.

Berdasarkan pemahaman yang ia yakini kebenarannya. Ali Mustafa Ya’qub 

tidak menilai bid’ah sesat praktik lokal seperti peringatan maulid, Isra’ dan 

Mi’raj, yasinan, selamatan tujuh bulanan, shalawatan sebelum azan, zikir 

berjama’ah, bersalamam selesai shalat dan lain-lain. Karena menurut ahli bid’ah 

sesat dalam ibadah adalah sesuatu yang tidak memeiliki dalil syar’i, baik dari al-

Qur’an, Hadis, ijmâ’, qiyâs, istihsân dan lain-lain. Seperti shalat shubuh empat 

rakaat.

B. Saran-saran

Setalah menyimpulkan, penulis memiliki beberapa saran yang kiranya 

dapat bermanfaat bagi kelanjutan kajian-kajian yang sejenis pada masa 

mendatang. Terutama yang terkait dengan pemahaman tekstual dan kontekstual 
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dalam memahami hadis Nabi saw, adapun saran-saran tersebut yaitu, diperlukan 

kajian yang mendalam tentang sikap tekstual dan kontekstual tokoh-tokoh Islam 

di Indonesia yang berimplikasi langsung terhadap praktek keberagaman 

masyarakat. Hal ini diharapkan bisa mmewujudkan terciptannya budaya saling 

menghargai dan sikap ‘ârif menyikapi perbedaan. Diperlukan kajian yang 

komperhensif tentang masa sejarah masa lalu umat Islam. Termasuk didalamnya 

sejarah generasi al-Salaf al-Shâlih yang menjadi panutan semua gerakan Islam, 

tentu saja dengan kadar yang berbeda-beda antaara satu dengan yang lainnya.

Penulisan yang penulis lakukan mengenai Kajian Hadis Di Indonesia (studi 

pemikiran Ali Mustafa Ya’qub) masih dalam tataran yang sederhana, yang 

pembahasannya masih terfokus pada pemahaman Otentisitas Hadis dalam 

pendekatan tekstual dan kontekstual. Karena itu, hendaknya ada penelitian 

lanjutan menyangkut pembahasan yang sempat belum dibahas di dalam penelitian 

ini.

Akhirnya, tidak ada manusia yang sempurna, Kullu ibnî âdama khaththâun wa 

khairu al-khaththaîna al-tawwâbûn. Setiap anak Adam itu berpotensi melakukan 

kesalahan, namun sebaik-baik orang yang selalu terjatuh dalam kesalahan adalah 

yang selalu bertaubat dan menyadari kesalahnnya, kata Nabi saw. setiap gerakan 

sudah tentu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Yang terbaik akhirnya adalah

yang mampu meminimalisir sisi negatifnya dan semakin hari memiliki perubahan 

yang dapat dipertanggungjawabkan.

Wallâhu al-Muwaffiq.
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