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ABSTRAK
HADITS PERBEDAAN AIR SENI BAYI LAKI-KI DAN PEREMPUAN
(Dalam Perspektif Gender, Kritik Sanad dan Matan)
Oleh:
Intan Pertiwi
Hadits, menurut kualitasnya dibagi menjadi tiga yaitu hadits shahih, hasan, dan dla’if.
Untuk menghukumi suatu hadits berkualitas shahih, hasan, atau dha’if, tentulah perlu penelitian
lebih lanjut. Langkah pertama meneliti hadits yakni dengan jalan takhrij, untuk mengetahui siapa
saja (mukharij) yang membukukan suatu hadits. Kedua, melakukan penelitian para rawi yang
menyampaikan redaksi hadits hingga sampai kepada Rasulullah saw, adakah perawi yang lemah
atau cacat ataupun tsiqah. Ketiga melakukan i’tibar, hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya
syahid dan mutabi suatu hadits hingga diketahui kualitas shahih, hasan atau dla’ifnya.
Problem akademik dalam skripsi ini adalah keingintahuan peneliti untuk mengkaji
masalah perbedan air seni bayi laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender. Adapun
permasalahan yang akan dicari jawabannya yakni bagaimana bedanya cara pensucian air seni
bayi laki-laki dan perempuan yang belum memakan nasi dari perspektif hadits dan gender. Hal
ini, peneliti memfokuskan kajian hadits pada Shahih Al-Bukhari, shahih Muslim dan Sunan AnNasa’i. Peneliti mengupas dari sisi keshahihan sanad dan matannya serta bagaimana praktiknya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadits tentang
perbedaan air seni bayi laki-laki dan perempuan dalam perspektif hadits Al-Bukhari, Musim dan
an-Nasa’I. Masalah ini diselesaikan dengan penelitian kepustakaan (Library Research), sifat
penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan
sekunder. Sumber primer penelitian diperoleh dari Kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan
Sunan an-Nasa’i. Sedangkan sumber sekundernya diperoleh dari buku-buku referensi lain yang
menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul, skripsi ini dianalisis menggunakan analisa
kualitatif dan metode penarikan kesimpulan deduktif.
Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan penelitian sanad pada
berstatus
shahih,
berstatus shahih, dan
berstatus shahi. Berdasarkan keseluruhan matan hadits yang diteliti, peneliti menemukan
kesesuaian dengan ayat Al-Qur’an, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan hadits yang lebih
shahih. Dengan demikian jika digabungkan antara sanad dan matan, maka secara keseluruhan
kualitas hadits-hadits tersebut adalah shahih.
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DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
A. Penegasan Judul
Agar lebih memperjelas makna yang terkandung dalam judul serta untuk menghindari
kesalah pahaman dalam memahami kalimat judul penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih
dahulu maksud atau arti dari kata-kata atau istilah yang terdapat pada judul. Judul penelitian ini
adalah “Hadits Tentang perbedaan Air Seni Bayi Laki-laki dan Perempuan (Dalam Perspektif
Gender, Kritik Sanad dan Matan)”.
Hadits (hadatsa) menurut bahasa artinya “baru”2, sedangkan menurut istilah kebanyakan
ulama hadits sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail : “ialah segala
sabda, perbuatan, taqrir dan hal-ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu
‘Alaihi wa Sallam”.3 Perbedaan adalah perpecahan terjadi karena – paham.4
Air Seni adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan
dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Eksreksi urin diperlukan untuk membuang
molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis
cairan tubuh.5
Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan seseorang terkait suatu hal atau suatu
masalah.
Gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara lakilaki dan perempuan secara sosial.

2

Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir; Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 2,
2002), hal. 241.
3
Syuhudi Ismail,Kaedah Kesahihan sanad Hadits; Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu
Sejarah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal.27
4
Ebta Setiawan, “ Kamus Besar Bahasa Indonesia”, tersedia di : http://kbbi.web.id/beda.htm (Diakses Pada
18 Juni 2016, Jam 08.19 WIB)
5
Ibnu Rusyd,Terjemah Bidayatu’l Mujtahid, (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1990), Hal.160

Adapun maksud dari kritik dalam bahasa Arab menggunakan kata Naqd, Secara
Etimilogi, kata naqd mempunyai arti: “membedakan/memisahkan, menerima, membantah,
mendebat, pandangan yang terfokus/terarah”.6
Sanad secara bahasa berarti “bersandar, mendaki, menopang, atau menisbatkan” 7. Secara
istilah berarti “jalan yang menyampaikan pada matan hadits, yaitu berupa rentetan rawi-rawi
yang meriwayatkan hadits dari rasulullah SAW”8. Sedangkan yang dimaksud dengan matan
Hadits dalam bahasa Arab berarti “apa yang tampak dari sesuatu atau (teks)” 9. Sedangkan secara
istilah matan berarti “ungkapan-ungkapan hadits yang menunjukan maksud hadits tersebut”.10
Dari beberapa istilah yang peneliti paparkan diatas, dapat diketahui maksud dari judul ini
adalah untuk meneliti dan mengungkapkan hadits-hadits yang menjadi dalil tentang perbedaan
air seni bayi laki-laki dan perempuan.Peneliti menggunakan analisis Gender, Kritik Sanad dan
Matan.
B. Alasan Memilih Judul
Suatu hal yang mendasar mengapa penulis memilih judul diatas sebagai judul penelitian
adalah sebagai berikut:
1. Adanya perbedaan cara pensucian najis urin bayi laki-laki dan perempuan yang hanya
mengkonsumsi ASI secara hukum Islam.

6

Ahmad Fudhaili, Perempuan Di Lembaran Suci: Kritik Atas Hadits-hadits Shahih, Pilar Religia,

Yogyakarta: 2005, hal.28
7

Ahmad Watson Munawwir,Op.Cit., hal.666.

8

Mahmud Ali Fayyad, Metodologi penetapan Keshahihan Hadits, ter.A.Zarkasyi Chumaidy,(Bandung,:

CV. Pustaka Setia), hal.13
9

Ahmad Watson Munawwir, Op.Cit., hal.1307

10

Mahmud ali Fayyad, Op.Cit., hal.43.

2. Masyarakat yang menerima begitu saja mengenai perbedaan hukum najis urin bayi laki-laki
dan perempuan yang hanya mengkonsumsi ASI, tanpa mengetahui bagaimana kajiannya secara
ilmiah.
3. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan jurusan Ilmu Hadits sehingga dapat menambah
wawasan keilmuan di jurusan Ilmu Hadits, selain itu dengan literatur yang cukup memadai
sehingga peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu
yang telah direncanakan.
C. Latar Belakang
Islam merupakan agama yang bersih serta suci, begitu juga orang-orang yang
memeluknya diharapkan agar selalu tetap dalam kesucian serta bersih, baik dari hadas maupun
dari najis. Bersih dari hadas dan najis merupakan satu syarat yang diperlukan dalam
melaksanakan ibadah shalat kepada Allah swt. Selaku umat muslim, kebersihan itu menjadi
prioritas utama dalam kehidupan, salah satunya bersih dari air seni disamping juga harus
mengetahui tata cara dalam membersihkannya. 11
Dari uraian tentang hal-hal yang menjadi najis, salah satu yang menjadi kontroversi di
masyarakat adalah urin bayi. Urin bayi menjadi kontroversi karena terdapat perbedaan perlakuan
antara cara membersihkan najis pada urin bayi perempuan dan urin bayi laki-laki. Urin bayi
perempuan yang baru lahir langsung dikelompokkan ke dalam najis mutawasithah sedangkan
urin bayi laki-laki merupakan najis mukhofafah. 12 Najis mukhofafah merupakan najis ringan,
dimana cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air bersih pada benda yang terkena

11

Dr.Ahmad asy-Syarbashi,Yas’alunaka Tanya jawab lengkap Tentang Agama dan Kehidupan,(Jakarta:

PT Lentera Basritama,1999),Hal.17-18
12

Muhammad Shokhi Asyhadi, Fikih Ibadah Versi Madzhab Syafi
Ngangkruk,tth), hlm.54.

i,(Grobogan:Pondok Pesantren

najis tersebut. Sedangkan najis mutawasithah digolongkan ke dalam najis sedang, cara
membersihkannya haruslah dengan dicuci, sehingga hilang bau, warna dan rasanya. Dengan
adanya perbedaan perlakuan dari najis urin bayi ini, hal ini menjadi kontroversi di masyarakat
seperti adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Hal ini akan mengakibatkan
adanya pandangan bahwa Islam tidak adil. Ketentuan perbedaan perlakuan najis ini tentu ada
maksud yang terkandung di dalamnya.
Masyarakat pada umumnya menerima perbedaan cara pensucian dan jenis najis urin bayi
laki-laki dan perempuan yang baru mengkonsumsi air susu ibu (ASI) dengan begitu saja. Tanpa
mengetahui bagaimana tinjauannya secara ilmiah dan bagaimana perbedaan unsur penyusun urin
bayi laki-laki dan perempuan. Seperti hadits Rasulullah SAW, tentang cara penyucian urin bayi
sebagai berikut:

Artinya : “Dari Ubaidullah bom Abdullah bin Utbah bin Mas’ud bahwa Ummu Qais binti
Mihshan- Seorang wanita yang pernah hijrah pertama-tama dan berbaiat kepada Rasulullah
SAW dan dia adalah saudari Ukkasyah bin Mihshan,salah seorang dari bani Asad bin
Khuzaimah-Ubaidullah berkata,’Ummu Qais telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah
dating kepara Rasulullah SAW dengan membawa putranya yang belum makan-makanan.Ummu
Qais kemudian mengabarkan kepadaku bahwa bayinya kencing dipamgkuan Rasulullah SAW,
beliau
lalu
meminta
air
seraya
memercikannya
pada
bajunya,dan
tidak
13
mencucinya”.(HR.Muslim, juz 2, hal 433).

13

Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj,Shahih Muslim, (Riyadh: Maktabah as-Syamilah, 2.09, tth) 2/433

Artinya :” Dari Ummu Qais binti Mihsan bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah
shalallahu ‘alaihi wasallam bersama anak laki-lakinya yang masih kecil dan belum makanmakanan. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam lalu mendudukan anak laki-laki tersebut di
pangkuannya, lalu anak kecil tersebut kencing, maka Nabi shallalahu ‘alaihi wasallam minta
air, lalu memercikannya dengan air tersebut, dan tidak mencucinya” (HR.An-Nasa’I, juz 1, ha
491).
Menurut kajian fiqih najis urin bayi laki-laki yang belum genap usia dua tahun serta
belum pernah mengkonsumsi makanan selain air susu ibu, digolongkan dalam najis yang
diringankan (mukhaffafah). Sedangkan najisnya urin bayi perempuan dengan kriteria yang sama
kenajisannya disamakan dengan urin wanita dewasa yaitu termasuk dalam najis tengahtengah(mutawassithah).14
Kriteria urin yang digunakan yaitu khusus urin bayi yang hanya berusia kurang dari
enam bulan, karena bayi yang sudah menginjak usia enam bulan boleh diberi makanan
tambahan. Karena hal tersebut maka urin bayi laki-laki yang sudah makan makanan tambahan
kenajisan urinnya berstatus sama dengan urin orang dewasa.15
Di bawah ini akan dijelaskan perbedaan sifat najis antara bayi laki-laki dan perempuan;16
a.

Kencing bayi laki-laki lebih lembut ketimbang kencing bayi perempuan. Menurut kitab al-

fiqh islami-Zuhaily “Kencing bayi laki-laki lebih lembut ketimbang kencing bayi perempuan
sehingga bertemunya kencing laki-laki tempat yang terkencingi tidak sekuat bayi perempuan”
karenanya kencing laki-laki diringankan hukumnya tidak seperti kencing bayi wanita.
b. Tanda balig (dewasa) nya anak laki-laki ditandai dengan cairan suci yaitu mani sedang tanda
balig (dewasa) nya anak perempuan ditandai dengan mani dan cairan najis yaitu darah haid. Oleh
karena itu sangat berpengaruh pada sifat kenajisan air kencing perempuan.Terkait dengan hal ini,
14

Muhammad Shokhi Asyhadi, Op Cit, hal.56
Saleh Fauzan, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Sehari-hari,
(Jakarta:Gema Insani Press, 2005), hlm.48.
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Asal kejadian laki-laki dari air dan tanah sedang asal kejadian wanita dari daging dan darah
(najis) karena Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam AS yang pendek.
c.

Air kencing anak perempuan lebih pekat, lebih kekuning kuningan,lebih tajam baunya

berbeda dengan anak laki-laki.

Imam An-Nawawi juga menerangkan bahwa cara memercikkan air kencing laki-laki yang
belum memakan makanan selain asi cukup dengan dipercikkan air, sedangkan untuk bayi
perempuan yang belum memakan makanan selain asi tetap dengan dicuci yang keadaannya sama
dengan air kencing orang dewasa. Sedangkan ulama Hanafiah mewajibkan untuk mencuci air
kencing keduanya yang masih meminum asi. Hal ini karena imam Hanafi berpandangan bahwa
air kencing tetap najis, sedangkan mengenai hadits nabi yang menerangkan air kencing laki-laki
dicucikan dengan cara dipercikkan, diartikan dengan dipercikkan dengan air banyak, artinya
tetap dibasuh. Pendapat ini tidaklah dibangun diatas dalil, bahkan menyelisihi hadits yang
shahih.17

Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian yang berjudul “Hadits tentang Perbedaan
Air Seni Bayi Laki-laki dan Perempuan (Dalam Persfektif Gender, Kritik sanad dan matan)“
diharapkan dapat membantu masyarakat nantinya dalam menjawab persoalan perbedaan air seni
bayi laki-laki dan perempuan. Selain itu juga memberi pengetahuan pada masyarakat tentang
hadits yang shahih yang bisa menjadi landasan masyarakat tentang perbedaan air seni bayi lakilaki dan perempuan dan bagaimana cara mensucikannya. Semoga dengan penelitian ini dapat
membantu masyarakat mengerti tentang perbedaan air seni bayi laki-laki dan perempuan dan
cara mensucikannya. Selain itu masyarakat mengetahui betapa pentingnya sanad dan matan di
17

Syaikh Sa’ad Yusuf Abdul ‘Aziz, 1001 Wasiat Rasul Untuk Wanita, penj: Muhammad Hafids, (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2004) hlm, 123

dalam suatu hadits itu untuk membuktikan hadits tersebut

shahih atau tidaknya sehingga

masyarakat tidak salah memilih hadits sebagai pegangan hidup selain al- quran.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah :
1. Bagaimana Kualitas Sanad Hadits Nabi saw tentang perbedaan air seni bayi laki-laki
dan perempuan ?
2. Bagaimana pemahaman Matan Hadits Nabi saw tentang perbedaan air seni bayi lakilaki dan perempuan , serta korelasinya dengan gender?
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :
1. Agar dapat mengetahui bagaimanakah kualitas sanad hadits Nabi tentang perbedaan
air seni bayi laki-laki dan perempuan.
2. Agar dapat mengetahui pemahaman matan hadits Nabi saw tentang perbedaan air seni
bayi laki-laki dan perempuan, dan perspektif gender.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian dalam arti suatu langkah-langkah yang logis untuk mencari sebuah
data, yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.18 Metode penelitian ini dengan tujuan untuk
mencari data, mengembangkan dan menguji kebenaran sebuah pengetahuan, yang dilakukan
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Wardi bakhtiar, Metode Penelitian Dakwah, (Jakarta: Logos, 1997), Cet. Ke-1, hal.1.

secara ilmiah19. Untuk melakukan suatu penelitian serta memperoleh data yang akurat, seorang
peneliti harus berpijak pada metodologi penelitian itu sendiri, perbedaan objek yang diteliti tentu
akan membedakan pula metode yang dipakai.
1. Jenis Penelitian
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan. “library research”
yaitu penelitian yang diadakan pada kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku,
literatur, yang diperlukan dan mempelajarinya.20 Dalam hai ini peneliti akan mencari haditshadits yang berkaitan dengan perbedaan air seni bayi laki-laki dan perempuan, untuk kemudian
di pelajari secara seksama, dan kemudian di padukan dengan litelatur-litelatur lain yang
membahas tentang perbedaan air seni bayi laki-laki dan perempuan.
2. Sifat Penelitian
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan
metode deskriftif adalah “suatu metode yang meneliti suatu objek yang bertujuan membuat
deskripsi, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang
ada atau suatu fenomena tertentu”.21 Sedangkan yang dimaksud dengan analisis sendiri,
sebagaimana yang dikutip oleh Kaelan M.S dari Patton yaitu: “suatu proses mengatur untuk data,
mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dari satuan uraian dasar yang kemudian
melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data”.22
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20

M.Ahmad Anwar,Prinsip-prinsip Metodologi Research, (Yogyakarta:Sumbangsih, 1975),hal.2

21

Kaelan,M.S Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat,(Yogyakarta:Pradigma, 2005), hal.58

22

Ibid,hal.68

3. Metode Pengumpulan Data
Jenis penelitian ini, penelitian kepustakaan, maka sumber utama penelitian adalah berupa
buku-buku. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu:
sumber data primer dan sumber data sekunder23.
a. Sumber Data Primer
Data yang di peroleh langsung dari sumber-sumber aslinya, dalam penelitian ini peneliti
menggunakan sumber utama kitab hadits dikalangan para ulama dan menjadi rujukan
umat Islam, peneliti hanya melihat di 3 kitab hadits yaitu shahih Bhukhari, Shahih
Muslim dan Sunan An-nasa’i.
b. Sumber Data Sekunder
Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari
sumber-sumber yang telah ada seperti buku-buku yang berkaitan dengan perbedaab air
seni bayi laki-laki dan perempuan dalam persfektif gender.
4. Metode Pengolahan Data
Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasikan atau menggambarkan hadits
tentang perbedaan air seni bayi laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender. Dalam
meneliti sanad hadits tentang perbedaan air seni bayi laki-laki dan perempuan tersebut. Peneliti
merujuk kepada langkah-langkah metodologi penelitian sanad yaitu:
a. Melakukan Takhrij24, sebagai langkah awal yang kemudian dilanjutkan dengan
melakukan I’tibar yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu,

23

Louis Gootslak, Mengerti Sejarah, Ter.Nugrohalo Noto Susanto, (Jakarta: UI Pres,1985), ha;.32.

yang hadits itu pada bagian sanad-nya tampak hanya seorang perawi saja, dan dengan
menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat
yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dan sanad hadits tentang perbedaan air
seni bayi laki-laki dan perempuan dalam kitab hadits Nabi.25
b. Untuk memperjelas dan mempermudah proses I’tibar, selanjutnya dibuat skema untuk
seluruh sanad hadits tentang perbedaan air seni bayi laki-laki dan perempuan.
c. Selanjutnya dilakukan penelitian secara mendalam terkait status perawi dan metode
periwayatannya.
d. Meneliti kemungkinan adanya syuzuz, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang yang
tsiqah, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh banyak
perawi yang tsiqah26, dan illat.27
e. Metode tahlili pada hadits adalah metode dengan menjelaskan makna kosa kata dan
kalimat pada suatu hadis, menghubungkan dengan nash-nash baik itu dengan al-Qur’an
maupun dengan hadis-hadis lainnya dengan merujuk pada asbabul wurud.28
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Dengan beberapa langkah yaitu penetapaan judul hadits, mengumpulkan sanad, matan dan
mukharrij hadits yang terkait dengan judul, kemudian menentukan kualitas atau kedudukan
hadits, memberikan pengertian baik dalam arti kosa kata serta menjelaskan kandungan hadits.
Contoh hadits yang diambil adalah hadits shahih dengan para perawi yang tsiqah29.
5. Pendekatan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan maudhu’I (tematik) yaitu metode
yang membahas hadits-hadits Nabi sesuai dengan tema dan judul yang ditetapkan, semua haditshadits yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek
yang terkait.
6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan
a. Metode analisis kualitatif yaitu dengan cara meneliti bagaikana sebenarnya istilahistilah tertentu yang dipakai, agar ditelusuri arti yang sebenarnya 30. Dalam penelitian
ini peneliti akan menjelaskan arti dari istilah-istilah yang ada didalam penelitian ini.
b. Metode deduktif yaitu suatu cara penganalisaan terhadap suatu objek tertentu dengan
bertitik tolak dari pengamatan hal-hal yang bersifat umum, kemudian menarik
kesimpulan bersifat khusus31. Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan haditshadits terkait dengan perbedaan air seni bayi laki-laki dan perempuan secara umum,
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kemudian peneliti akan menjelaskan hadits-hadits terkait dengan perbedaan air seni
bayi laki-laki dan perempuan secara lebih khusus lagi.
G. Tinjauan Pustaka
Sejauh pengetahuan peneliti, belum ada peneliti yang serupa dengan judul ini. Akan
tetapi dalam penelitian berbentuk buku, karya ilmiah dan skripsi yang mengkaji tentang
perbedaan air seni bayi laki-laki dan perempuan pernah dilakukan oleh:
1. Tesis yang berjudul: “Kencing Bayi” yang ditulis oleh Anissa, jurusan hukum dan
ketatanegaraan, UIN Alauddin Makassar, tahun 2015. Tesis ini hanya menjelaskan
tentang Air Seni saja. Bedanya dengan penelitian peneliti yaitu peneliti meneliti tentang
hadits peredaan air seni bayi laki-laki dan perempuan dalam pandangan gender dan
haditsnya.
2. Tesis yang berjudul: “Studi Hadits tentang air seni perempuan’’ yang ditulis oleh Arif
Abdillah, 05 Desember 2012. Hadits ini hanya membahas hadits tentang perempuan saja.
Bedanya dengan penelitian peneliti yaitu peneliti meneliti tentang hadits peredaan air seni
bayi laki-laki dan perempuan dalam pandangan gender dan haditsnya.

BAB II
KAJIAN GENDER DAN SEJARAH KRITIK HADITS
A. Kajian Gender
1. Pengertian Gender
Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan
konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, posisi, status, dan perannya dalam
masyarakat. Perbedaan gender yang juga disebut sebagai perbedaan jenis kelamin secara sosial
budaya terkait erat dengan perbedaan secara seksual, karena dia merupakan produk dari
pemaknaan secara seksual, karena dia merupakan produk dari pemaknaan masyarakat pada sosial
budaya tertentu dengan sifat, status, posisi, dan peran laki-laki dan perempuan dengan cirri-ciri
biologisnya. Laki-laki sebagai pemilik sperma dianggap mempunyai sifat kuat dan tegas,
menjadi pelindung bertugas menjadi pencari nafkah dan menjadi pemilik dunia kerja (publik),
dan sebagi orang pertama. Perempuan sebagai pemilik sel telur dan rahim dan kemampuan
melahirkan dianggap bersifat lemah sekaligus lembut, perlu dilindungi, mendapat pembagian
tugas sebagai pengasuh anak dan tugas domestik lainnya, dan dianggap sebagai orang nomor dua
(Fakih, 1996: 78). Karena sifat dan peran gender merupakan produk dari konstruk sosial budaya
maka bersifat tidak permanen dan dapat dipertukarkan.32
2. Perbedaan Laki-laki dan Perempuan
Sebagai sebuah konstruk budaya dan sosial, gender memang telah memberikan makna
terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan makna yang diberikan
kepada laki-laki dan perempuan tersebut, masyarakat membuat pembagian kerja atau peran
32

Sofyan Sulaiman. Pengarusutama Gender, (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2009), hal. 11-12.

antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pembagian peran tersebut dalam kenyataanya tidak
didasarkan pada asas kesetaraan dan keadilan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan
tanggung jawab yang sama sebagai manusia. Realita yang terjadi adalah pembagian peran lakilaki dan perempuan lebih banyak didasarkan pada budaya patriarki, yaitu budaya yang lebih
banyak didominasi oleh laki-laki.33
Pandangan bahwa perempuan adalah “kaum kedua“ setelah kaum laki-laki inilah yang
akhirnya mempengaruhi keputusan-keputusan masyarakat untuk mendahulukan laki-laki dari
pada perempuan ketika ada peluang untuk mengembangkan diri. Sehingga dalam berbagai
bidang terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kenyataan bahwa masyarakat yang
berbeda memiliki banyak gagasan yang berbeda tentang cara yang sesuai bagi perempuan dan
laki-laki untuk berperilaku seharusnya. Hal ini memperjelas tentang sejauh mana peran gender
bergeser dari asal-usulnya kedalam jenis kelamin biologis kita. Sementara setiap masyarakat
menggunakan jenis kelamin biologis sebagai titik tolak penggambaran gender, tidak ada dua
kultur yang akan benar-benar sepakat tentang apa yang memebedakan satu gender dari gender
lain. Sebagian masyarakat lebih bergantung kepada peran gender ketimbang sebagian yang lain,
yang memiliki lebih banyak naskah atau kemungkinan bagi perilaku feminim dan maskulin yang
bisa diterima. Gender bukanlah definisi permanen tentang cara “alami” bagi perempuan dan lakilaki untuk berperilaku, kendatipun definisi semacam itu sering dihadirkan, atau dialami.34
B. SEJARAH KRITIK HADITS
1. Pengertian Kritik Hadits
Dalam bahasa Arab, istilah kritik menggunakan kata Naqd. Pengertian kritik dengan
menggunakan kata naqd mengindikasikan bahwa kritik harus dapat meneliti dengan cermat,
33
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Fakih Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, , 1996), hal. 24.
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mawas diri (autokritik terhadap kemapanan), melakukan pemilahan (mematuk) / melakukan
satu-persatu,

secara

umum,

kritik

bertujuan

untuk

memperoleh

kebenaran

yang

tersembunyi.Didalam melakukan penelitian hadits, perlu dilakukan kritik; yang dalam istilah
‘ulimul hadits disebut naqd. Namun, pemberlakuan kritik bukanlah pada otoritas kenabian yang
ma’shum namun lebih pada periwayat yang membawa berita dari Nabi untuk disampaikan
kepada generasi berikutnya. Kritik tersebut dikenai dari dua sisi, yaitu kritik sanad dan kritik
matan dengan menggunakan metode kritik yang digabungkan dengan standar / tolak ukur yang
disepakati oleh ulama.35
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fudhaili, kata naqd dengan pengertian
“kritik / naqd hadits” sangat sulit di temukan dalam karya ulama-ulam hadits terdahulu, kecuali
ada beberapa ulama-ulama hadits muaakhirin yang menggunakan kata naqd untuk pengertian
kritik dalam ilmu hadits, seperti Soleh Al-Din Ibn Ahmad Al-Adlabi, Musfir Azam Allah AlDumainy, Muhammad Tahir Al-Jawaby, Muhammad Mustafa Azami. Istilah naqd dalam
pengertian kritik hadits yang membahas tentang kritik hadits mereka namakan dengan ilmu aljarh wa al-ta’dil.36
Jadi, ilmu kritik hadits / naqd hadits lebih dikenal dengan sebutan ilmu al-jarh wa alta’dil. Ilmu ini,menekankan pentingnya terhadap dua aspek penting dalam hadits, yaitu:37
Pertama, meneliti para perawi yang tercantum dalam rangkaian perawi (sanad hadits).
Pada tahap awal ini, akan diperoleh kesimpulan tentang suatu sanad hadits apakah hadits tersebut
bersumber dari nabi atau tidak.
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Kedua, penelitian matan hadits guna menjelaskan kontradiksi atau kesulitan dalam
pemahamannya. Penelitian matan baru dapat dilakukan apabila tahapan pertama (penelitian
sanad) terlewati. Apabila tidak lulus dalam tahapan pertama maka tidak ada gunanya melakukan
tahapan kedua.
Secara istilah, definisi dari al-jarh yaitu jarh menurut muhaddisin adalah penunjukkan
sifat-sifat cela rawi sehingga mengangkat atau mencacatkan ‘adalah atau kedhabitannya. 38
Sedangkan definisi al-ta’dil yaitu ta’dil adalah kebalikan dari jarh, yaitu menilai bersih terhadap
seorang perawi dan menghukuminya bahwa ia adil atau dhabit.39
Dengan ilmu ini bisa diketahui perawi yang dapat diterima haditsnya dan dapat
membedakannya dengan perawi yang tidak dapat diterima haditsnya.
2. Perkembangan Kritik Hadits
Kritik dalam pengertian membedakan yang benar dan yang salah, menjelaskan yang
terkesan kontradiktif telah terjadi sejak masa kerasulan Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa
Sallam. Pengertian kritik pada masa ini dalam konteks klarifikasi untuk memperkuat kebenaran
informasi yang diterima Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya, pada tahap ini merupakan
proses konsolidasi dengn tujuan agar kaum Muslimin merasa tentram. 40
3. Standarisasi Kritik Hadits
Sebuah hadits dapat diterima periwayatnya apabila telah memenuhi persyaratanpersyaratan tertentu sehingga hadits tersebut berpredikat. Para ulama hadits menetapkan
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persyaratan dapat diterimanya sebuah hadits sebagai hadits-hadits shahih dengan lima syarat 41.
Lima syarat tersebut adalah:
1. “Rangkaian sanad (periwayatan hadits) yang bersambung. Dengan persyaratan ini maka
tidak diterima hadits yang mursal42, mursal khafi43. munqati44, mu’dhal45, Mu’allaq46 dan
mudallas47
2. Hadits tersebut diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang dimaksud adil adalah orang
yang konsisten (istiqamah) dalam perjalanan agamanya, berakhlak mulia, terpelihara dari
sifat-sifat fasiq

dan dapat menjaga maru’ah48.Dengan persyaratan ini maka hadits

matruk49 tidak dapat diterima.
3. Hadits tersebut diriwayatkan oleh para perawi yang dhabith. Pengertian dhabith adalah
seorang perawi memahami apa yang didengar dan menghafalnya ketika dibacakan hadits.
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Dia juga harus bisa menjaga hafalannya semenjak ia mendengar hadits tersebut dari
gurunya (tahammul) sampai dia membacakanya kembali kepada orang lain (al-ada’).
Seorang perawi disebut hafiz atau ‘Alim apabila ia meriwayatkan hadits dari hafalannya.
Seorang perawi dikatakan fahim apabila ia meriwayatkan hadits dari pengertian dan
pemahaman (ma’nawi). Seorang perawi juga harus dapat memelihara catatan haditsnya
dari perubahan, baik mengurangi, menambah, mengganti atau menukar dari bentuk
aslinya. Dengan persyaratan ini maka tidak dapat diterima hadits yang mudraj50dan
maqlub.51
4. Tidak ada kejanggalan (syaz) dalam matan hadits. Pengertian syaz adalah periwayatan
orang yang tsiqah bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih tsiqah autsaq
minhu)
5. Tidak ada kecacatan (‘illat) dalam matan hadits. Hadits mu’allal (yang ada cacatnya)
adalah hadits yang dari luarnya tidak tampak adanya cacat, akan tetapi dapat diketahui
setelah dilakukan penelitian yang mendalam. Seperti menganggap mursal52 hadits yang
mausul53, menganggap marfu’54 hadits yang mauquf.55
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Lima persyaratan diatas merupakan syarat dapat diterimanya sebuah hadits. Secara umum,
persyaratan ini digunakan untuk mendefinisikan hadits sahih.
Yang artinya : Hadits sahih adalah hadits yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh
rawi yang adil dan dhabit dari rawi lain yang (juga) adil dan dhabith sampai akhir sanad, dan
hadits itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat (‘illat).56
Lima persyaratan tersebut adalah persyaratan yang telah disepakati oleh para ulama
hadits. Disamping lima persyaratan diatas, terdapat beberapa persyaratan lain yang harus
dipenuhi. Akan tetapi persyaratan tambahan ini tidak disepakati oleh para ulama dan hanya
bersifat individu, karena lima persyaratan pertama dianggaptelah cukup untuk menentukan sahih
tidaknya sebuah hadits.
Lima persyaratan yang disebutkan diatas merupakan syarat sebuah hadits (maqbul) yang
secara umum mengidentifikasikan kepada persyaratan sanad. Hanya terdapat dua persyaratan
yang mengarah pada kritik matan yaitu terbebas dari kejanggalan (syuzuz) dan kecacatan (‘illat).
Dua persyaratan ini juga berlakun untuk sanad. Untuk menentukan ada atau tidaknya
kejanggalan dan kecacatan pada matn kembali kepada standar persyaratan sanad. Karena hadits
syadz adalah periwayatan orang yang tsiqah bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih
tsiqah (autsaq).
Dapat disimpulkan bahwa dalam persyaratan diterimanya sebuah hadits, hampir dapat
dikatakan mengenyampingkan persyaratan matn. Hal ini dapat dimengerti, karena apabila sebuah
informasi telah dipastikan bersumber dari Nabi, melalui orang-orang yang terpercaya baik
ucapan maupun perilakunya dapat dipastikan bahwa berita/ hadits itu dapat diterima.
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Sedangkan untuk keabsahan matan, Ahmad Fudhaili mengutip perkataan Ibn al-Furak
menetapkan persyaratan sebagai berikut:57
1. “Shahih sanad. Hal ini telah dilakukan dalam persyaratan shahih Imam Bukhari dan
Imam Muslim dalam kitab shahihnya.
2. Shahih matan. Matan hadits harus bersih atau terhindar dari:
a. Kerancuan makna, sehingga pengertiannya menjadi lemah dan rusak.
b. Bertentangan dengan teks al-Qur’an
c. Bertentangan dengan ‘ijma ( kesepakatan ) ulama yang qath’I (pasti)
d. Bertentangan dengan fakta sejarah yang telah terbukti kebenarannya.
e. Tidak bersumber dari perawi yang mempunyai sifat fanatik terhadap satu mazhab.
f. Tidak berlebihan dalam memberikan pahala terhadap perbuatan yang sepele.
g. Tidak berlebihan dalam memberi pahala terhadap perbuatan kecil atau menetapkan
dosa terhadap perkara yang sepele”.
Jadi, keabsahan suatu hadits menurut Ibn Furak bahwa persyaratan hadits ditetapkan dari
dua aspek, yaitu sanad dan matan. Dalam persyaratan sanad, dia sepakat dengan persyaratan
yang ditetapkan oleh Bukhari dan Muslim.
Menurut Mustafa al-Siba’I, sebagaimana yang dikutip oleh Nurcholis Majid, kritik
terhadap sanad adalah berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama hadits, yaitu:
jujur, kuat ingatan, kuat hafalan dan mendengarkan langsung. Semua persyaratan ini harus
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terpenuhi pada setiap periwayat hadits dalam rangkaian sanad dari awal hingga akhir. Sedangkan
untuk kritik matan ditetapkan beberapa kaedah yang harus dipenuhi, antara lain:58
1. “Matan tidak boleh mengandung kata-kata aneh, yang tidak pernah diucapkan oleh
seorang ahli retorika atau penutur bahasa yang baik.
2. Tidak boleh bertentangan dengan pengertian-pengertian rasional yang aksiomatik dan
tidak mungkin ditakwilkan.
3. Tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam hukum dan akhlak.
4. Tidak boleh bertentangan dengan indra dan kenyataan.
5. Tidak boleh bertentangan dengan hal yang aksiomatik dalam kedokteran dan ilmu
pengetahuan.
6. Tidak mengandung sesuatu yang hina atau hal-hal yang tidak dibenarkan agama.
7. Tidak bertentangan dengan hal-hal yang masuk akal (rasional) dalam prinsip-prinsip
akidah tentang sifat-sifat Allah dan para rasul-Nya.
8. Tidak bertentangan dengan sunatullah dalam alam dan manusia.
9. Tidak mengandung hal-hal yang tidak masuk akal yang dijauhi oleh mereka yang
berfikir.
10. Tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah yang mantap, ijma’, diketahui dari
agama yang pasti, dan tidak mengandung kemungkinan Ta’wil.
11. Tidak boleh bertentangan dengan kenyataan-kenyataan sejarah yang diketahui dari zaman
Nabi.
12. Tidak boleh bersesuaian dengan fanatisme mazhab dari periwayat.
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13. Tidak boleh berupa berita tentang peristiwa yang terjadi dengan kesaksian sejumlah besar
manusia kemudian, hanya seorang periwayat yang meriwayatkannya.
14. Tidak boleh timbul dari dorongan emosional dari seorang periwayat.
15. Tidak boleh mengandung janji berlebihan dalam pahala untuk perbuatan kecil atau
berlebihan dalam ancaman yang keras untuk perkara yang sepele”.
Selain itu, Muhammad Zubair Siddiqi juga telah mengumpulkan beberapa prinsip umum
penilaian terhadap hadits:59
1. “Suatu hadits tidak boleh bertentangan dengan hadits-hadits lain dalam masalah yang
sama, yang telah diterima sebagai hadits yang shahih oleh perawi yang lain yang
berkompeten. Tidak boleh juga bertentangan dengan teks Al-Qur’an atau prinsip-prinsip
Islam yang telah diterima.
2. Suatu hadits tidak boleh bertentangan dengan akal, hukum alam dan pengalaman umum.
3. Hadits-hadits yang menetangkan tentang balasan (pahala) yang tinggi yang tidak
proposional bagi perbuatan baik yang tidak signifikan, atau hukuman berat yang tidak
proposional untuk kesalahan biasa harus ditolak.
4. Hadits-hadits yang memuat nilai-nilai yang luar biasa surah-surah dalam al-Qur’an tidak
harus diterima semuanya secara umum.
5. Hadits-hadits yang mengandung kelebihan dan pujian kepada seseorang, suku, atau
tempat-tempat tersebut harus di tolak secara umum.
6. Hadits-hadits yang memuat ramalan-ramalan masa depan dengan menyebutkan waktu
haruslah ditolak.
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7. Dan hadits-hadits yang memuat pertanyaan-pertanyaan Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa
Sallam yang bisa menghambat posisi kenabiannya, serta ungkapan atau ekspresi yang
mungkin tidak sesuai dengan beliau, seharusnya ditolak”.
4. Metodologi Kritik Hadits
4.a. Pertimbangan Melakukan Kritik
Didalam melakukan kritik terhadap hadits, faktor utama yang dipentingkan oleh para
ulama umumnya adalah penelitian sanad baru kemudian penelitian matan. Menurut hasjim
Abbas, pertimbangan dilakukannya kritik sanad mendahului kritik matan adalah:60
a. Latar belakang sejarah periwayatan hadits sejak mula didominasi oleh tradisi penuturan
(syafahiyah) setidaknya hingga generasi tabi’in dan amat sedikit data hadits yang tertulis.
Tradisi riwayat semacam itu memposisikan silsilah keguruan dalam proses pembelajaran
menjadi penentu data kesejarahan hadits, karena kecil kemungkinan menyandarkan
kepercayaan kepada dokumentasi hadits.
b. Upaya antisipasi terhadap gejala pemalsuan hadits ternyata efektif bila ditempuh dengan
mengidentifikasi kepribadian (biodata) orang-orang yang secara berantai meriwayatkan
hadits yang diduga palsu.
c. Proses penghimpunan hadits secara formal memakan waktu yang lama (sejak abad kedua
hijriah hingga tiga abad kemudian) melibatkan banyak orang dengan pola seleksi, cara
seleksi dan sistematika yang beragam. Namun, tanpa ada kesepakatan sebelumnya, telah
terjadi kekompakan di kalangan ulama kolektor hadits dalam mempotensikan sanad
sebagai mahkota bagi keberadaan matan, terbukti hampir seluruh kitab koleksi hadits
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menempatkan rangkaian sanad sebagai pengantar riwayat, minimal nama perawi terutama
pada pola penyajian hadits mu’allaq.
d. Akibat pemanfaatan dispensasi penyaduran (riwayah bi al-ma’na) yang tidak merata dan
diketahui sebagai perawi lebih berdisiplin meriwayatkan secara harfiah (al-riwayah bi allafzhi), maka uji kualitas komposisi teks matan lebih ditentukan oleh tingkat kredibilitas
perawi dengan sifat kecenderungannya dalam beriwayat. Hasil uji hipotesis tentang
syuzuz pada matan hadits ternyata berbanding lurus dengan keberadaan rawi hadits
(sanad) yang syuzuz.
e. Memang dalam aplikasi kaidah untuk menduga gejala syuzuz pada matan hadits ternyata
harus dilakukan uji ke-dhabitah-an (tsiqah) perawi yang merupakan bagian dari kegiatan
kritik sanad. Hasil temuan akan memunculkan status berbeda, bila perawi yang kedapatan
menyimpang dalam matan hadits itu sesama orang tsiqah, maka hadits distatuskan syadz.
Tetapi bila perawi tersebut tidak tsiqah, maka matan hadits yang menyimpang itu
dikategorikan munkar. Prosedur pendugaan gejala penyimpangan (kelainan) adalah
dengan memperbandingkan antar teks matan, maka peneliti tentunya mengupayakan
I’tibar syahid atau I’tibar muttaba’. Manakala upaya I’tibar gagal, maka otomatis
tertutup sudah jalan bagi pencapaian tingkat validitas sanad matan hadits dari gejala
syuzuz.
f. Kecenderungan menempatkan keunggulan matan hadits dengan mensejajarkan matan
hadits dengan mensejajarkan derajat keunggulan sanadnya. Sebagai contoh derajat
keshahihhan hadits tertinggi dilihat dari peroses takhrij ditempati oleh hadits muttafaq
‘alaih (kesepakatan mendokumentasikan oleh imam al-Bukhari dan Muslim). Demikian
pula penghargaan khusus terhadap hasil yang didukung sanad tsulasiah , silfilah al-

dzahab dan al-asănid. Sanad thulasiah yaitu mata rantai yang menghubungkan imam
kolektor hadits dengan Nabi hanya terdiri dari tiga tangga perantara. Misalnya, teks
matan hadits dalam al-Musnad terdiri atas : nama Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan yang
memperoleh hadits dari Umar”.
Sebagai kesimpulan, penulis sepakat untuk dilakukannya penelitian pada sanad Sebelum
berangkat pada penelitian pada matan, konsekuensi dari ini adalah: tidak lagi dilakukan
penelitian pada matan jika suatu hadist ternyata tidak memenuhi standar penilaian kritik matan
(otomatis gugur).
4.b. Metodologi Kritik Sanad
Menurut Mahmud tahhan, seperti dikutip oleh ahmad fudhaili, ilmu al-jarh Wa alTa’dil sebagai sebuah disiplin ilmu untuk mengkritik sanad mempunyai dua cara Yaitu:61
a. “Melalui naskah-naskah yang telah disusun oleh ulama-ulama al-jarh wa al-ta’dil.
b. Melalui kemashurannya dikalangan para ulama hadits dan masyarakat,
seperti Malik ibn Anas, Sufyan al-Saury, Al-Auza’I, Lais ibn Sa’ad, imam-imam
mazhab yang empat dan ulama-ulama lainnya. Kredibilitas mereka tidak perlu
dipertanyakan.
4.c. Syarat melakukan kritik (syarat-syarat al-jarh wa al-ta’dil)
Seorang ulama kritik hadits (al-jarh wa al-ta’dil) harus memenuhi kriteria-kriteria ang
menjadikannya objektif dalam upaya menguak karakteristik para periwayat. Syarat-syaratnya
adalah:62
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a. “Berilmu, bertaqwa, wara’ dan jujur. Karena bila ia tidak memiliki sifat-sifat ini, maka
bagaimana ia dapat menghukumi orang lain dengan jarh wa ta’dil yang senantiasa
membutuhkan keadilannya. Apabila syarat-syarat ini tidak dapat terpenuhi maka hasil
kritikannya tidak dapat diterima.
b. Ia mengetahui sebab-sebab al-jarh wa al-ta’dil.
c. Tidak boleh hanya mengutip al-jarh saja sehubungan dengan orang yang dinilai oleh
sebagian kritikus, tapi dinilai adil oleh sebagian lainnya. karena sikap yang demikian
berarti telah merampas hak perawi yang bersangkutan dan para muhadditsin mencela
sikap yang demikian.
d. Tidak boleh al-jarh terhadap perawi yang tidak perlu di-al-jarh, karena hukumnya
disyari’atkan lantaran darurat. Maka dalam kondisi tidak ada darurat nya jarh tidak dapat
dilaksanakan. Para ulama mencela perbuatan yang berlebihan dan melarang kertas serta
memperingatkan bahwa perbuatan itu adalah suatu kesalahan”.
4.d. Kaidah al-Jarh wa al-Ta’dil
Kadangkala, terjadi pertentangan antara al jarh dan al-ta’dil terhadap seorang perawi.
Maka dalam hal ini, perlu digunakan kaidah, diantaranya:63
a. “al-Jarh harus dijelaskan dan harus memenuhi semua syarat-syaratnya, sebagaimana telah
dijelaskan diatas.
b. Orang yang men-jarh tidak sentimen atas orang yang di jarh atau terlalu mempersulit
dalam menjarh.
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c. Penta’dil tidak menjelaskan bahwa jarh yang ada tidak dapat diterima bagi perawi yang
bersangkutan. Untuk itu ia harus mengemukakan alas an yang kuat.”
4.e. Metodologi Kritik Matan
Ahmad Fudhali telah mengumpulkan pendapat beberapa ulama dan mengakumulasikan
metode-metode yang ada. Hasilnya, menurutnya metode perbandingan dapat juga diterapkan
dalam beberapa cara:64
a. Perbandingan antara hadits dengan al-Qur’an
Para ulama terdahulu, diantaranya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’I, berpendapat
bahwa tidak mungkin membandingkan antara hadits dengan al-Qur’an. Karena tidak mungkin
ada perbuatan atau perkataan Nabi yang bertentang dengan al-Qur’an, karena Allah pasti akan
menegurnya dan tidak akan pernah terjadi perbedaan atau pertentangan antara hadits dengan alQur’an.
b. Perbandingan antara beberapa riwayat (jalur sanad) dalam satu tema.
Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan beberapa dalam satu tema dengan
berbagai jalur periwayatan (sanad). Dengan metode ini kemungkinan akan ditemukan adanya
penyusupan (mudraj), muttarib, maqlub, tashif atau tahrif dalam salah satu periwayatan.
c. Perbandingan antara satu hadits dengan hadits yang lain yang terkesan kontradiktif.
Imam Syafi’I berpendapat bahwa apabila ada hadits yang saling bertentangan, maka yang
harus dipegang (hujjah) yang paling relevan dengan teks al-Qur’an. Apabila tidak ditemukan
relevansinya dengan teks al-Qur’an, maka jalan yang ditempuh adalah memilih hadits yang kuat
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(atsbat) dari tinjauan sanhad, seperti kemasyhuran karakter periwayat dan guru-gurunya atau
kemansyhuran ilmu dan kekuatan hafalan dalam menjaga hadits.
Apabila cara ini tidak dapat dilakukan, maka cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan
memilih hadits yang paling banyak jalur periwayatannya atau yang paling relevan dengan
pemahaman al-Qur’an atau tradisi Nabi dan para sahabat dengan jalan kias (analog).
d. Perbandingan antara matan (materi) hadits dengan fakta sejarah.
e. Meneliti matan hadits yang terdapat kerancuan bahasa dan pengertian yang jauh
menyimpang.
f. Meneliti hadits yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syari’at (ushul al-syar’i) dan
kaidah-kaidah lain yang telah ditetapkan
g. Menghindari hadits yang mengandung kemungkaran dan hal-hal yang mustahil. Karena
semua itu dapat dipastikan bukan bersumber dari Nabi dan dapat dikategorikan sebagai
hadits palsu. Kecuali hadits-hadits yang menceritakan tentang mu’jizat para Nabi, karena
mu’jizat adalah peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada para Rasul-Nya diluar
kebiasaan manusia.
Tolak ukur penelitian matan menurut al-Khatib al-Baghdadi (w.463H/1072M),
sebagaimana yang dikutip oleh Syuhudi Ismail yaitu: 65
a. “Tidak bertentangan dengan akal yang sehat
b. Tidak bertentangan dengan hukum al-qur’an yang telah muhkam
c. Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir
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d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu
(ulama salaf)
e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti, dan
f. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang berkualitas keshahihannya lebih kuat.”
4.f. Faktor Yang Menyulitkan Penelitian Matan
Sedangkan factor-faktor menonjol yang menyulitkan penelitian matan adalah:66
a. “Adanya periwayatan secara makna,
b. Acuan yang digunakan sebagai pendekatan tidak satu macam saja,
c. Latar belakang timbulnya petunjuk hadits tidak selalu mudah dapat diketahui,
d. Adanya kandungan petunjuk hadits yang berkaitan dengan hal-hal yang berdimensi
“suprarasional”,
e. Masih langkanya kitab-kitab yang membahas secara khusus penelitian matan hadits .”
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BAB III
HADITS-HADITS TENTANG PERBEDAAN AIR SENI BAYI LAKI” DAN
PEREMPUAN DENGAN PERSPEKTIF GENDER DALAM KITAB HADITS
A. Takhrij Hadits Tentang Perbedaan Air Seni Bayi Laki-laki dan Perempuan
Hadits Tentang Perbedaan Bayi Laki-laki dan Perempuan dijumpai ada beberapa redaksi
hadits, diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim. Peneliti
mencari hadits ada 2 cara, yang pertama peneliti mencari hadits dalam Ensiklopedi Sembilan
Kitab dengan melihat kitab hadits tersebut, setelah itu dengan melihat bab hadits nya. Cara yang
kedua dengan melihat di al-Makhtabah Syamilah dengan cara mengetik no hadits dalam salah 1
kitab hadits nya. Melihat al-Makhtabah Syamilah ini hanya untuk menyamai apakah sama hadits
nya atau tidak dengan yang ada di Ensiklopedi Sembilan Kitab Hadits. Dengan 2 cara tersebut
maka ditemukanlah hadits tentang air kencing bayi dibawah ini.
1.) Hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari
a. Redaksi Hadits:

Terjemahan: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan
kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah Ummul Mukminin, ia
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berkata, "Pernah seorang bayi dibawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu bayi
tersebut kencing hingga mengenai pakaiannya. Beliau lalu minta air dan mengusapinya dengan
air tersebut."
Takhrij haditsnya:
Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari, kitab thaharah,

dari jalur Abdullah bin yusuf dari Malik bin Anas dari Hisyam bin Urwah dari Urwah bin
Zubair dari Aisyah binti Abu Bakar ash Shiddiq. Setelah peneliti telusuri bahwa hadits ini tidak
hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tetapi diriwayatkan dengan lafadz yang sama oleh Imam
an-Nasa’I dengan melihat di kitab al-Maktabah Syamilah.
2.) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
a. Redaksi Hadits

Terjemah: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib
keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair telah menceritakan
kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, bahwa
Rasulullah pernah didatangi orang-orang yang membawa beberapa bayi, kemudian beliau
mendoakan keberkahan bagi mereka dan mentahnik mereka. Ketika seorang bayi di serahkan
dan kencing mengenai beliau. Beliau meminta air dan menuangkannya pada air kencing tadi
dan tidak mencucinya”
Takhrij Haditsnya:
Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim, kitab thaharah,

dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Quraib telah
68

Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj,Shahih Muslim, No Hadits 430, (Riyadh: Maktabah as-Syamilah,

2.09, tth) 2/135

menceritakan Abdullah bin Numair telah menceritakan Hisyam bin Urwah dari Urwah bin
Zubair dari Aisyah Abu Bakar ash Shiddiq. Setelah peneliti telusuri dengan melihat al-Maktabah
Syamilah maka dapat disimpulkan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim.
b. Redaksi hadits yang kedua

(69١)
Terjemahan: “Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada
kami Jarir dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah dia berkata, ‘Dibawakan kepada Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam seorang bayi yang masih menyusu kemudian kencing dipangkuan
beliau. Beliau kemudian meminta air seraya menuangkannya pada bekas air kencing tersebut.’
Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada Isa telah
menceritakan kepada kami Hisyam dengan sanad ini semisal hadits Ibnu Numair
3.) Hadits yang diriwayatkan oleh An-nasa’I

Terjemah: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Ibnu Syihab Ubaidullah
bin ‘Utbah dari Ummu Qais binti Mihsan bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah
shalallahu ‘alaihi wasallam bersama anak laki-lakinya yang masih kecil dan belum makanmakanan. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam lalu mendudukan anak laki-laki tersebut di
pangkuannya, lalu anak kecil tersebut kencing, maka Nabi shallalahu ‘alaihi wasallam minta
air, lalu memercikannya dengan air tersebut, dan tidak mencucinya
Takhrij haditsnya:
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Hadits ini dikeluarkan oleh An-nasa’I dalam Sunan An-nasa’I, kitab thaharah,

dari jalur Qutaibah dari Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari Abdullah
bin Utbah dari Ummu Qais binti Mihsan. Setelah peneliti telusuri dengan melihat al-Maktabah
Syamilah maka dapat disimpulkan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’i.
B. I’tibar atau Skema Sanad Hadits
Setelah menggunakan metode takhrij, maka selanjutnya langkah yang akan di lakukan
yaitu I’tibar dan pembuatan skema sanad. Berdasarkan redaksi hadits yang diriwiyatkan oleh
Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan An-nasa’I di atas, maka urutan perawi dalam
sanad, peneliti susun sebagai berikut:
1.) Tabel Hadits Riwayat Imam Bukhari

No.

Nama Periwayat

Urutan
Sebagai
Sanad

1.

Imam Bukhari
(Wafat pada tahun
256 H)

Mukhar
rij alhadits

2.

Abdullah bin Yusuf
(Wafat pada tahun
218 H)

V

3.

4.
5.

Malik bin Anas
(Wafat pada tahun
179 H)
Hisyam bin ‘Urwah
(Wafat pada tahun
145H)
Urwah bin Zubair

Lambang
periwayatan

Status

َﺣَﺪﱠﺛَﻦ

Mukharrij alhadits
(Tsiqah)

Tabi’ul Atba’
kalangan tua
(Tsiqah)

IV

ْﻋَﻦ

III

ْﻋَﻦ

II

ْﻋَﻦ

Tabi’ut Tabi’in
kalangan tua
(Tsiqah)
Tabi’ul Atba’
kalangan tua
(Tsiqah)
Tabi’in kalangan

6.

(Wafat pada tahun
94H)
Aisyah
(Wafat pada tahun
57H)

peretengahan
(Tsiqah)
I

Sahabat

ْﻋَﻦ

2.) Tabel Hadits Riwayat Imam Muslim
a. Table Hadits yang pertama

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nama Periwayat
Imam Muslim
(wafat pada
tahun 261H)
Abu bakar bin
Abu Syaibah
( wafat pada
tahun 235H) dan
Abu Quraib
(wafat pada
tahun 248H)
Abdullah bin
Numair
(wafat pada
tahun 199H)
Hisyam
(wafat pada
tahun 145H)
Urwah bin
Zubair
(wafat pada
tahun 94H)
Aisyah
(Wafat pada
tahun 57H)

Urutan
Sebagai
Sanad

Lambang
Periwayatan

Status

Mukharrij alhadits

َﺣَﺪﱠﺛَﻦ

Mukharrij alhadits
(Tsiqah)

V
(Mutaba’ah)

ْﻋَﻦ

Tabi’ul Atba’
kalangan tua
(Tsiqah)

IV

َﺣَﺪﱠﺛَﻦ

III

َﺣَﺪﱠﺛَﻦ

II

ْﻋَﻦ

I

ْﻋَﻦ

Tabi’ut
Tabi’in
kalangan biasa
(Tsiqah)
Tabi’ul Atba’
kalangan tua
(Tsiqah)
Tabi’in
kalangan
pertengahan
(Tsiqah)
Sahabat

b. Tabel Hadits yang kedua

No. Nama Periwayat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Imam Muslim
(wafat pada
tahun 261H)
Zuhair bin harb
(wafat pada
tahun 334H)
Jarir
(wafat pada
tahun 188H)
Hisyam
(wafat pada
tahun 145H)
Urwah bin
Zubair
(wafat pada
tahun 94H)
(Aisyah
Wafat pada
tahun 57H)

Urutan Sebagai
Sanad

Lambang
Periwayatan

Status

Mukharrij alhadits

َﺣَﺪﱠﺛَﻦ

Mukharrij alhadits

V

َﺣَﺪﱠﺛَﻦ

IV

ْﻋَﻦ

III

ْﻋَﻦ

II

ْﻋَﻦ

I

ْﻋَﻦ

Tabi’ul Atba’
kalangan tua
(Tsiqah)
Tabi’ut
Tabi’in
kalangan
pertengahan
(Tsiqah)
Tabi’ul Atba’
kalangan tua
(Tsiqah)
Tabi’in
kalangan
pertengahan
(Tsiqah)
Sahabat

3.) Tabel Hadits Riwayat an-Nasa’i

No. Nama Periwayat

Urutan Sebagai
Sanad

Lambang
Periwayatan
َﺣَﺪﱠﺛَﻦ

1.

An-Nasa’i
Wafat pada
tahun 303H)

Mukharrij alhadits

2.

Qutaibah
(wafat pada
tahun 236H)

V

3.

Malik bin Anas
Wafat pada
tahun 179H)

IV

ْﻋَﻦ

4.

Ibnu Syihab
(wafat pada
tahun 124H)

III

ْﻋَﻦ

5.

6.

Ubaidullah bin
Abdullah bin
utbah
(wafat pada
tahun 98h)
Ummu Qa’is
binti Mihsan

II

ْﻋَﻦ

I

ْﻋَﻦ

Status
Mukharrij
al-hadits
(Tsiqah)
Tabi’ul
Atba’
kalangan tua
(Tsiqah)
Tabi’ut
tabi’in
kalangan tua
(Tsiqah)
Tabi’ut
tabi’in
kalangan
pertengahan
(Tsiqah)
Tabi’in
kalangan
pertengahan
(Tsiqah)
Sahabat

Dari kolom-kolom di atas, terlihat terdapat beberapa lambang periwayatan yang berbeda
antara yang satu dengan yang lainnya yaitu

telah menceritakan kepada kami), dan

(ia telah mengabarkan kepada kami),

(ia

(keduanya telah berkata). Lambang-lambang

periwayatan merupakan cara penyampaian dan penerimaan sebuah hadits yang dalam ilmu hadits
disebut tahammul wa ada’ al-hadits. Dari masing-masing lambang periwayatan tersebut
mempunyai arti dan kualitas yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

Lambang

dan

merupakan lambang dalam sighat al-ada’ (bahasa yang

digunakan dalam menyampaikan riwayat hadits) masuk dalam kategori al-sima’. Maksudnya
adalah seorang perawi dalam penerimaan hadits dengan cara mendengar langsung dari seorang
guru. Hadits tersebut didiktekan (bisa dalam sebuah pengajian atau lainnya) oleh sang guru
kepada muridnya. Cara periwayatan seperti diputuskan oleh ulama sebagai cara yang kualitasnya
paling tinggi.71 Selain ketiga kata diatas, terdapat juga beberapa kata yang termasuk dalam
kategori al-sima’ yaitu

sebutkan kepada kami),

(aku telah mendengar),

(dia telah berkata),

lambang yang memakai huruf

(kami telah mendengar),

(ia telah

(dia telah berkata kepadaku).72 Sedangkan

sebagian ulama menyatakan bahwa sanadnya adalah terputus.

Tetapi mayoritas ulama menilainya termasuk dalam kategori al-sima’ selama dipenuhi syaratsyarat berikutnya:73
1) Dalam mata rantai sanadnya tidak terdapat penyembunyian informasi (tadlis) yang
dilakukan perawi,
2) Antara perawi dengan perawi terdekat dimungkinkan terjadi pertemuan, dan
3) Para perawi harus orang-orang terpercaya.
Syuhudi Ismail dalam bukunya Kaidah Keshahihan Sanad Hadits menukil dari berbagai
pendapat ulama menyatakan bahwa sebenarnya para ulama hadits masih berbeda pendapat
mengenai apakah lafazh lambang ini termasuk al-sima’, ataukah termasuk al-qira’ah, ataukah
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masuk dalam kategori al-ijazah, ataukah masuk dalam al-munawalah, atau yang lainnya. Selain
perbedaan tersebut, juga berbeda dalam hal kualitas dari shighat tahammul wa ada’ tersebut.
Ada ulama yang menyatakan bahwa metode al-sima’ adalah metode yang tertinggi. Sedangkan
ulama lainnya menyatakan bahwa metode al-qiraah-lah yang paling tinggi. Perbedaan yang lain
adalah mengenai sanad mu’an’an dan muannan apakah sanad hadits tersebuit terputus ataukah
bersambung. Inti dari semua permasalahan di atas adalah bahwa yang paling menentukan
kualitas suatu sanad hadits adalah kualitas masing-masing dari perawi. Boleh jadi suatu sanad
menggunakan lambang dan metode tahammul wa ada’ tertentu yang dianggap paling rendah.
Namun apabila kualitas dari diri perawi tersebut tinggi, maka kualitas sanadnya tetap saja tinggi
dan begitu pula sebaliknya.74
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Adapun skema keseluruhan jalur sanad hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Skema Sanadnya:
Hadits Riwayat an-Nasa’i

Kalau dilihat dari skema sanad hadits diatas peneliti dapat menguraikan lebih jauh posisiposisi periwayat terakhir (sanad pertama) yang dimulai dari sahabat:
1. Ada hadits yang berstatus syahid karena ada satu hadits yang di riwayatkan oleh Ummu
Qais sedangkan hadits yang lain diriwayatkan oleh Aisyah.
2. Pada jalur sahabat Aisyah, Hisyam sebagai muttabi’ nya bercabang menjadi Tiga yaitu
Malik, Abdullah bin Numair dan Juraij. Pada jalur Malik berakhir pada mukharij
Bukhari, pada jalur Abdullah bin Numair dan Juraij berakhir pada mukharrij Muslim.
3. Pada hadits Riwayat Nasa’i mempunyai satu jalur yaitu Ummu Qais dan berakhir pada
jalur mukharrij Nasa’i.
4. Hadits ini adalah hadits shahih karena Sanadnya bersambung, perawinya adil, Dhobit,
tidak Syadz dan tidak ‘illat.
C. Studi Sanad Hadits
Dari I’tibar atau skema sanad hadits tersebut dapat diketahui mengenai periwayat yang
meriwayatkan hadits diatas. Berikut ini peneliti paparkan biografi para periwayat tersebut.
1. Imam Bukhari
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim dijuluki dengan Abu
Abdillah. Ia lahir di Bukhara pada tahun 194 H, kemudian Ia wafat pada tahun 256 H di
Samarkand yang bernama Khartank.
Guru-gurunya adalah : Adl-Dlahhak bin Mukhallad Abu Ashim an-Nabil, Makki bin
Ibrahim al-Handlali, Ubaidullah bin Musa al-Abbasi, Abdullah Quddus bin al-Hajjaj,
Muhammad bin Abdullah al-Anshari dan lain lain.

Beberapa murid-muridnya adalah: At-Tirmidzi, Muslim, An-Nasa’I, Ibrahim bin Ishak
al-Hurri, Muhammad bin Ahmad ad-Daulabi, dan orang terakhir yang meriwayatkan darinya
adalah Manshur bin Muhammad al Bazwadi.
Beberapa dari karya-karyanya adalah: Dia mengarang kitab besar Al-Jami’ ash Shahih
yang merupakan kitab paling shahih sesudah Al-Quran, hadits yang ia dengar sendiri dari
gurunya lebih dari 70.000 buah, ia dengan tekun mengumpulkannya selama 16 tahun.a hafiz
mempunyai beberapa komentar terhadap sebagian haditsnya, mereka telah melontarkan kritik
atas 110 buah diantaranya. Dari 110 hadits itu ditakhtijkan oleh Imam Muslim sebanyak 32
hadits dan oleh dia sendiri sebanyak 78 hadits. Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa hadits
hadits yang dipersoalkan ini “ tidak seluruhnya ber’illat tercela, melainkan kebanyakan
jawabannya mengandung kemungkinan dan sedikit dari jawabannya menyimpang”.
Kitab Shahih Bukhari mempunyai banyak syarah yang oleh pengarang kitab Kasyf adhDhunun disebutkan 82 syarah diantaranya. Tetapi yang paling utama adalah syarah Ibnu Hajar
al-Asqalani yang bernama Fat al-Bari, dan berikutnya syarah Al-Asthalani, kemudian syarah alAini Umdat al Qari. Al Bukhari mempunyai banyak kitab, antara lain At-Tawarikh ats Tsalatsah
al-Kabir wal Ausath wash Shaghir (Tiga Tarikh: Besar, sedang, dan Kecil), kitab al-Kuna, Kitab
Al-Wuhdan, kitab al-Adab al-Mufrad dan kitab Adl-Dlu’afa dan lain lainnya.
Pendapat para ulama: Nu’aim bin Hammad al-Khuza’i rahimahullah (wafat th. 229 H) berkata,
“Muhammad bin Ismâ’îl (al-Bukhâri) adalah orang yang faqih (faham ilmu agama) dari umat ini, Imam
Ahmad bin Hanbal rahimahullah (wafat th. 241 H) berkata, “Belum pernah ada di Khurasan orang yang
melahirkan anak seperti Muhammad bin Ismâ’îl al-Bukhâri dan Abu Hâtim ar-Râzi rahimahullah (wafat

th. 277 H) berkata, “Tidak ada orang yang keluar dari Khurasan yang lebih hafal dari Muhammad bin
Ismâ’îl (al-Bukhâri) dan tidak ada yang datang ke Iraq yang lebih ‘alim dari al-Bukhâri rahimahullah. 75

2. Abdullah bin Yusuf
Nama lengkap nya adalah Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Abdullah bin Yusuf, Abu
Muhammad, Jamaludin, Ibnu Hisyam, seorang imam yang berasal dari arab. Ia dilahirkan di
Qahirah (Mesir). Di masa mudanya beliau menyibukan diri dengan mempelajari ilmu-ilmu
bahasa Arab, hingga beliau menguasainya dan menjadi seorang yang ternama. Selain itu beliau
adalah seorang yang shaleh dan juga wara’ (menjauhkan diri dari sesuatu yang syubahat).
Beliau rahimahullah wafat pada 218 H, dan dikuburkan Babu An-Nashr di Qahirah (Mesir).
Guru-Guru Beliau
Dalam menuntut ilmu, beliau belajar kepada beberapa guru. Diantara guru-guru beliau adalah:
Ali bin Syiraj, Abi Hayyan, dari beliau Ibnu Malik mendengar Diwan Zuhair bin Abi Sulma dan
Syaikh Tajuddin At-Tabrizi. Beliau memperdalam madzhab Imam Asy-Syafi’i, namun kemudian
beliau berpindah ke madzhab Hambali
Murid-muridnya: Imam Bukhari.
Karya-karya beliau
Beliau mempunyai banyak karya tulis khususnya pada ilmu bahasa arab, diantara karya
beliau adalah: Maghani Al-Labib ‘an Kutubi Al-A’araib, ‘Umdatu Thalib Fi Tahqiqi Tashrif Ibni
Hajib,

Raf’u Khashashah ‘An Qira atil Khulashah, Al-I’rab ‘an Qawa’id Al-’Arabiyyah,

Audhahul Masalik Ila Alfiyah Ibni Malik, Nazahatu Ath-Tharfi Fi ‘Ilmi Sharfi, Mauqidul
Adzhan, ini adalah kitab teka-teki di dalam ilmu nahwu.
Perkataan ulama tentangnya, Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al-’Asqalani rahimahullah berkata:
“Ibnu Hisyam menjadi satu-satunya orang yang merangkul faidah-faidah ilmu bahasa arab dan
75
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melakukan penelitian-penelitian yang sangat teliti, yang dengannya ia menemukan penemuanpenemuan yang sangat menakjubkan. Selain itu juga beliau mempunyai kemampuan dalam
berbicara”, Ibnu Khuldun berkata: “Kami masih berada di daerah Magrib, kami mendengar ada
seorang ulama bahasa arab yang muncul di Mesir, yang mana ia dipanggil dengan Ibnu Hisyam,
ia lebih pandai dari Sibawaihi”76
3. Malik bin Anas
Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas Abi Amir al Ashbahi, dengan julukan Abu
Abdillah. Ia lahir pada tahun 93 H, Ia menyusun kitab al Muwaththa, dan dalam penyusunannya
ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah.
Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan al Muwaththa’ lebih dari
seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi
yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al
Laitsi al Andalusi al Mashmudi.
Guru-guru Beliau: Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru), 300 dari golongan
Tabi’in dan 600 dari tabi’in tabi’in, ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu’main al Mujmir,
Zaib bin Aslam, Nafi’, Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa’id al Maqburi dan
Humaid ath Thawil. Ia wafat pada tahun 179 H
Murid-murid Beliau: az Zuhry dan Yahya bin Sa’id, al Auza’i., Ats Tsauri, Sufyan bin
Uyainah, Al Laits bin Sa’ad, Ibnu Juraij dan Syu’bah bin Hajjaj, Asy Safi’I, Ibnu Wahb, Ibnu
Mahdi, al Qaththan dan Abi Ishaq.
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Pendapat para Ulama: An Nasa’I berkata,” Tidak ada yang saya lihat orang yang pintar, mulia
dan jujur, terpercaya periwayatan haditsnya melebihi Malik, kami tidak tahu dia ada
meriwayatkan hadits dari rawi matruk, kecuali Abdul Karim”. (Ket: Abdul Karim bin Abi al
Mukharif al Basri yang menetap di Makkah, karena tidak senegeri dengan Malik, keadaanya
tidak banyak diketahui, Malik hanya sedikit mentahrijkan haditsnya tentang keutamaan amal
atau menambah pada matan). Sedangkan Ibnu Hayyan berkata,” Malik adalah orang yang
pertama menyeleksi para tokoh ahli fiqh di Madinah, dengan fiqh, agama dan keutamaan
ibadah”.77
4. Hisyam bin urwah
Kalangan: Tabi’ul atba’ kalangan tua, Kuniyah: Abu Al Mundzir, Negeri hidup:
Madinah, Tahun wafat: 145 H
Komentar ulama’ terhadap perawi: Abu Hatim: “Tsiqah, Imam fil hadits”, Adz Dzahabi:
seorang tokoh , Al ‘Ajli: Tsiqah, Ibnu Hajar Al Aqalani: Tsiqah, Faqih, Ibnu Hibban: Disebutkan
dalam ‘ats tsiqaat dll.
5. Urwah bin Az-Zubair
Nama lengkapnya adalah adalah Abu Muhammad Urwah bin Zubair bin al-Awwam alQuraisy. Beliau adalah salah seorang tabi’in besar dan salah seorang penghapal hadits yang
sangat baik. Ia menerima hadits dari ayahnya sendiri az-Zubair, dari saudaranya Abdullah dari
ibunya ‘Asma binti Abu Bakar as-Shiddiq, dari saudara ibunya Aisyah, dari Said bin Zaid Hakim
bin Hizam, dari Abu Hurairah dan dari yang lainnya. Hadist haditsnya diriwayatkan oleh Atha’,
Ibnu Abi Mulaikah, Abu Salamahbin Abdurahman, az-Zuhry, Umar bin Abdul Aziz, dan lima
orang anaknya yaitu Hisyam, Muhammad, Yahya, Abdullah dan Utsman.
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Ia dikenal orang yang tsiqah dan kuat hapalannya, Ibnu Syihab az-Zuhry berkata,” Demi
Allah, kami hanya mempelajari 1 suku hadits dari 2000 suku hadits”. Sedangkan Muhammad bin
Sa’ad berkata,” Orang yang paling mengetahui tentang hadits hadits Aisyah ada 3 orang yaitu :
al-Qasim, ‘Urwah dan ‘Amrah”. Ia wafat pada tahun 94 H. 78
6. Aisyah binti Abu Bakar
Aisyah adalah istri dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam putrid Abu Bakar ash-Shiddiq
teman dan orang yang paling dikasihi Nabi, aisyah masuk islam ketika masih kecil sesudah 18
orang yang lain. Aisyah wafat pada 57 H. Aisyah meriwayatkan 2.210 hadits, diantara
keistimewaannya beliau sendiri kadang kadang mengeluarkan beberapa masalah dari sumbernya,
berijtihad secara khusus, lalu mencocokannya dengan pendapat pada sahabat yang alim.
Berkenaan dengan keahlian Aisyah, Az-Zarkasyi mengarang sebuah kitab khusus
berjudul Al-Ijabah li Iradi mastadrakathu Aisyah ‘ala ash Shahabah. Hadits yang dinisbatkan
kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam menyatakan bahwa beliau bersabda “ Ambillah
separuh agama kalian dari istriku yang putih ini “, Sesungguhnya hadist ini tidak bersanad. Ibnu
Hajar. Al-Mizzi, Adz Dzahabi dan Ibnu Katsir menandaskan bahwa hadist itu dusta dan dibuat
buat.
Aisyah meriwayatkan hadits dari ayahnya Abu Bakar, dari Umar, Sa’ad bin Abi
Waqqash, Usaid bin Khudlair dan lain lain. Sedangkan sahabat yang meriwayatkan dari beliau
ialah Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy’ari, Zaid bin Khalid al-Juhniy, Syafiyah binti Syabah dan
beberapa yang lain. Tabi’in yang mengutip beliau ialah: Sa’id bin al-Musayyab, alqamah bin
Qais, Masruq bin al-Ajda, Aisyah binti Thalhal, Amran binti Abdirrahman, dan Hafshah binti
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Sirin. Ketiga wanita yang disebutkan terakhir adalah murid murid Aisyah yang utama Ilmu
Fiqh.79
a. Sanad Muslim I
1. Imam Muslim
Nama Lengkapnya adalah Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi
(Bani Qusyair adalah sebuah kabilah Arab yang cukup dikenal) an-Naisaburi.80 Seorang imam
besar dan penghapal hadits yang ternama. Ia lahir di Naisabur pada tahun 204 H. kemudian wafat
di kota naisabur juga pada tahun 261 H.81 Para ulama sepakat atas keimamannya dalam hadits
dan kedalaman pengetahuan nya tentang periwayatan hadits. Ia mempelajari hadits sejak kecil
dan bepergian untuk mencarinya keberbagai kota besar. Di Khurasan ia mendenganr hadits dari
Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawaih dan lain lain. Di Ray ia mendengar dari Muhammad bin
Mahran, Abu Ghassan dan lainnya, Di Hijaz ia mendengar hadits dari Sa’id bin Manshur, Abu
Mash’ab dan lainnya, Di Iraq ia mendengar dari Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Muslimah dan
lainnya, Di Mesir ia mendengar hadits dari Amr bin Sawad, Harmalah bin Yahyah dan beberapa
lainnya.
Guru-gurunya: Usman dan Abu Bakar, keduanya putra Abu Syaibah; Syaiban bin Farwakh,
Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harb, Amr an-Naqid, Muhammad bin al-Musanna, Muhammad
bin Yassar, Harun bin Sa’id al-Ayli, Qutaibah bin Sa’id dan lain sebagainya.82
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Murid-muridnya: At Tirmidzi, Abu Hatim, ar Razi, Ahmad bin Salamah, Musa bin Harun,
Yahya bin Sha’id, Muhammad bin Mukhallad, Abu Awanah Ya’kub bin Ishaq al Isfira’ini,
Muhammad bin Abdul Wahab al-Farra’, Ali bin Husain bin Muhammad bin Sufyan, yang
terakhir ini adalah perawi Shahih Muslim.
Karya-karyanya: Al-Jami’ as-Sahih (Sahih Muslim), Al-Musnadul Kabir (kitab yang
menerangkan nama-nama para perawi hadits), Kitabul-Asma’ wal-Kuna, Kitab al-’Ilal, KitabulAqran, Kitabu Su’alatihi Ahmad bin Hambal, Kitabul-Intifa’ bi Uhubis-Siba’,KitabulMuhadramin.
Pendapat para ulama: Al-Khatib al-Baghdadi berketa, “Muslim telah mengikuti jejak Bukhari,
memperhatikan ilmunya dan menempuh jalan yang dilaluinya.” Pernyataan ini tidak berarti
bahwa Muslim hanyalah seorang pengekor. Sebab, ia mempunyai cirri khas dan karakteristik
tersendiri dalam menyusun kitab, serta metode baru yang belum pernah diperkenalkan orang
sebelumnya dan Abu Quraisy al-Hafiz menyatakan bahwa di dunia ini orang yang benar-benar
ahli di bidang hadits hanya empat orang; salah satu di antaranya adalah Muslim (Tazkiratul
Huffaz, jilid 2, hal. 150). Maksud perkataan tersebut adalah ahli ahli hadits terkemuka yang
hidup di masa Abu Quraisy, sebab ahli hadits itu cukup banyak jumlahnya.
2. Abu Bakar bin Abi Syaibah
Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al Kufy, seorang
hafidh yang terkenal. Ia wafat pada tahun 235 H.
Guru-gurunya: Al-Ahwash, Ibnu Mubarak, Syarik, Husyaim, Jarir, Wakie’, Ibnu Uyainah, Ibnu
Mahdy, Ibnul Qaththan, Zaid bin Harun dan lainnya.
Murid-muridnya: Beberapa muridnya adalah al Bukhary, Muslin, Abu Daud, dan Ibnu Majah

Pendapat Para Ulama: Abul Ubaid al-Qasim berkata,” Puncak ilmu dipegang oleh 4 orang
yaitu Ibn Abi Syaibah orang yang cakap penyebut hadist, Ahmad adalah orang yang paling
pandai memahami hadist, Yahya orang yang paling banyak mengumpulkan hadist dan Ali bin alMadiny orang yang alim akan hadist. Dan yang paling hapal takala ada Mudzakarah adalah Abu
Bakar bin Abi Syaibah, Abu Zur’ah ar Razy berkata,” Belum pernah saya melihat orang yang
hapal dari pada Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Hibban berkata,” Ibn Abi Syaibah adalah
seorang yang hafidh yang sangat kuat hapalannya, dia salah seorang dari ulama yang menulis
hadist, mengumpulkan dan meyusun kitab, bermudzakarah. Dia adalah ulama yang paling hafidh
bagi hadist maqthu”.83
3. Abu Quraib
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Al ‘Alaa bin Kuraib, ia lahir di madinah,
kuniyahnya adalah abu kuraib, kalangan tabi’ul Atba’ kalangan tua, ia wafat pada tahun 248 H.
Murid-muridnya adalah Abu Khuzaimah. Guru-guruny dlah bdullah bin Numair
Pendapat ulama: Ibnu Hibban mengatakan bahwa ia tsiqah,

Ibnu Hajar Al Astqalani:

tsiqah.84
4. Abdullah bin Numair
Kalangan: Tabi’ut tabi’in kalangan biasa, kuniyah: Abu Hisyam, negeri hidup: kuffah dan
tahun wafat: 199 H
Komentar ulama’ terhadap perawi: Abu Hatin: Mustaqimul hadits, Ibnu Hajar: Tsiqah, Ibnu
Hibban: disebutkan dalam ‘ats tsiqaat dan Yahya bin ma’in: Tsiqah
b. Sanad Muslim II
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1. Zubair bin Harb
Nama lengkap beliau adalah Zuhair bin Harb bin Syaddad. Nama ayahnya Haisamah.
Beliau lahir d Bagdad dan wafat pada tahun 334 H. Gurunya: Hibban bin Hilal, Hijjaj bin
Muhammad, Jarir bin Hajm bin Zayd, Zarir bin Abdul Hamid bin Qarth, Hazin bin Masna,
Hasan bin Musa dan lain-lain. Mengenai integritas pribadinya yang menyangkut keadalahan dan
kedhabitan, para ulama berpendapat sebagai berikut: Yahya bin Ma’in : Tsiqah, Huzain bin
Fahm : Tsiqah Sabt, An-nasa’i : Tsiqah Ma’mu, Ibnu Hibban : Mutqin Dhabit, Al- Khatib :
Tsiqah Sabt Hafid Mutqin
2. Jarir
Nama lengkap beliau adalah Zarir bin Abdul Hamid bin Qarth. Kunyahnya adalah Abu
abdillah. Beliau lahir di kuffah dan meninggal pada tahun 188 H. Gurunya Ibrahim bin Yazid bin
Qais, Suhail bin Salih Zakwan, Ismail bin Abi Khalid, Bayan bin Basyar, Hubaib bin Abi
Amrah, Hasan bin Amruh dan lain-lain. Muridnya : Ibrahim bin Ishaq bin Isa, Ahmad bin alHajjaj, Ahmad bin Muhammad bin Musa, Hasan bin Amru, Zuhair bin Harb bin Syaddad dan
lain-lain.
Mengenai integritas pribadinya menyangkut keadaalahan dan kedhabitannya, para ulama
berpendapat sebagai berikut : An-Nasa’i : Tsiqah, Abu Hatim al-Razi : Tsiqah, Muhammad bin
Sa’id : Tsiqah, Abu al-Qasim al-Laliqa’i: Tsiqah, Al-Khalal : Tsiqah muttafaq’alaiah
Dari penilaian ulama mengenai integritas pribadinya menyangkut keadaalahan dan
kedhabitannya di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak seorang ulama pun yang menilai
buruk mengenai kapasitas kepribadian beliau.85
c. Sanad an-Nasa’i
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1. An-Nasa’i
Nama lengkap Imam al-Nasa’i adalah Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib
bin Ali bin Sinan bin Bahr al-khurasani al-Qadi. Lahir di daerah Nasa’ pada tahun 215 H. Ada
juga sementara ulama yang mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 214 H. Beliau
dinisbahkan kepada daerah Nasa’ (al-Nasa’i), daerah yang menjadi saksi bisu kelahiran seorang
ahli hadis kaliber dunia. Beliau berhasil menyusun sebuah kitab monumental dalam kajian hadis,
yakni al-Mujtaba’ yang di kemudian hari kondang dengan sebutan Sunan al-Nasa’i.
Guru-gurunya: Qutaibah bin Sa’id, Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahawaih, al-Harits bin
Miskin, Ali bin Kasyram, Imam Abu Dawud (penyusun Sunan Abi Dawud), serta Imam Abu Isa
al-Tirmidzi (penyusun al-Jami’/Sunan al-Tirmidzi).
Murid-muridnya: Abu al-Qasim al-Thabarani (pengarang tiga buku kitab Mu’jam), Abu Ja’far
al-Thahawi, al-Hasan bin al-Khadir al-Suyuti, Muhammad bin Muawiyah bin al-Ahmar alAndalusi, Abu Nashr al-Dalaby, dan Abu Bakrbin Ahmad al-Sunni. Nama yang disebut terakhir,
disamping sebagai murid juga tercatat sebagai “penyambung lidah” Imam al-Nasa’i dalam
meriwayatkan kitab Sunan al-Nasa’i.
Karya-karyanya
Imam Nasa`i mempunyai beberapa hasil karya, diantaranya adalah;
1. As Sunan Ash Shughra
2. As Sunan Al Kubra
3. Al Kuna
4. Khasha`isu ‘Ali
5. ‘Amalu Al Yaum wa Al Lailah
6. At Tafsir

7. Adl Dlu’afa wa al Matrukin
8. Tasmiyatu Fuqaha`i Al Amshar
9. Tasmiyatu man lam yarwi ‘anhu ghaira rajulin wahid
Pendapat para Ulama: Imam al-Nasa’i merupakan figur yang cermat dan teliti dalam meneliti
dan menyeleksi para periwayat hadis. Beliau juga telah menetapkan syarat-syarat tertentu dalam
proses penyeleksian hadis-hadis yang diterimanya. Abu Ali al-Naisapuri pernah mengatakan,
“Orang yang meriwayatkan hadis kepada kami adalah seorang imam hadis yang telah diakui oleh
para ulama, ia bernama Abu Abd al Rahman al-Nasa’i.” Lebih jauh lagi Imam al-Naisapuri
mengatakan, “Syarat-syarat yang ditetapkan al-Nasa’i dalam menilai para periwayat hadis lebih
ketat dan keras ketimbang syarat-syarat yang digunakan Muslim bin al-Hajjaj.” Ini merupakan
komentar subyektif Imam al-Naisapuri terhadap pribadi al-Nasa’i yang berbeda dengan komentar
ulama pada umumnya. Ulama pada umumnya lebih mengunggulkan keketatan penilaian Imam
Muslim bin al-Hajjaj ketimbang al-Nasa’i. Bahkan komentar mayoritas ulama ini pulalah yang
memposisikan Imam Muslim sebagai pakar hadis nomer dua, sesudah al-Bukhari.86
2. Qutaibah bin Sa’id bin Jamil bin Tharif
Nama lengkapnya adalah Qutaibah bin Sa’id bin Jamil bin Tharif Ats-Tsaqafi, al Balkhi,
al Baghlani. Dilahirkan di tahun 149 H. Dikisahkan bahwa kakek beliau, Jamil bin Tharif
termasuk bekas budak al Hajjaj Ats Tsaqafi, sang gubernur yang sangat terkenal kezalimannya.
Apabila al Hajjaj duduk di singgasananya, maka Jamil bin Tharif duduk di atas kursi sebelah
kanan al Hajjaj.
Guru-gurunya adalah, Imam Malik, Laits bin Sa’ad (ulama besar Mesir), Ismail bin Ja’far
bin Abi Katsir, Basar bin al-Mufdol bin Lahik danBakar bin Mador bin Muhammad bin Hakim
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Murid-muridnya adalah, an-Nasa’I Al Humaidi, Nu’aim bin Hammad, Yahya bin Abdil
Hamid al Harrani, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma’in, Ali Al Madini, Muhammad bin
Abdillah bin Numair dan Ibnu Abi Syaibah
Pendapat para ulama: Abu Bakr al Atsram berkata, “Saya pernah mendengar Ahmad bin
Hanbal ketika disebut Qutaibah, beliau langsung memujinya.” Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani
rahimahullah telah memberi gelar beliau, “tsiqah tsabt”. Gelar ini merupakan gelar yang tinggi.
Dengan gelar tsiqah (terpercaya) saja, sudah menunjukkan agamanya yang baik disertai hapalan
yang kuat. Apalagi ditambah dengan gelar tsabt (kokoh), ini menunjukkan bahwa Qutaibah
bukanlah orang yang sembarangan. Terbukti, Adz Dzahabi rahimahullah berkata tentangnya,
“Qutaibah bin Sa’id adalah Syaikhul Islam, al Muhaddits (ahli hadits yang menyibukkan dirinya
dengan hadits), al imam (pemuka ulama), tsiqah (yang terpercaya), yang banyak melakukan
perjalanan (menuntut ilmu), salah seorang periwayat (yang terkemuka dalam) Islam.” 87
3. Ibnu Syihab
Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin
Syihab bin Abdullah bin Al-Harits bin Zuhrah bin Kilab, seorang imamu l-ilmi, hafizh pada
zamannya Abû Bakar Al Qurasi Az-Zuhri Al-Madani. Ibnu Syihab Az-Zuhri tinggal di Ailah
sebuah desa antara Hijaz dan Syam, reputasinya menyebar sehingga ia menjadi tempat berpaling
bagi para ulama Hijaz dan Syam. Selama delapan tahun Ibnu Syihab Az-Zuhri tinggal bersama
Sa’id bin Al-Musayyab di sebuah desa bernama Sya’bad di pinggir Syam.
Guru-gurunya adalah: Anas bin Malik, Said bin Al Musayyib, Alqamah bin Waqash,
Katsir bin ‘Abas, ‘Ali bin Al Husain, Urwah bin Az-Zubair, Abu Idris Al-Kaulani, Abdul Malik
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bin Marwan, Salim bin Abdullah, Muhammad bin Nu`man bin Basyir, Abu Salamah bin
Abdurrahman, dan yang lainnya.
Murid-muridnya: Imam Malik, Al-Layts, Ibnu Abi Dza`ab, Sufyan bin `Uyaynah dan
Sufyan Ats-Tsauri, Zaid bin Aslam, Yahya bin Sa`id Al-Anshari, dan Atha` bin Abi Rabah,
meskipun dia lebih tua dari Az-Zuhri dan meninggal dunia dua puluh tahun lebih dulu sebelum
beliau meninggal.
Pendapat para ulama: Ja`far bin Rabi`ah pernah bertanya kepada Al-Ara bin Malik,
“Siapakah orang yang paling faqih dari penduduk Madinah?” Dia menjawab, “Kalau orang yang
paling alim terhadap keputusan-keputusan Rasulullah, keputusan Abu Bakar, Keputusan Umar
dan Utsman, dan yang paling faqih dalam masalah fiqih dan yang paling alim dengan urusan
manusia yang telah lalu, dialah Sa`id bin Al Musayyib. Adapun orang yang paling banyak
Haditsnya, dialah Urwah bin Az-Zubair.” Al-Ara berkata, “Maka adapun yang paling alim
semuanya menurutku adalah Ibnu Syihab, beliau mengumpulkan seluruh ilmu yang ada pada
mereka ke dalam ilmu beliau.” Dan Suatu ketika Umar bin Abdul `Aziz bertanya, “Apakah
kalian mau berjumpa dengan Ibnu Syihab?” Mereka menjawab, “Kami akan melakukannya.”
Umar berkata, “Temuilah dia, karena sesungguhnya tidak ada yang tersisa saat ini orang yang
lebih tahu tentang Sunnah Rasulullah daripadanya.”88
4. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah
Nama sebenarnya adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas’ud al-Hudzaly,
seorang ulama ta’biin yang terkenal. Wafat pda tahun 98H.
Guru-gurunya: Ibnu Umar,Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa’id al-Khudlry, Abu Waqid
al-Laitsy, Zaid ibn Khalid, an Nu’man bin Basyir, Aisyah, Fatimah binti Qais, dan lainnya.
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Murid-muridnya: Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Syihab
Pendapat para ulama: Az-Zuhry berkata,” Saya tidak duduk dengan seorang alim
melainkan saya merasakan bahwa saya mengetahui ilmunya, selain dari Ubaidullah yang setiap
saya dating kepadanya, saya memperoleh ilmu yang baru”. Dan Ibnu Sa’ad berkata.”
Ubaidullah,adalah seorang yang alim dan tsiqah, ahli dalam bidang fiqh dan banyak
hadistnya”.89
5. Ummu Qa’is binti Mihsan
Nama aslinya adalah Aminah binti Mihsan Al-Asadiah, seorang sahabat wanita yang
telah memeluk Islam dari sejak dini dan ikut berhijrah dan membaiat Nabi . Dialah wanita yang
datang menyerahkan bayinya kepada Nabi yang kemudian oleh Nabi diletakkan di atas
pangkuannya, bayi tersebut buang air kecil, Nabi menyuruh mengambil air danmenyiramkannya
ke atas bagian pakaian yang terkena air kencing tanpa dicuci.
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BAB IV
KRITIK SANAD DAN MATAN HADITS TENTANG PERBEDAAN AIR SENI BAYI
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER
A. Analisis Sanad Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan
An-nasa’i
Analisa sanad hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Annasa’I . penelitian sanad yang akan peneliti jelaskan yaitu riwayat dari Imam Bukhari dari kitab
shahih Bukhari, Imam Muslim dalam kitab shahih Muslim dan dalam Sunan Nasa’I. untuk
membatasi topik yang akan peneliti kaji, peneliti akan membahas hadits tentang perbedaan air
seni bayi laki-laki dan perempuan saja.
Peneliti memulai nya dengan menyampaikan biografi perawi, kemudian tentang
pengakuan para ulama tentang keadaan ilmunya , atau kualitas intelektualnya. Mengetahui
ketersambungan sanad baik sebelum atau sesudahnya (hubungan guru dan murid nya). Dan
menyebutkan guru-gurunya dan juga murid-muridnya sesuai

dengan keterangan dari kitab

Tahdzib at-Tahdzib karya Imam Ibn Hjr al-Asqolani.
Adapun unsur-unsur kaidah kesahihan hadits adalah sebagai berikut:
1. Sanad hadits yang bersangkutan harus bersambung mulai dari mukharajnya sampai
kepada Nabi SAW
2. Seluruh periwayat dalam hadits itu harus bersifat adil dan dhabit
3. Dalam suatu hadits sanad dan matannya harus terhindar dari kejanggalan (Syuzuz)
dan (illat)

Sedangkan Imam an-Nawawi merumuskan kaedah kesahihan hadits ialah hadits yang
bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, serta tidak terdapat
kejanggalan syudzudz dan illat.90
Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam menganalisa sanad-sanad hadits
adalah: shahih
1. Melakukan I’tibar dengan membuat skema sanad
2. Meneliti keadaan perawi dalam sanad-sanad hadits
3. Mempelajari lambang-lambang metode periwayatan yang digunakan para perawi
Menurut istilah hadits al-I’tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu
hadits tertentu, yang hadits itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang perawinya
saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada
periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadits dimaksud.91
Dengan dilakukannya al-I’tibar, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad
hadits yang diteliti, dengan demikian juga nama-nama periwayatanya dan metode periwayatan
yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi kegunaan al-I’tibar
adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadits seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya
pendukung berupa periwayat yang berstatus mutab92i dan syahid.93
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Untuk mempermudah dan memperjelas kegiatan al-I’tibar, maka dibuatlah skema sanad
hadits yang akan diteliti.
Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan skema sanad, yaitu:
1. Jalur seluruh sanad,
2. Nama-nama perawi seluruh hadits dan,
3. Metode periwayatannya yang digunakan oleh masing-masing perawi.94
Adapun dalam meneliti keadaan para rawi dimaksutkan untuk mengetahui apakah para
perawi di dalam sanad hadits yang diteliti memiliki kualitas yang dapat diterima atau tidak. Yang
sangat penting dalam meneliti keadaan para periwayat ini adalah mengetahui ke- adilan kedhabit_an para periwayat. Karena ke adilan dan ke dhabitan ini adalah syarat diterimanya
riwayat seorang periwayat.
Penilaian periwayat tentang sifat-sifat adil dan dhabit serta kecacatan dikenal dengan
istilah jarh dan ta’dil. Menurut istilah, jarh menurut muhadditsin adalah menunjukan sifat-sifat
cela rawi sehingga mengangkat atau mencacatkan ‘adalah atau ke dhabitannya.95
1. Sanad Riwayat Imam Bukhari
Ketersambungan sanad mulai dari mukharij sampai kepada sumber utama yakni
Rasulullah saw adalah salah satu syarat utama untuk menentukan derajat suatu hadits. Untuk
mengetahui ketersambungan sanad tersebut, salah satu caranya ialah dengan melihat tahun lahir
dan wafat masing-masing perawi.
Dengan memperhatikan kembali skema sanad dan profil perawi yang lalu, maka peneliti
mendapatkan data bahwa Imam Bukhari lahir pada tahun 196 H dan wafat pada tahun 256 H,
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komentar para ulama terhadap beliau adalah Nu’aim bin Hammad al-Khuza’i rahimahullah
berkata, “Muhammad bin Ismâ’îl (al-Bukhâri) adalah orang yang faqih (faham ilmu agama) dari
umat ini.96 Ia tercatat sebagai murid dari Abdullah bin Yusuf. Dapat peneliti simpulkan bahwa
Abdullah bin Yusuf saling bertemu dengan Imam Bukhari.
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lahir pada tahun (peneliti belum menemukannya) dan wafat pada tahun 218 H, komentar para
ulama terhadap beliau adalah, Ibnu Hajar berkata bahwa beliau tsiqah.98 Beliau mempunyai
banyak karya tulis khususnya pada ilmu bahasa arab, diantara karya beliau adalah: Maghani AlLabib ‘an Kutubi Al-A’araib, ‘Umdatu Thalib Fi Tahqiqi Tashrif Ibni Hajib, Raf’u Khashashah
‘An Qira atil Khulashah, Al-I’rab ‘an Qawa’id Al-’Arabiyyah, Audhahul Masalik Ila Alfiyah
Ibni Malik, Nazahatu Ath-Tharfi Fi ‘Ilmi Sharfi, Mauqidul Adzhan, ini adalah kitab teka-teki di
dalam ilmu nahwu. Ia tercatat sebagai Murid dari Malik bin Anas dan antara murid dan guru
saling bertemu dan hidup sezaman. Selanjutnya Malik bin Anas lahir pada tahun 93 H dan wafat
pada tahun 179 H. Komentar para ulama terhadap beliau adalah An Nasa’I berkata,” Tidak ada
yang saya lihat orang yang pintar, mulia dan jujur, terpercaya periwayatan haditsnya melebihi
Malik, kami tidak tahu dia ada meriwayatkan hadits dari rawi matruk, kecuali Abdul Karim”.
(Ket: Abdul Karim bin Abi al Mukharif al Basri yang menetap di Makkah, karena tidak senegeri
dengan Malik, keadaanya tidak banyak diketahui, Malik hanya sedikit mentahrijkan haditsnya
tentang keutamaan amal atau menambah pada matan). Sedangkan Ibnu Hayyan berkata,” Malik
adalah orang yang pertama menyeleksi para tokoh ahli fiqh di Madinah, dengan fiqh, agama dan
keutamaan ibadah” dan ia termasuk orang yang tsiqah.99 Dan ia tercatat sebagai murid dari
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Hisyam bin Urwah.100 Selanjutnya Hisyam bin Urwah lahir pada tahun (peneliti belum
menemukan),dan wafat pada tahun 145 H. Pendapat ulama terhadap beliau adalah tsiqah, faqih
dan imam fil hadits.101 Dan ia tercatat sebagai murid dari Urwah bin Zubair.102 Selanjutnya
Urwah bin Zubair lahir pada tahun 23 H dan wafat pada tahun 93 H. Pendapat para ulama
terhadap beliau adalah Ia dikenal orang yang tsiqah dan kuat hapalannya, Ibnu Syihab az-Zuhry
berkata,” Demi Allah, kami hanya mempelajari 1 suku hadits dari 2000 suku hadits”. Sedangkan
Muhammad bin Sa’ad berkata,” Orang yang paling mengetahui tentang hadits hadits Aisyah ada
3 orang yaitu : al-Qasim, ‘Urwah dan ‘Amrah”. 103 Dan ia tercatat sebagai murid dari Aisyah.104
Selanjutnya Aisyah binti Abu Bakar Ash Siddiq lahir pada tahun (peneliti belum menemukan)
dan wafat pada tahun 57 H dan ia tercatat sebagai seorang sahabat sekaligus istri dari Nabi
SAW.105 Aisyah meriwayatkan 2.210 hadits, diantara keistimewaannya beliau sendiri kadang
kadang mengeluarkan beberapa masalah dari sumbernya, berijtihad secara khusus, lalu
mencocokannya dengan pendapat pada sahabat yang alim.
Dengan melihat tahun lahir dan wafatnya masing-masing perawi tersebut, dapat diambil
kesimpulan bahwa antara guru dan murid pernah hidup sezaman dan kemungkinan besar saling
bertemu (al-mu’asyarah) .
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2. Sanad Riwayat Imam Muslim jalur pertama
Ketersambungan sanad mulai dari mukharij sampai kepada sumber utama yakni
Rasulullah saw adalah salah satu syarat utama untuk menentukan derajat suatu hadits. Untuk
mengetahui ketersambungan sanad tersebut, salah satu caranya ialah dengan melihat tahun lahir
dan wafat masing-masing perawi.
Dengan memperhatikan kembali skema sanad dan profil perawi yang lalu, maka peneliti
mendapatkan data bahwa Imam Muslim lahir pada tahun (peneliti belum menemukan)dan wafat
pada tahun 261 H. Pendapat para ulama terhadap beliau adalah Abu Quraisy al-Hafiz
menyatakan bahwa di dunia ini orang yang benar-benar ahli di bidang hadits hanya empat orang;
salah satu di antaranya adalah Muslim (Tazkiratul Huffaz, jilid 2, hal. 150). Maksud perkataan
tersebut adalah ahli ahli hadits terkemuka yang hidup di masa Abu Quraisy, sebab ahli hadits itu
cukup banyak jumlahnya. 106 Ia tercatat sebagai Murid dari Abu bakar bin Abi Syaibah dan Abu
Quraib. Dapat peneliti simpulkan bahwa antara Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib
dengan Imam Muslim saling bertemu atau hidup sezaman.107 Selanjutnya Abu Bakar bin Abi
Syaibah (peneliti belum menemukan tahun kelahirannya) dan wafat pada tahun 253 H. pendapat
ulama terhadap beliau adalah Abul Ubaid al-Qasim berkata,” Puncak ilmu dipegang oleh 4 orang
yaitu Ibn Abi Syaibah orang yang cakap penyebut hadist, Ahmad adalah orang yang paling
pandai memahami hadist, Yahya orang yang paling banyak mengumpulkan hadist dan Ali bin alMadiny orang yang alim akan hadist. Dan yang paling hapal takala ada Mudzakarah adalah Abu
Bakar bin Abi Syaibah. Abu Zur’ah ar Razy berkata,” Belum pernah saya melihat orang yang
hapal dari pada Abu Bakar bin Abi Syaibah.108 Selanjutnya Abu Quraib lahir pada tahun
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(peneliti belum menemukan) dan wafat pada tahun 248 H dan ia tercatat sebagai murid dari
Abdullah bin Numair. Dapat peneliti simpulkan bahwa antara guru dan murid saling bertemu.109
Selanjutnya Abdullah bin Numair lahir pada tahun (peneliti belum menemukan)dan wafat pada
tahun 199 H dan ia tercatat sebagai murid dari Hisyam bin Urwah.110 Selanjutnya Hisyam bin
Urwah lahir pada tahun (peneliti belum menemukan),dan wafat pada tahun 145 H dan ia tercatat
sebagai murid dari Urwah bin Zubir. Selanjutnya Urwah bin Zubair lahir pada tahun 23 H dan
wafat pada tahun 93 H dan ia tercatat sebagai murid dari Aisyah binti Abu bkar Ash Siddiq.
Selanjutnya Aisyah binti Abu Bakar Ash Siddiq lahir pada tahun (peneliti belum menemukan)
dan wafat pada tahun 57 H dan ia tercatat sebagai seorang sahabat sekaligus istri dari Nabi SAW.
Dengan melihat tahun lahir dan wafatnya masing-masing perawi tersebut, dapat diambil
kesimpulan bahwa antara guru dan murid pernah hidup sezaman dan kemungkinan besar saling
bertemu (al-mu’asyarah) dan haditsnya shahih karena perawinya tsiqah.
3. Sanad Riwayat Imam Muslim jalur kedua
Ketersambungan sanad mulai dari mukharij sampai kepada sumber utama yakni
Rasulullah saw adalah salah satu syarat utama untuk menentukan derajat suatu hadits. Untuk
mengetahui ketersambungan sanad tersebut, salah satu caranya ialah dengan melihat tahun lahir
dan wafat masing-masing perawi.
Dengan memperhatikan kembali skema sanad dan profil perawi yang lalu, maka peneliti
mendapatkan data bahwa Imam Muslim lahir pada tahun (peneliti belum menemukan)dan wafat
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pada tahun 261 H. Ia tercatat sebagai murid dari Zuhair bin Harb. Selanjutnya Zuhair bin Harb
lahir pada (peneliti belum menemukan) dan wafat pada tahun 334 H. Pendapat Ulama terhadap
beliau adalah Tsiqah Sabt Hafid Mutqin.111 Selanjutnya Jarir lahir pada tahun (peneliti belum
menemukan) dan wafat pada tahun 188 H. Pendapat Ulama terhadat beliau adalah bawha ia
adalah seorang yang tsiqah.112 Ia tercatat sebagai murid dari Hisyam bin Urwah karena dengan
melihat tahun wafatnya mereka pernah hidup sezaman. Selanjutnya Hisyam bin Urwah lahir
pada tahun (peneliti belum menemukan),dan wafat pada tahun 145 H dan ia tercatat sebagai
murid dari Urwah bin Zubir. Selanjutnya Urwah bin Zubair lahir pada tahun 23 H dan wafat
pada tahun 93 H dan ia tercatat sebagai murid dari Aisyah binti Abu bkar Ash Siddiq.
Selanjutnya Aisyah binti Abu Bakar Ash Siddiq lahir pada tahun (peneliti belum menemukan)
dan wafat pada tahun 57 H dan ia tercatat sebagai seorang sahabat sekaligus istri dari Nabi SAW.
Dengan melihat tahun lahir dan wafatnya masing-masing perawi tersebut, dapat diambil
kesimpulan bahwa antara guru dan murid pernah hidup sezaman dan kemungkinan besar saling
bertemu (al-mu’asyarah) dan haditsnya shahih.
4. Sanad Riwayat Imam an-Nasa’I
Ketersambungan sanad mulai dari mukharij sampai kepada sumber utama yakni
Rasulullah saw adalah salah satu syarat utama untuk menentukan derajat suatu hadits. Untuk
mengetahui ketersambungan sanad tersebut, salah satu caranya ialah dengan melihat tahun lahir
dan wafat masing-masing perawi.
Dengan memperhatikan kembali skema sanad dan profil perawi yang lalu, maka peneliti
mendapatkan data bahwa Imam an-Nasa’i lahir pada tahun 215H dan wafat pada tahun 303 H.
pendapat Ulama terhadap beliau adalah Imam al-Naisapuri mengatakan, “Syarat-syarat yang
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ditetapkan al-Nasa’i dalam menilai para periwayat hadis lebih ketat dan keras ketimbang syaratsyarat yang digunakan Muslim bin al-Hajjaj.” Ini merupakan komentar subyektif Imam alNaisapuri terhadap pribadi al-Nasa’i yang berbeda dengan komentar ulama pada umumnya.
Ulama pada umumnya lebih mengunggulkan keketatan penilaian Imam Muslim bin al-Hajjaj
ketimbang al-Nasa’i. Bahkan komentar mayoritas ulama ini pulalah yang memposisikan Imam
Muslim sebagai pakar hadis nomer dua, sesudah al-Bukhari.113 Ia tercatat sebagai murid dari
Qutaibah.114 Selanjutnya Qutaibah lahir pada (peneliti belum menemukan) dan wafat pada tahun
236 H. Dan ia tercatat sebagai murid dari Malik bin Anas. Selanjutnya Malik bin Anas lahir
pada tahun (peneliti belum menemukan) dan wafat pada tahun 179 H ia tercatat sebagai murid
dari Ibnu Syihab. Selanjutnya Ibnu Syihab lahir pada tahun (peneliti belum menemukan), dan
wafat pada tahun 124 H dan ia tercatat sebagai murid dari Ubaidullah bin Utbah. Selanjutnya
Ummu Qais lahir pada tahun (peneliti belum menemukan) dan wafatnyapun (peneliti belum
menemukan) dan ia tercatat sebagai sahabat Nabi SAW.
Dengan melihat tahun lahir dan wafatnya masing-masing perawi tersebut, dapat diambil
kesimpulan bahwa antara guru dan murid hidup sezaman, tetapi dalam hadits ini peneliti belum
menemukan tahun lahir dan wafatnya 1 perawi yaitu Ummu Qais. Tetapi ulama mengatakan
bahwa ia adalah seorang sahabah.
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5. Hasil Penelitian Sanad
a. Hadits Riwayat Imam Bukhari
Hadits tersebut selain diriwayatkan oleh Imam Bukahri yg diriwaytkan oleh Imam anNasa’I dengan lafadz yang sama. Bila melihat jumlah keseluruhan dalam rangkaian periwayat
yang terdapat dalam seluruh sanad, maka hadits tersebut adalah hadits yang berstatus shahih.
Pada tingkat pertama (tingkat sahabat) yakni pada Aisyah binti Abu Bakar As-siddiq, ia berstatus
tsiqah. Kemudian pada tingkat kedua (tingkat tabi’in) yakni pada Urwah bin Zuhair (tsiqah),
kemudian pada tingkat ketiga (tingkat tabi’ul atba’) yakni Hisyam bin Urwah (tsiqah), kemudian
pada tingkat keempat (tingkat tabi’ut tabi’in) yakni Malik bin Anas (tsiqah), kemudian pada
tingkat kelima (tingkat tabi’ul atba’).
Setelah sanad Imam Bukhari ini diteliti ternyata unsur keshahihan sanad yaitu sanadnya
bersambung, perawi bersipat adil dan dhabit, dan terhindar dari syadz dan ‘ilat telah terpenuhi.
karena tidak adanya perawi yang bermasalah dengan kepribadiannya yang dapat menyebabkan
ketersambungan sanad, perawi bersifat adil dan dhabit, sehingga dapat dikatakan bahwa hadits
ini adalah hadits yang shahih.
b. Hadits Riwayat Imam Muslim Jalur Pertama
Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila melihat jumlah keseluruhan
dalam rangkaian periwayat yang terdapat dalam seluruh sanad, maka hadits tersebut adalah
hadits yang berstatus shahih. Pada tingkat pertama (tingkat sahabat) yakni pada Aisyah binti
Abu Bakar As-siddiq, kemudian pada tingkat kedua (tingkat tabi’in) yakni pada Urwah bin
Zuhair, kemudian pada tingkat ketiga (tingkat tabi’ul atba’) yakni Hisyam bin Urwah, kemudian
pada tingkat keempat (tingkat tabi’ut tabi’in) yakni Abdulah bin Numair (tsiqah), kemudian pada

tingkat kelima (tingkat tabi’ul atba’) yakni Abu Quraib dan Abu bakar bin Abi Syaibah
(mutaba’ah), (tsiqah).
Setelah sanad Imam Muslim ini diteliti ternyata unsur keshahihan sanad yaitu sanadnya
bersambung, perawi bersipat adil dan dhabit, dan terhindar dari syadz dan ‘ilat telah terpenuhi.
karena tidak adanya perawi yang bermasalah dengan kepribadiannya yang dapat menyebabkan
ketersambungan sanad, perawi bersifat adil dan dhabit, sehingga dapat dikatakan bahwa hadits
ini adalah hadits yang shahih.
c. Hadits Riwayat Imam Muslim Jalur Kedua
Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila melihat jumlah keseluruhan
dalam rangkaian periwayat yang terdapat dalam seluruh sanad, maka hadits tersebut adalah
hadits yang berstatus shahih. Pada tingkat pertama (tingkat sahabat) yakni pada Aisyah binti
Abu Bakar As-siddiq, kemudian pada tingkat kedua (tingkat tabi’in) yakni pada Urwah bin
Zuhair, kemudian pada tingkat ketiga (tingkat tabi’ul atba’) yakni Hisyam bin Urwah, kemudian
pada tingkat keempat (tingkat tabi’ut tabi’in) yakni Jarir (tsiqah), kemudian pada tingkat kelima
(tingkat tabi’ul atba’) yakni Zuhair bin Harb (tsiqah).
Setelah sanad Imam Muslim ini diteliti ternyata unsur keshahihan sanad yaitu sanadnya
bersambung, perawi bersipat adil dan dhabit, dan terhindar dari syadz dan ‘ilat telah terpenuhi.
karena tidak adanya perawi yang bermasalah dengan kepribadiannya yang dapat menyebabkan
ketersambungan sanad, perawi bersifat adil dan dhabit, sehingga dapat dikatakan bahwa hadits
ini adalah hadits yang shahih.
d. Hadits Riwayat Imam an-Nasa’i
Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam an-Nasa’i. Bila melihat jumlah keseluruhan dalam
rangkaian periwayat yang terdapat dalam seluruh sanad, maka hadits tersebut adalah hadits yang

berstatus munqathi’.

Pada tingkat pertama (tingkat sahabat) yakni pada Ummu Qais binti

Mihsan (tsiqah), kemudian pada tingkat kedua (tingkat tabi’in) yakni pada Ubaidullah bin
Abdullah bin Utbah (tsiqah) , kemudian pada tingkat ketiga (tingkat tabi’ut tabi’in) yakni Ibnu
Syihab (tsiqah), kemudian pada tingkat keempat (tingkat tabi’ut tabi’in ) yakni Malik bin Anas
(tsiqah), kemudian pada tingkat kelima (tingkat tabi’ul atba’) yakni Qutaibah bin Salid bin Jamil
(tsiqah).
Setelah sanad Imam an-Nasa’i ini diteliti ternyata unsur keshahihan sanad yaitu sanadnya
bersambung, perawi bersipat adil dan dhabit, dan terhindar dari syadz dan ‘ilat telah terpenuhi.
karena tidak adanya perawi yang bermasalah dengan kepribadiannya yang dapat menyebabkan
ketersambungan sanad, perawi bersifat adil dan dhabit, sehingga dapat dikatakan bahwa hadits
ini adalah hadits yang shahih.
Hadits ini menjelaskan tentang Nabi yang dikencingi oleh bayi dan nabi SAW memberi tahu cara
mensucikannya hanya dengan memercikan air saja kepada bayi laki” yang belum dieri makan.
Hadits ini tergolong hadits yang al-Muttashil Marfu’, yaitu hadits yang sanad-nya langsung
disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan dari aspek kualitasnya, hadits di atas tergolong
dalam kategori hadits shahih.
B.

Analisis Matan Hadits
Selanjutnya peneliti akan meneliti matan hadits tentang perbedaan air seni bayi laki laki

dan perempuan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan an-Nasa’i. Hal ini
untuk mengetahui apakah matan tersebut mengandung syuzuz dan illat. Penelitian ini dimulai
dengan meneliti keautentikan matan dengan melihat kualitas sanadnya, meneliti susunan matan
yang semakna dan meneliti kandungan maknanya serta terakhir akan disimpulkan apakah matan
tersebut berstatus shahih atau tidak.

1) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya.
Berdasarkan kepada pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa sanad hadits tentang
perbedaan air seni bayi laki-aki dan perempuan dalam perspektif gender yang diriwayatkan oleh
Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam An-Nasa’I tersebut jelas ketersambungan antara guru
dan murid antara masing-masing perawi saling bertemu jalurnya. Sehingga dengan demikian,
peneliti mengambil kesimpulan bahwa apabila dilihat dari kualitas sanadnya, maka matan hadits
tersebut adalah shahih.
2) Meneliti susunan matan yang seksama
Untuk meneliti ada atau tidak nya kemungkinan perbedaan lafadz pada berbagai matan
yang seksama, yang diriwayatkan melalui berbagai jalan mukharij yang lain, maka peneliti akan
menjelaskan pada bagian hadits yang mengenai tema pertama ini, yang memiliki hadits
pembanding lainnya yang seksama yaitu riwayat Imam Muslim dalam shahih Muslim dan anNasa’I dalam sunan an-Nasa’I.
a. Hadits riwayat Imam Muslim

b. Hadits Riwayat an-Nasa’i

Setelah melakukan penelitian pada kedua riwayat ini, peneliti menemukan adanya
perbedaan lafal antara hadits Imam Muslim dan an-Nasa’I, Imam Muslim dalam kitab shahih
muslimnya menggunakan lafadz

sedangkan pada lafal riwayat an-Nasa’I

menggunakan lafadz

. Walaupun ada perbedan-perbedan, namun demikin

tidaklah merubah topik hadits perbedaan laki-laki dan perempuan. perbedaan-perbedaan tersebut
masih dapat di tolelir dan bukan berarti matan hadits-hadits tersebut mengandung syuzuz dan
‘illat. Perbedaan redaksi tersebut dikarenakan dalam periwayatan hadits yang terdapat
periwayatan secara lafadz dan secara maknanya saja.
3) Meneliti kandungan matan
Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi sebagaimana yang dikutip oleh M Syuhudi Ismail
menyatakan bahwa suatu matan hadits maqbul (diterima karena berkualitas shahih) apabila tidak
bertentangan dengan akal sehat, Al-Qur’an, hadits mutawatir, amalan yang menjadi kesepakatan
ulama salaf dalil yang telah pasti, dan hadits ahad yang kualitas keshahihannya lebih kuat.115
Hadits tentang perbedaan air seni bayi laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender
bila disandingkan dengan aturan pertama yakni tidak bertentangan dengan akal sehat, menurut
peneliti tidak ada yang bertentangan. Rasulullah SAW memberi keringanan terhadap umatnya
untuk mensucikan diri akibat pakaian nya terkena kencing bayi laki-laki karena bayi lebih sering
di gendong.
Bila disandingkan dengan syarat yang kedua yakni tidak bertentangan dengan al-Qur’an,
peneliti menyimpulkan tidak ada sama sekali yang bertentangan dengan al-Qur’an. Salah satu
contohnya adalah Al-Qur’an surat Al-Mudatsir ayat 4:
ْوَﺛِﯿَﺎﺑَﻚَ ﻓَﻄَﮭﱢﺮ
Artinya: “dan bersihkanlah pakaian mu.
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Maksud pakaian di sini bisa semua amal, yaitu dengan membersihkan dan memurnikan
amal itu dan melakukannya secara sempurna, serta membersihkannya dari segala yang
membatalkan dan mengurangi amal itu baik berupa syirik, nifak, ujub (bangga diri), takabbur
(sombong), lalai dsb. yang seorang hamba diperintahkan untuk menjauhinya dalam beribadah
kepada-Nya. Bisa juga maksud pakaian di sini adalah pakaian hakiki, yaitu dengan
membersihkannya dari najis, dimana membersihkannya termasuk salah satu syarat shalat dan
bahwa seseorang diperintahkan membersihkan pakaiannya dari semua najis di setiap waktu,
terlebih ketika masuk ke dalam shalat. Jika seseorang diperintahkan membersihkan zhahir
(bagian luar), maka diperintahkan pula membersihkan batin dari noda dosa dan maksiat dengan
istighfar dan tobat, dan bahwa bersihnya zhahir termasuk penyempurna bersihnya batin. 116
Hadits perbedaan air seni bayi laki-laki dan perempuan daam perspektif gender juga tidak
bertentangan dengan pandangan para ulama’ salaf. Ini dibuktikan dengan diriwayatkannya hadits
tersebut oleh para mukharij terkenal di antaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam
an-Nasa’i.
4) Natijah (Hasil Penelitian Matan)
Setelah matan hadits diteliti berdasarkan kualitas sanad, meneliti susunan matan yang
seksama, dan meneliti kandungan matan hadits mengenai perbedaan air seni bayi laki-laki dan
perempuan dalam perspektif gender peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa matan hadits
tidaklah ada yang bermasalah karena sesuai dengan syarat-syarat matan shahih yang disyaratkan
oleh para ulama, dengan demikian unsur syuzuz dan ‘illat tidaklah ditemukan. Sehingga dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa matan hadits ini adalah shahih. Makna matan hadits tersebut
sesungguhnya adalah kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah kepada umat islam cara untuk

116

https://tafsirq.com/74-al-muddassir/ayat-4#tafsir-jalalayn, diakses pada 20-07-2017 Jam 23-25 WIB

mensucikan air kencing bayi yang terkena pakaian umat islam. Rasulullah memberikan
keringanan untuk kencing bayi selama ia belum diberi makan karena bayi lebih sering
digendong. 117
Dalam realitas pemahaman di masyarakat perbedaan cara memperlakukan pensucian
terhadap air seni bayi laki-laki dan perempuan dianggap tidak adil dan ramah gender, pada
faktanya bayi laki-laki dan perempuan mengkonsumsi makanan yang sama. Anggapan tersebut
sebenarnya bisa di luruskan jika kita merujuk pada temuan medis yang menjelaskan perbedaan
air seni bayi laki-laki dan perempuan. Argumentasi medis tersebut bisa dijadikan dalil bahwa
berbeda cara pensucian antara bayi laki-laki dan perempuan dapat peneliti kaitkan dengan kajian
gender.
a. Kencing bayi laki-laki lebih lembut ketimbang kencing bayi perempuan. Menurut kitab al-fiqh
islami-Zuhaily “Kencing bayi laki-laki lebih lembut ketimbang kencing bayi perempuan
sehingga bertemunya kencing laki-laki tempat yang terkencingi tidak sekuat bayi perempuan”
karenanya kencing laki-laki diringankan hukumnya tidak kencing bayi wanita.
b. Tanda balig (dewasa) nya anak laki-laki ditandai dengan cairan suci yaitu mani sedang tanda
balig (dewasa) nya anak perempuan ditandai dengan mani dan cairan najis yaitu darah haid. Oleh
karena itu sangat berpengaruh pada sifat kenajisan air kencing perempuan.Terkait dengan hal ini,
Asal kejadian laki-laki dari dari air dan tanah sedang asal kejadian wanita dari daging dan darah
(najis) karena Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam AS yang pendek.
c. Air kencing anak perempuan lebih pekat, lebih kekuning kuningan,lebih tajam baunya berbeda
dengan anak laki-laki.118
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d. Bayi perempuan juga tidak terlepas dari fenomena ini. Mereka juga mudah terkena kuman
dibandingkan dengan laki-laki, kecuali tiga bulan pertama selepas dilahirkan. Menurut penelitian
di Tripler Army Medical Center, peluang bayi perempuan terkena penyakit saluran kencing
sebesar 4,1 persen sedangkan peluang bayi laki-laki hanya 0,5 persen. Namun persentase ini bisa
berkurang menjadi 0,2 persen sekiranya bayi lelaki dikhitan paling tidak tiga bulan setelah
dilahirkan. Adapun bayi perempuan, jika telah mencapai umur tiga bulan, resiko terkena
penyakit saluran kencing akan semakin meningkat. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa apa
yang dipaparkan ini tidak bertujuan untuk menyatakan bahwa perbedaan status hukum dan cara
mencuci air kencing bayi perempuan dan laki-laki disebabkan oleh factor penyakit saluran
kencing yang disebutkan sebelum ini. Fakta-fakta yang dipaparkan ini sekedar menunjukan
bahwa sebenarnya terdapat perbedaan antara sistem kencing bayi laki-laki dan perempuan, justru
perbedaan hukum ini bukanlah suatu yang tidak masuk akal.119
Dari berbagai keterangan di atas, peneliti berasumsi bahwa perbedaan tata cara
mensucikan air seni bayi laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya berimplikasi pada
perbedaan status keduanya, sebenarnya tidak muncul begitu saja tanpa sebab karena
bagaimanapun fakta keberadaan perbedaan ini telah menimbukan beragam persepsi di berbagai
kalangan. Apa yang tercantum di dalam hadits yang berkisar tentang perbedaan air seni tersebut
memang demikianlah adanya, karena setelah diteliti lebih lanjut ternyata dunia medis pun telah
menyingkap rahasia dibalik perbedaan air seni bayi laki-aki dan perempuan. Keduanya memiiki
struktur dan unsur yang berbeda, terlebih pada air seni bayi perempuan yang lebih banyak
mengandung bakteri dari pada air seni laki-laki. Bakteri tersebut selain ebih banyak, tentunya
juga berbahaya jika tidak dibersihkan secara cepat.
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C. Kesimpulan Hasil Penelitian Sanad dan Matan
Sanad hadits tentang perbedaan air seni bayi laki-laki dan perempuan adalah shahih.
Berkenaan dengan matan hadits, matan hadits tersebut adalah shahih. Apabila keduanya
digabungkan, sanadnya yang shahih dengan matan yang shahih, maka hasilnya adalah
keseluruhan hadits tersebut adalah berstatus shahih. Dikatakan demikian karena sanad adalah
kunci bagi matan dan dalam kasus hadits ini, sanad yang menjadi kunci bagi matan tersebut
adalah shahih.

BAB V
KESIMPULAN DAN PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah peneliti menguraikan pembahasan-pembahasan tentang hadits-hadits perbedaan
air seni bayi laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini, maka dapat di ambil kesimpulan
1. Sanad dan matan hadits tentang perbedaan air seni bayi laki-laki dan perempuan
memiliki banyak jalur periwayatan. Bahkan, kedua guru imam hadits yaitu Bukhari
dan Muslim yang hadits nya peneliti ambil sebagai sempel pada penelitian ini saling
menguatkan. Kualitas sanad hadits telah memenuhi syarat-syarat hadits shahih.
Berdasarkan hal tersebut, penulis menganggap sanad hadits tersebut adalah shahih.
2. Kualitas matan hadits yang memenuhi aturan matan hadits shahih. Berdasarkan hal
tersebut, penulis menganggap kualitas matan hadits tentang perbedaan air seni bayi
laki-laki dan perempuan dalam persfektif gender adalah shahih. Berdasarkan hasil
penelitian mengapa Rasulullah memberi keringanan cara pensucian air kencing bayi
karena gemarnya orang-orang buat menggendong bayi hingga sering kena kencing
dan masyaqqah atau sulit untuk mencucinya, oleh karena itu rasulullah memberi
keringanan dengan cara seperti itu. Dan mengapa cara pensucian nya berbeda antara
laki-laki dan perempun itu maka dapat peneliti ketahui dengan Ilmu medis. Mengapa
berbeda karena Kencing bayi laki-laki lebih lembut ketimbang kencing bayi
perempuan. Menurut kitab al-fiqh islami-Zuhaily I/311 “Kencing bayi laki-laki lebih
lembut ketimbang kencing bayi perempuan sehingga bertemunya kencing laki-laki
tempat yang terkencingi tidak sekuat bayi perempuan” karenanya kencing laki-laki

diringankan hukumnya dan Air kencing anak perempuan lebih pekat, lebih kekuning
kuningan,lebih tajam baunya berbeda dengan anak laki-laki.

B. Penutup
Syukur Al-hamdulillah, peneliti panjatkan ke hadirat Allah swt, karena berkat rahmat,
taufil, hidayah, serta inayah-nyalah peneliti dapat menyelesaikan skrip ini.
Dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam
penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, masukan, saran,
dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan.
Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk peneliti dan umumnya
para pembaca serta untuk perkembangan khazanah ilmu penetahuan dalam Islam, khususnya
dalam ilmu hadits.
Akhirnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuan baik moril maupun materil dan semoga Allah swt memberikan balasan
yang lebih baik. Amin ya rabb al-alamin.
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