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Oleh 

AHMAD NORUDIN BIN CHE MIN 

 

Berangkat dari permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat 

kita dalam memahami hadits Nabi SAW sebagai sumber pokok Islam kedua 

memang perlu penafsiran, karena hukum atau perintah yang terkandung 

didalamnya masih memerlukan pemahaman yang lebih, karena pada beberapa 

kasus hadits Nabi SAW nampak saling bertentangan. Demikian halnya hadits-

hadits yang memerintahkan shalat sunah tahiyatul masjid dan hadits yang 

memerintahkan mendengarkan khutbah jum’at sekilas nampak hadits-hadits 

tersebut saling bertentangan antara satu hadits dengan yang lainnya. Namun 

demikian benarkah kedua hadits hadits tersebut saling bertentangan lantas 

bagaimana kita mensikapinya? Kedua perintah Nabi SAW yang terkandung 

dalam kedua hadits diatas sungguh saling bertolak belakang, demikian halnya 

pemahaman kaum muslimin, terjadi perbedaan pendapat disana. Satu golongan 

membolehkan shalat sunah tahiyatul masjid meskipun khatib sudah berkhutbah, 

satu golongan yang lain melarangnya dan menganjurkan untuk mendengarkan 

khutbah. Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar maka dalam skripsi ini 

peneliti akan mengkaji hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid 

dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at, adapun permasalahan yang akan 

dicari jawaban dalam skripsi ini adalah bagaimana kualitas sanad dan matan 

hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban 

mendengarkan khutbah jum’at, kandungan dan makna hadits tentang perintah 

shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at. 

Tujuannya untuk mengetahui kualitas sanad dan matan dan mengetahui 

kandungan dan makna hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid 

dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at. 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode 

untuk meneliti hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan 

kewajiban mendengarkan khutbah jum’at, pertama peneliti gunakan adalah 

metode takhrij, dengan metode takhrij peneliti dapat menemukan hadits-hadits 

tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan 

khutbah jum’at terdapat dalam kutubut tis’ah yaitu shahih Bukhari, shahih 

Muslim, sunan Abu Daud, sunan Tirmidzi, sunan Nasa’i, sunan Ibnu Majah, 

muwatha’ Imam Malik, Musnad Ahmad dan sunan ad-Darimi. Dalam 

penelitian sanad hadits tentang perintah shalat tahiyatul masjid dan kewajiban 

mendengarkan khutbah jum’at, peneliti membuat i’tibar untuk mengetahui 

syahid dan mutabi’ hadits tersebut, untuk mempermudahkan proses kegiatan al-

I’tibar diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadits yang 

diteliti, setelah itu, peneliti menggunakan buku tahzib al tahzib untuk melihat 

para perawi sanad apakah sanad-nya bersambung atau tidak, dan melihat 

penilaian para ulama tentang perawi tersebut. Untuk meneliti matan hadits 

tentang perintah shalat tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah 
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jum’at, peneliti akan menggunakan langkah-langkah metodologis kegiatan 

penelitian matan hadits, yaitu meneliti matan dengan melihat kualitas sanad-

nya, meneliti susunan lafadz berbagai matan yang semakna, meneliti 

kandungan matan, dan kemudian menyimpulkan hasil penelitian matan. 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang 

sifatnya termasuk penelitian deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang 

peneliti gunakan ada dua yaitu data primer yang secara langsung diperoleh 

peneliti dari sumber asli seperti shahih Bukhari, shahih Muslim, sunan Abu 

Daud, sunan Tirmidzi, sunan Nasa’i, sunan Ibnu Majah, muwatha’ Imam 

Malik, musnad Ahmad dan sunan ad-Darimi. Kedua, menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, 

kisah sejarah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perintah shalat 

sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at. selain 

itu juga dalam menganalisa peneliti menggunakan kritik ekstern dan intern, 

kemudian dalam mengambil kesimpulan menggunakan metode deduktif, yang 

berangkat dari uraian-uraian yang bersifat umum kepada bersifat khusus yang 

lebih spesifik. 

Setelah peneliti lakukan penelitian sanad dan matan terhadap kedua 

hadits maka dapat peneliti simpulkan bahwa baik hadits yang memerintahkan 

shalat sunah tahiyatul masjid dan hadits yang memerintahkan untuk 

mendengarkan khutbah jumat sama-sama mempunyai derajat hasan shahih, 

tidak terdapat Syadz dan ‘Illat, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, 

tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah. Sehingga kedua hadits 

diatas dapat dijadikan hujjah dan bisa diamalkan karena ini merupakan ibadah 

kepada Allah SWT dan banyak hikmah atau manfaat yang didapat baik yang 

melakukan shalat seperti bersyukur, berdoa atau untuk mendekatkan diri kepada 

Allah SWT. 
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ٍد  ثَ َنا ُعَمُر ْبُن َعِليٍّ َعْن َمْعِن ْبِن ُمَحمَّ ٍر قَاَل َحدَّ ََلِم ْبُن ُمَطهَّ ثَ َنا َعْبُد السَّ َحدَّ
َعْن النَِّبيِّ َصلَّى  اْلَمْقُبِريِّ َعْن أَِبي ُهَريْ َرةَ اْلِغَفاِريِّ َعْن َسِعيِد ْبِن أَِبي َسِعيٍد 

يَن َأَحٌد ِإَّلَّ َغَلَبُه  يَن ُيْسٌر َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنَّ الدِّ
ُدوا َوقَارِبُوا َوأَْبِشُروا َواْسَتِعيُنوا بِاْلَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة َوَشْيٍء ِمنْ  ْلَجةِ  َفَسدِّ  الدُّ

 
Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Muthahhar berkata, telah 

menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma’an bin Muhammad al-Ghifari 

dari Sa’id bin Abu Sa’id al-Maqburi dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 

SAW bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang 

mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agama melainkan ia akan dikalahkan. 

Oleh karena itu kerjakanlah dengan semestinya, atau mendekati semestinya 

dan bergembiralah (dengan pahala Allah) dan mohonlah pertolongan di waktu 

pagi, petang dan sebagian malam"  (HR. Bukhari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 
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Iman. 

Kewajiban sebagai seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan 
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TENTANG PERINTAH SHALAT SUNNAH TAHIYATUL MASJID 

DAN KEWAJIBAN MENDENGARKAN KHUTBAH JUM’AT (STUDI 

ANALISIS SANAD DAN MATAN) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

I. Konsonan 

 q = ق  z = ز  a =  ا

 k = ك  s = س  b =  ب

 l = ل  ss = ش  t =  ت

 m = م  ss = ص  ts =  ث

 n = ن  hs = ض  j =  ج

 w = و  ts = ط  s =  ح

 s = ه  zs = ظ  hs =  خ

 ‘ = ء  ' = ع  h =  د

 s = ي  hs = غ  hz =  ذ

 h = ة  f = ف  r =  ر

 

 

II. Vokal Pendek 

1.   َ   = a 

2.   َ  = i 

3.   َ  = u 

III. Vokal Panjang 

ب نى/ي ا  .1   = a   ق ال = qala 

 qila = ق ي ل   i =  ئ ى   .2

ل   u =  ـ و   .3  yaqulu = ي ق و 
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IV. Bentuk Artikal 

 al =  ال .1

  contoh, asy-Syaikh =  الش .2

 -wa al =  وال .3

V. Keterangan Tambaahan 

1. Kata sandang ال (alif lam ma’rifah) ditransliterasi dengan al-, misalnya 

(الجزية ) al-jizyah, (االثار) al-athar dan (الذمة) al-dhimmah. Kata sandang ini 

menggunakan huruf kecil, kecuali bila berada pada awal kalimat. 

2. Tashdid atau shaddah dilambangkan dengan huruf ganda, misalnya al-

muwattha’. 

3. Kata-kata yang sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, ditulis sesuai 

dengan ejaan yang berlaku, seperti al-Quran, al-Hadits dan lainnya. 

VI. Singkatan 

1. SWT = Subhanahu wa ta’ala 

2. SAW = Shalla Allahu ‘alaihi wa sallam 

3. As   = Alaihi al-Salam 

4. M  = Masehi 

5. QS  = al-Quran dan al-Sunnah 

6. H.  = Hijriyah 

7. r.a  = Radhiya Allahu anhu 

8. w  = Wafat 

9. hlm. = Halaman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Skripsi ini berjudul HADITS-HADITS TENTANG PERINTAH SHALAT 

SUNNAH TAHIYATUL MASJID DAN KEWAJIBAN MENDENGARKAN 

KHUTBAH JUM’AT (STUDI ANALISIS SANAD DAN MATAN). Untuk 

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

uraikan sebagai berikut: 

 Hadits artinya yang baru atau khabaran.
1
 Ulama hadits umumnya menyatakan, 

bahwa “hadits adalah segala ucapan Nabi SAW, segala perbuatan Nabi SAW, segala 

taqrir (ketetapan) beliau dan segala keadaan Nabi SAW”. Termasuk “segala keadaan 

Nabi SAW” adalah sejarah hidup beliau, yakni : waktu kelahiran Nabi SAW, keadaan 

sebelum dan sesudah Nabi SAW.
2
 Sebahagian muhadditsin berpendapat bahwa 

pengertian hadits mempunyai cakupan yang lebih luas, tidak terbatas pada apa yang 

disandarkan kepada Nabi SAW (hadits marfu) saja, melainkan termasuk juga yang 

disandarkan kepada para sahabat (hadits mauquf) dan tabi’in (hadits maqtu’).
3
 Hadits 

merupakan sumber berita yang datang dari Nabi SAW dalam segala bentuk baik 

perkataan, pebuatan, maupun sikap persetujuan.
4
 

                                                             
1 A. Qadir Hasan, Ilmu Musthalah Hadits, (Bandung, Cv Penerbit Diponegoro, 1982), hlm. 17. 
2 Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadits, (Bandung, Angkasa, 1987), hlm. 2. 
3 Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke- 8, hlm. 3. 
4 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadits, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), Cet. Ke- 4, hlm. 3. 

1 
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Shalat berasal dari kata dasar  صلى ، الصالة yang artinya doa dan 

bersembahyang. Dalam bahasa Arab, perkataan shalat digunakan untuk beberapa arti, 

di  antaranya digunakan untuk arti “doa”, “rahmat” dan “mohon ampunan”. Menurut 

Istilah, Shalat ialah berhadap hati kepada Allah SWT sebagai ibadah, dalam bentuk 

beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam.
5
 

 Shalat Jum’at adalah shalat yang dikerjakan di hari jum’at dua rakaat secara 

berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah.
6
 Shalat jum’at memiliki hukum wajib 

‘ain bagi laki-laki dewasa beragama Islam, merdeka dan menetap di dalam negeri 

atau tempat tertentu 

 Adapun yang dimaksud studi analisis yaitu : studi artinya penyelidikan.
7
 

Sedangkan analisis adalah sifat uraian, pengertian atau kupasan.
8
 Dengan demikian 

studi analisis adalah penyelidikan yang dilakukan dengan menguraikan dan mengupas 

secara kritis dan cermat untuk mencari pengertian atau keadaan yang sebenarnya. 

 Kata sanad adalah bahasa arab yang berasal dari kata dasar sanada, yasnudu 

yang artinya sandaran atau tempat bersandar, atau tempat berpegang. Sedangkan 

menurut istilah adalah susunan atau rangkaian mata rantai orang-orang yang 

menyampaikan materi hadits tersebut, mulai yang disebut pertama sampai kepada 

Rasulullah SAW, di mana semua perbuatan, ucapan, pengakuan dan lainya 

                                                             
5 M. Bagir al-Habsy, Fiqih Praktis, (Bandung, Mizan, 2002), Cet. ke-5, hlm. 105. 
6 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung, Sinar Baru Algensido, 1994), Cet. 27, hlm. 123. 
7 A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya, Arkola, 1994), hlm. 

728.  
8 Ibid, hlm. 24. 
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merupakan suatu materi atau matan hadits.
9
 Dari definisi di atas dapat dipahami 

bahwa sanad adalah sederetan nama orang mulai pertama sampai kepada Nabi SAW 

dengan membawa informasi yang bersumber dari Nabi SAW. 

 Kata matan atau al-Matn menurut bahasa berarti mairtafa’a min al-ardi 

(tanah yang tinggi), sedangkan menurut istilah adalah : 

 ما ينتهي إليه اإلسناد من الكَلم
Artinya : 

 “Suatu kalimat yang menjadi berakhirnya Sanad” 

 

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan 

ialah materi hadits atau lafal hadits itu sendiri.
10

 Maksud matan yang dipahami ini 

adalah sebagai suatu berita atau informasi yang diterima oleh sanad terakhir baik isi 

informasi itu berupa sabda Nabi SAW, Sahabat atau tabi’in, baik isi berupa perbuatan 

Nabi SAW maupun perbuatan sahabat yang tidak disanggah oleh Nabi SAW. 

Dari beberapa istilah yang peneliti paparkan di atas, dapat diketahui maksud 

dari judul ini adalah untuk meneliti dan mengungkapkan hadits-hadits yang menjadi 

dalil tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan 

khutbah jum’at. Penelitian menggunakan pendekatan analisis sanad dan matan 

hadits. 

 

 

                                                             
9 Muhammad Ma’sum Zain, Ulumul Hadits dan Musthalah Hadits, (Jombang, ja-tim Dar al-

Hikmah, 2008) Cet. Ke-1, hlm. 29-30. 
10 H. Mudasir, Ilmu Hadits, (Bandung, Cv Pustaka Setia, 2010) Cet. Ke-5, hlm. 62-63. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan peneliti memilih judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masalah perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan 

khutbah jum’at merupakan masalah yang timbul di kalangan umat Islam dan 

merasa terganggu kekhusyu’an umat Islam yang menjalankan ibadah.  

2. Terkait dengan shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan 

khutbah jum’at, kerana terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, 

satu golongan membolehkan shalat tahiyatul masjid ketika khutbah jum’at, 

satu golongan yang lain melarangnya dan mengajurkan untuk mendengarkan 

khutbah. 

3. Judul ini ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang dipelajari peneliti, yaitu 

Prodi Ilmu Hadits. selain itu judul ini dapat dikembangkan dan direalisasikan 

dengan mengambil sisi positif dari uraian judul tersebut. 

4. Tersedianya data dan literatur penunjang yang memadai sehingga diharapkan 

akan mempermudah pelaksanaan penelitian. 

5. Secara akademis, sepengetahuan peneliti judul yang diajukan belum ada yang 

membahas hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan 

kewajiban mendengarkan khutbah jum’at di lingkungan IAIN Raden Intan 

Bandar Lampung khususnya di prodi Ilmu Hadits. 

C. Latar Belakang Masalah 

 Berangkat dari polemik yang terjadi pada kehidupan beragama yang plural 

dan komplek pada masyarakat kita dengan berbagai latar belakang, terungkap masih 
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banyak permasalahan yang perlu campur tangan para civitas akademik, para pemikir, 

dan pemerhati Agama. Karena umat sebenarnya sangat membuntuhkan wacana dan 

referensi yang komplit, guna menjawab atas semua karaguan dan kesimpangsiuran 

pendapat serta untuk mencapai ibadah yang sesuai dengan syariat (al-Quran dan al-

Hadits) dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 

 Namun demikian dalam perkembangan pemikiran Islam dan kehidupan kaum 

muslimin kurang selaras, umat menganggap yang berhak memahami al-Quran dan al-

Hadits hanyalah ustadz atau kyai saja, sedang mereka (yang awam) cukup mendengar 

dan belajar dari mereka. Inilah kenapa minat belajar kaum muslimin sangat kurang 

sehingga proses transformasi keilmuan terhambat. Perselisihan pendapat yang terjadi 

bukan dikarenakan dalil (baik yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits) kurang 

jelas atau tidak ada, tetapi perselisihan itu lebih karena kurangnya pengetahuan yang 

dimiliki. Walaupun pada kenyataannya masih banyak dari kita yang mencurahkan 

waktu dan pikirannya untuk belajar dan memahami Islam. 

 Pokok bahasan dalam skripsi yang peneliti angkat dalam bahasan kali ini 

adalah “Perintah shalat sunnah tahiyatul Masjid dan kewajiban mendengarkan 

khutbah Jum’at ketika khatib sedang berkhutbah”. Shalat adalah tiang agama, kunci 

dari segala amalan, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan di akhirat nanti dan 

shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
11

 

 Shalat dari segi bahasa artinya adalah berdoa, sedang doa adalah “keinginan 

yang ditujukan kepada Allah SWT”.  Shalat dari segi istilah adalah suatu perbuatan 

                                                             
11 QS : Al-Ankabut, ayat : 45. 
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serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan 

persyaratkan yang ada. Secara lahiriah shalat berarti beberapa ucapan dan perbuatan 

yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita 

beribadah kepada Allah SWT menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun 

secara hakikinya ialah berhadapan hati (jiwa) kepada Allah SWT, secara yang 

mendatangkan takut kepada-Nya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesaran-

Nya dan kesempurnaan kekuasaan-Nya atau melahirkan hajat dan keperluan kita 

kepada Allah SWT yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan 

kedua-duanya.
12

 

 Setelah kita mengetahui kewajiban untuk melaksanakan shalat serta syarat dan 

rukun sahnya shalat jum’at, juga pendapat imam yang empat serta ulama besar 

lainnya, maka peneliti mengajak untuk memahami dan mencermati lagi hadits tentang 

perintah melaksanakan shalat sunnah tahiyatul masjid dalam Shahih al-Bukhari, 

nomor 894 : 

اُد ْبُن زَْيٍد  ثَ َنا َحمَّ ْعَماِن قَاَل َحدَّ ثَ َنا َأبُو الن ُّ َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َحدَّ
َجاَء رَُجٌل َوالنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب النَّاَس يَ ْوَم اْلُجُمَعِة فَ َقاَل َأَصلَّْيَت يَا  قَالَ 

 ُفََلُن قَاَل ََّل قَاَل ُقْم فَارَْكْع رَْكَعتَ ْينِ 
Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami Abu an-Nu’man telah menceritakan 

kepada kami Hammad bin Zaid dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah 

berkata telah datang seorang laki-laki dan Nabi  SAW. sedang berkhutbah 

dihadapan orang-orang pada hari jum’at, bersabda Nabi SAW. “apakah 

                                                             
12 Abdul Hamid, Beni HMd Saebani, Fiqh Ibadah, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 191. 
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kamu telah menlaksanakan shalat wahai fulan?. Berkata : “belum”, bersabda 

Nabi SAW : Berdirilah dan shalatlah dua raka’at”.
13

 

 

 Dan hadits yang memerintahkan atau kewajiban mendengarkan khutbah 

jum’at dalam Shahih al-Bukhari, nomor 882 : 

َرِنى َسِعيُد  ثَ َنا اللَّْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل َأْخب َ ثَ َنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر قَاَل َحدَّ َحدَّ
ِإَذا » قَاَل  -صلى اهلل عليه وسلم  -ْبُن اْلُمَسيَِّب َأنَّ َأبَا ُهَريْ َرَة َأْخبَ َرُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

 «َواإِلَماُم َيْخُطُب فَ َقْد َلَغْوَت . اْلُجُمَعِة َأْنِصتْ قُ ْلَت ِلَصاِحِبَك يَ ْوَم 
Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata telah 

menceritakan kepada kami al-Laits dari Uqail dari Ibn Syihab berkata telah 

mengkhabarkan kepadaku Said bin al-Musayyab bahwa Abu Hurairah telah 

mengkhabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: jika kau 

telah berkata kepada temanmu pada hari jum’at diamlah dan Imam sedang 

berkhutbah, maka kamu telah sia-sia”.
14

 

 

Bagaimanakah kita mengkompromikan kedua hadits yang nampak 

bertentangan tersebut?. Realita di lapangan, kebanyakan umat setiap datang ke masjid 

sebelum melakukan ibadah yang lainnya selalu mendiri shalat tahiyatul masjid 

terlebih dahulu, shalat sunnah tahiyatul masjid itu kan sunnah, yang jadi pertanyaan 

apakah boleh shalat sunnah tahiyatul masjid sedang khatib berkhutbah? Bila shalat 

tahiyatul masjid didirikan sedang khatib berkhutbah (khutbah jum’at)?. Karena dalam 

beberapa kajian saya mendengar sudah tidak sunnah lagi, tapi ada juga yang bilang 

kesunnahannya masih ada, tetapi benarkah? Sahkah? Perihal  shalat sunnah tahiyatul 

masjid pada saat Imam berkhutbah jum’at memang diperselisihkan oleh ulama 

                                                             
13 Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Semarang, 

CV. Asy Syifa’, 1993), Juz 2, hlm. 28. 
14 Ibid, hlm. 31. 
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madzhab fiqih antara kesunnahan dan tidak sunnah. Itulah kenapa peneliti mengambil 

tema di atas sebagai judul dalam skripsi ini. 

Perintah untuk shalat tahiyatul masjid turun pada peristiwa Sulaik Al-

Ghathafani yang datang terlambat untuk shalat jum’at, ketika itu Nabi SAW sedang 

berkhutbah. Sulaik Al-Ghathafani datang dan langsung duduk kemudian Nabi SAW 

menegurnya dan bersabda : 

َأَصلَّْيَت » َيْخُطُب فَ َقاَل َلُه  -صلى اهلل عليه وسلم-َجاَء ُسَلْيٌك اْلَغَطَفاِنىُّ َوَرُسوُل اللَِّه 
ْز ِفيِهَما » قَاَل . قَاَل َّلَ . «َشْيًئا  ْيِن َتَجوَّ  «َصلِّ رَْكَعت َ

Artinya : 

“Telah datang Sulaik Al-Ghathafani ketika Rasulullah SAW sedang 

berkhutbah. Beliau bersabda kepadanya, ‘Apakah kamu sudah shalat? 

Jawabnya, “Belum.” Beliau bersabda, “Shalatlah dua rakaat dan singkatlah 

kedua rakaatnya.”
15

 

 

Inilah yang kemudian dijadikan dalil bagi mereka yang mensunnahkan shalat 

tahiyatul masjid setiap datang atau memasuki masjid (baik pada hari jum’at maupun 

hari-hari lainnya). Sekilas kedua hadits di atas nampak saling bertentangan antara 

satu sama dengan yang lainnya, lalu bagaimana cara mengamalkan kedua hadits 

tersebut secara benar, yaitu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW kita 

ketahui bahwa shalat tahiyatul masjid itu sunnah sedang mendengarkan khutbah 

jum’at itu wajib.
16 

                                                             
15 Abu Daud Sulaiman Al-Sijistani Ibn Al-Asy’ats, Sunan Abu Daud, Al-Maktabah As-

Syamilah, Edisi Ke-2, Thn. 1999, Juz 4, hlm. 3. 
16 Ibnu Hajar al-Asqalany, Fath al- Bari, Syarah Shahih al-Bukhari, (Jakarta, Pustaka Azzam, 

2013, hlm. 407-410. 
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Sistem isnad dipandang sebagai satu-satunya cara yang efektif untuk 

mendeteksi apakah hadits itu benar-benar dari Nabi ataukah tidak, lebih-lebih ketika 

ilmu jarh wa al-Ta’dil sudah menjadi ilmu yang mapan. Di samping itu, sistem isnad 

sangat erat kaitannya dengan teologis mayoritas umat Islam, dan secara ilmiah 

metodologis otentisitas hadits akan dapat dideteksi malalui sistem isnad. Tidaklah 

berlebihan kalau Abdullah Ibnu Mubarrak menyatakan “al-Isnad min al-din wa laula 

al-isnad laqala man sya’a”, isnad merupakan sebagian dari agama, sebab jika tidak 

ada sanad tentu orang akan “ngomong” semaunya saja.
17 

Namun demikian pertentangan di kalangan ulama dalam memahami hadits-

hadits yang memerintahkan shalat tahiyatul masjid dapat dilihat pada kitab-kitab 

syarah dan beberapa literature seperti kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama klasik 

maupun modern.  

Berangkat dari adanya kontroversi mengenai hadits tentang perintah shalat 

sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at tersebut, maka 

untuk itu perlu adanya penelitian dalam rangka menjelaskan pemahaman kepada 

masyarakat tentang berbagai ibadah, dengan melihat kualitas tersebut, sehingga dapat 

atau tidaknya diamalkan. Peneliti tertarik untuk meneliti hadits tentang perintah shalat 

sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at ketika khatib 

sedang berkhutbah kerena betapa pentingnya melakukan penelitian hadits baik sanad 

                                                             
17 Hamim Ilyas, Wacana Studi Hadits Kontemporer, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002), hlm. 

62. 
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maupun matan dengan tujuan untuk mengetahui otentisitas dan validitas hadits 

tersebut juga bagaimana memahami kandungnnya. 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan 

dalam skripsi ini. 

Adapun rumusannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadits tentang perintah shalat sunnah 

tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at ? 

2. Bagaimana kandungan dan makna hadits tentang perintah shalat sunnah 

tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui kualitas sanad dan matan hadits tentang perintah shalat sunnah 

tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at. 

2. Mengetahui kandungan dan makna hadits tentang perintah shalat sunnah 

tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Agar dapat memberikan gambaran dengan jelas dalam memahami kualitas 

sanad dan matan hadits. 

2. Dapat mengamalkan ibadah sesuai dengan syari’at dan tuntunan Nabi SAW, 

sehingga ibadah kita sah berdasarkan rukun dan syaratnya. 
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3. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi kaum masyarakat muslim pada 

umumnya. 

4. Untuk menambah cakrawala dan pengembangan intelektual dalam masalah ke 

Islaman, khususnya dalam bidang hadits. 

5. Sesuai dengan keilmuan bidang peneliti dalam bidang Ilmu Hadits. 

6. Dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin khususnya 

jurusan Ilmu Hadits dan mahasiswa IAIN umumnya sebagai wacana 

pengembangan, wacana keilmuan, dan terlebih lagi sebagai acuan dan bahan 

pertimbangan. 

F. Tinjauan Pustaka 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti telah melakukan penelitian terhadap 

beberapa literatur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian dan 

kajian terhadap hadits-hadits Nabi SAW yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, 

sehingga diperoleh kerangka pikir yang mewarnai kerangka kerja dan dapat 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah yang 

berkaitan secara langsung maupun tidak langsung atas tema di atas. Penelitian ini 

fokuskan pada hadits tentang shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban 

mendengarkan khutbah jum’at ketika khatib sedang berkhutbah. Adapun karya ilmiah 

adalah : 

1. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam buku “Fathul Bari” penjelasan kitab Shahih al-

Bukhari, peneliti Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz pembahasan Shalat 
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(Kitabul Jumu’ah, Jilid 5, Jakarta : penerbit Pustaka Azzam, 2013, berisi 504 

halaman. Kitab ini lebih menfokuskan pada syarah (keterangan) matan hadits 

tentang menlaksanakan shalat tahiyatul masjid dan mendengarkan khutbah 

jum’at, dalam kitab isi hadits ini juga dapat dipahami dengan mudah, utuh dan 

jelas. 

2. Abu Bakar Muhammad terjamahan buku “Subulus Salam” dengan penerbitan 

al-Ikhlas, Surabaya, 1984, kitab ini karya Muhammad bin Ismail Al-Kahlani 

yang terkenal dengan nama Ash Shan’ami, kitab ini sebagai syarah dari kitab 

“Bulughul Maram”. Dalam buku ini juga terdapat satu bab Shalat Jum’at yang 

membahas tentang hadits-hadits ketika khatib sedang berkhutbah jum’at dan 

hukum berbicara sewaktu sedang berkhutbah dengan disertai penjelasan dari 

para ulama baik ulama salaf maupun ulama khalaf, menjelaskan kedudukan 

atau kualitas hadits dan mempunyai pelbagai berbedaan pendapat tentang 

pengertian kalimat hadits tersebut. 

 Untuk membuktikan bahwa skripsi ini benar-benar hasil pemikiran peneliti 

maka peneliti juga berusaha menelaah skripsi yang telah ada antara lain : 

1. Skripsi yang berjudul “Hadits Tentang Shalat Qobliyah Jum’at (Studi 

Sanad Dan Matan)”, ditulis oleh Andika Mustofa, Jurusan Tafsir Hadits, 

Fakultas Ushuluddin, IAIN Raden Intan Lampung, tahun 2015. Fokus kajian 

dari skripsi ini adalah meneliti sanad dan matan hadits tentang shalat qobliyah 

jum’at yang terdapat dalam kitab kutubus sittah saja, menguraikan 

pembahasan-pembahasan tentang hadits-hadits shalat qobliyah jum’at, 
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kontraversi para ulama, perbedaan pendapat diantara mereka dan juga 

meneliti sanad disertai kualitas pribadi perawi. Skripsi ini hanya 

membincangkan hadits tentang shalat qobliyah jum’at dan di dalam isi salah 

satu babnya juga menyebutkan sedikit hadits shalat qobliyah jum’at pada 

zaman Rasulullah SAW (peristiwa Sulaik Al-Ghathafani datang ke masjid 

ketika Rasulullah sedang berkhutbah) sebagai tambahan kajian namun hanya 

mencantumkan hadits-hadits tersebut tanpa menjelaskan kandungan dan 

makna hadits yang ditulis.     

2. Skripsi yang berjudul “Studi Tentang Hadits Larangan Berbicara Ketika 

Khatib Sedang Berkhutbah”, ditulis oleh Binti Muflihah, Jurusan Tafsir 

Hadits, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 

tahun 2009. Fokus kajian dari skripsi ini adalah meneliti kualitas hadits 

tentang larangan berbicara ketika khatib sedang berkhutbah baik dari segi 

sanad maupun matan, melihat pemahaman yang terkadung di dalam hadits 

dan hadits tersebut ditinjau dari fiqh hadits (pemahaman hadits). Dalam 

skripsi ini juga, hadits yang diambil tentang larangan berbicara ketika khatib 

sedang berkhutbah merujuk kepada kitab Mu’jam al-Mufahras al-Hadits 

Nabawy, karya A.J Wensinck saja dan skripsi ini lebih meneliti kualitas hadits 

tanpa menjelaskan kandungan dan makna hadits yang ditulis. 

 Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, karena di 

dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada kajian kualitas sanad dan 

matan hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban 
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mendengarkan khutbah jum’at serta menjelaskan kandungan dan maknanya yang 

terdapat dalam kitab Kutubus Sittah, Musnad Darimi, Muwatha’ Imam Malik dan 

Musnad Ahmad sehingga diketahui dengan pasti kualitas dan kandungan dari hadits 

yang sedang diteliti, hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan 

kewajiban mendengarkan khutbah jum’at sama-sama mempunyai derajat Shahih, 

tidak terdapat Syadz dan ‘Illat, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, tidak 

bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah. Sehingga hadits itu dapat dijadikan 

hujjah dan bisa diamalkan. 

G. Metode Penelitian 

 Mengingat pentingnya suatu metode dalam penelitian, maka dalam penulisan 

skripsi ini digunakan cara berfikir ilmiah untuk membahas pokok-pokok 

permasalahan yang dirumuskan, agar penelitian ini dapat terlaksana secara obyektif 

ilmiah dan mencapai hasil yang optimal. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan mendalami, mencermati, 

menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan ( sumber 

bacaan, buku-buku referensi atau hasil penelitian lain) untuk menunjang 

penelitiannya, disebut mengkaji bahan pustaka atau studi kepustakaan.
18

 

                                                             
18 M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta, 

Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 45. 
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Pengertiannya adalah sebuah kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan 

mengumpulkan data-data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan ataupun dari 

tempat lain. Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan pencarian pada kitab-kitab 

hadits asli, buku-buku, atau bentuk tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan hadits 

tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah 

jum’at. 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik. Maksud dari 

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis dan 

menginterpretasi
19

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasikan atau menggambarkan 

hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan 

khutbah jum’at, dan menganalisa baik dari segi sanad ataupun matannya. Dalam 

meneliti sanad hadits tentang perintah shalat tahiyatul masjid dan kewajiban 

mendengarkan khutbah jum’at, peneliti merujuk kepada langkah-langkah metodologi 

penelitian sanad yang peneliti gunakan yaitu : Melakukan takhrij
20

 hadits sebagai 

langkah awal, yaitu menunjukan atau mengemukakan letak asal hadits pada 

sumbernya yang asli. Keberadaan hadits di dalam berbagai kitab secara lengkap 

                                                             
19 Ibid, hlm. 22. 

 20 Takhrij yang dimaksudkan yakni menunjukan atau mengemukakan letak asal hadits pada 

sumber-sumber asli, yakni berbagai kitab yang didalamnya dikemukakan secara lengkap dengan 

sanadnya masing-masing, kemudian untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas hadits yang 

bersangkutan. M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi, (Jakarta, Bulan Bintang, 1992), 

hlm. 42. 
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dengan sanad-nya masing-masing, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan al-

I’tibar. Al-I’tibar ialah menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadits tertentu 

yang hadits itu pada bahagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat 

saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui 

apakah periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bahagian sanad dari sanad hadits 

tersebut, dengan demikian al-I’tibar berfungsi untuk mengetahui syahid
21

 dan 

mutabi’
22

 hadits tersebut. Untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan al-

I’tibar, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadits yang diteliti 
23

 

demikian juga nama-nama perawinya dan metode periwayatan yang digunakan oleh 

masing-masing perawi yang bersangkutan. Seterusnya, mengemukakan biografi 

masing-masing perawi, kapasitas intelektual, persambungan sanad yang diteliti serta 

meneliti Syadz (kejanggalan) dan ‘Illat (cacat) pada Sanad.
24

 

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian matan hadits tentang perintah 

shalat tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at yang peneliti 

gunakan yaitu : meneliti matan dengan melihat kualitas sanad-nya, meneliti susunan 

lafadz berbagai matan yang semakna, meneliti kandungan matan, dan terakhir 

menyimpulkan hasil penelitian matan. 

 

                                                             
21 Syahid adalah hadits yang diriwayatkan dari sahabat lain yang mempunyai suatu hadits 

yang diduga menyendiri, baik berupa dalam redaksi dan maknanya ataupun maknanya saja. 
22 Mutabi’ adalah kesesuaian antara seorang rawi dan rawi lain dalam meriwayatkan sebuah 

hadits, baik ia periwayatkan hadits tersebut dari guru rawi lain itu atau dari orang yang lebih atas lagi. 

 23 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi, (Jakarta, Bulan Bintang), Cet I, 

Thn. 1992, hlm. 52. 
24 Ibid, hlm 41-47. 
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3. Metode Pengumpulan data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya yang 

asli
25

. Sumber data primer dalam penelitian kali ini adalah “al-kutub al-Tis’ah” yaitu 

dari kitab shahih Bukhari, shahih Muslim, sunan Abu Daud, sunan Tirmidzi, sunan 

Nasa’i, sunan Ibnu Majah, muwatha’ Imam Malik, Musnad Ahmad dan sunan ad-

Darimi, baik syarah maupun matan-nya. Untuk pencarian hadits selain menggunakan 

kitab-kitab yang asli, juga menggunakan alat bantu perpustakaan digital al-Maktabah 

al-Syamilah. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada
26

 seperti buku-buku yang membahas 

tentang shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at, 

majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban 

mendengarkan khutbah jum’at. 

Data-data lainnya adalah biografi periwayat hadits dan pandangan ulama’ 

kritikus tentang periwayat yang penulis kutib dari kitab Rijal al-Hadits di antaranya 

kitab Tahdzib al-Tahdzib, al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah dan sebagainya untuk 

keperluan penelitian sanad hadits. 

 

                                                             
25 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta, 

Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82. 
26 Ibid, hlm. 82. 
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4. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data adalah metode untuk menyaring dan mengolah data 

atas informasi yang sudah ada, agar keseluruhan data tersebut dapat dipahami dengan 

jelas. Adapun pengolahan data yang diterapkan : 

1. Metode Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang jelas tentang hadits perintah shalat sunnah tahiyatul masjid 

dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at ketika khatib sedang 

berkhutbah. 

2. Metode Komparasi, dari segi objek bahasan ada dua aspek yang dikaji dalam 

hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban 

mendengarkan khutbah jum’at, yaitu kualitas sanad dan matan hadits, dan 

makna dan kandungan hadits. Dalam hal ini peneliti akan mentakhrijkan 

hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban 

mendengarkan khutbah jum’at yang terdapat dalam kitabut Tis’ah. 

3. Analisa, data-data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisa, dijelaskan atau 

diinterpretasikan sehingga diperoleh pengertian yang jelas.
27

 Dalam penelitian 

ini peneliti analisa hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan 

kewajiban mendengarkan khutbah jum’at, kemudian dapat diambil 

kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya. 

 

 

                                                             
27  Wanamo Surakhmat, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung, Tarsito, 1990). Hlm. 140. 
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5. Analisa data dan pengambilan kesimpulan 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti akan 

menganalisa data tersebut. Analisa data adalah penanganan terhadap objek ilmiah 

tertentu dengan jalan memilih-milih semua data yang satu dengan yang lain untuk 

memperoleh kejelasan. 

Kritik ekstern merupakan penelitian yakni meneliti keaslian atau keontetikan 

data dalam ilmu hadits dikenal dengan istilah Al-naqd Al-Kharjy yaitu yang 

ditunjukan pada sanad hadits. Dalam kritik intern lanjutan dari kritik ekstern yang 

bertujuan untuk meneliti kebenaran isi sumber itu. Dengan kritik ekstern ini dapat 

diteliti tentang perawi dan sanad hadits tentang perintah shalat tahiyatul masjid dan 

kewajiban mendengarkan khutbah jum’at, yaitu mengenai sanad dari hadits-hadits 

yang akan ditakhrij dari kitab-kitab hadits yang tergabung dalam “al-kutub al-

Tis’ah”apakah perawinya mempunyai sifat adil, dhobit, terdapat ‘illat dan syadz, 

serta sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW, kemudian melakukan analisa 

terhadap sanad-sanad hadits dengan cara membuat skema sanad hadits yang diteliti 

dan mengurai biografi sanad termasuk mengungkapkan status al-Jarh wa at-ta’dil 

dari sanad yang diteliti. 

Kritik Intern dikenal dengan istilah Al-naqd Al-dakhili yaitu penelitian 

terhadap matan hadits, dan dalam penelitiannya bertujuan untuk meneliti 

kebenarannya isi hadits dan memahami secara utuh.
28

   

                                                             
28 M. Syuhudi Ismail, Op. Cit, hlm. 16. 
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Kemudian dalam pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode 

deduktif, yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan yang berangkat 

dari uraian-uraian yang bersifat umum kepada bersifat khusus yang lebih spesifik. 

Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan secara umum mengenai keadaan hadits 

tentang perintah shalat tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at 

baik dari segi sanad maupun, dan selanjutnya peneliti memberi kesimpulan tentang 

kualitas hadits tersebut. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan untuk menjadikan skripsi ini lebih 

komprehensif dan sistematik serta mudah difahami maka dalam skripsi ini akan 

digunakan sistematika sebagai berikut : 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan penegasan judul, 

alasan memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada 

dasarnya pada bab ini tidak termasuk dalam materi kajian, tetapi lebih merupakan 

pertanggungjawaban ilmiah peneliti. 

Bab kedua berisikan pembahasan tentang seputar sanad, matan, shalat 

tahiyatul masjid dan khutbah jum’at yang meliputi pengertian sanad dan matan, 

urgensi penelitian sanad dan matan, tolak ukur keshahihan sanad dan matan. 

Kemudian pembahasan tentang shalat sunnah tahiyatul masjid yang meliputi 

pengertian shalat tahiyatul masjid, dalil tentang shalat tahiyatul masjid dan tata cara 

pelaksanaan shalat tahiyatul masjid. Pembahasan Terakhir tentang khutbah jum’at 
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yang meliputi pengertian khutbah jum’at, rukun dan syarat khutbah jum’at serta 

perkara sunnah-sunnah sewaktu khutbah.   

Bab ketiga berisikan tentang analisis sanad hadits yang memerintahkan shalat 

sunnah tahiyatul masjid dan hadits tentang kewajiban mendengarkan khutbah jum’at 

yang meliputi takhrij al-hadits, skema sanad dan al-i’tibar, meneliti syadz dan ‘illat 

sanad, penelitian para perawi dan komentar ulama dan natijah (hasil penelitian 

sanad). 

Bab keempat berisikan tentang analisis matan hadits yang memerintahkan 

shalat sunnah tahiyatul masjid dan hadits tentang kewajiban mendengarkan khutbah 

jum’at yang meliputi meneliti matan dengan melihat kualitas sanad, meneliti susunan 

matan yang semakna, meneliti kandungan matan dan natijah (hasil penelitian sanad). 

Bab kelima berisikan penutup yang merupakan kesimpulan dari kajian secara 

keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan atas jawaban permasalahan 

yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah, serta dilengkapi saran-saran. 
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BAB II 

PEMBAHASAN SEPUTAR SANAD DAN MATAN 

 

A. Sanad 

1. Pengertian Sanad 

a. Secara bahasa sanad berarti al-mu’tamad ( دالمعتم  ), yaitu : “yang dipegang 

(yang kuat) atau yang bisa dijadikan pegangan”. Atau bisa juga diartikan 

ماارتفع من االرض   yaitu : “Sesuatu yang terangkat atau naik dari bumi”. 

b. Secara Istilah sanad berarti : 

 

 سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره األول اي هو طريق المتن
Artinya : 

“Sanad adalah jalan matan, yaitu mata rantai para perawi yang 

memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumber yang 

pertama”.
29

 

 

Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan sanad hadits adalah 

penjelasan tentang jalan (rangkaian periwayat) yang menyampaikan kita pada matan 

hadits. 

2. Urgensi Penelitian Sanad 

Yang menjadi objek kajian dalam penelitian hadits adalah :  

Pertama  : Pembahasan tentang para perawi yang menyampaikan tentang  

  riwayat hadits atau yang dikenal dengan sebutan sanad. 

Kedua  : Pembahasan materi atau matan hadits itu sendiri. 

                                                             
29 M. Ajaj Khatib, Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuhu, (Beirut, Libanon, Dar al-Fikr 

1989), hlm. 32. 

22 
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Dengan demikian, maka penelitian hadits dapat dibagi dua, yaitu penelitian 

sanad dan penelitian matan. Dalam ilmu sejarah, penelitian matan atau Naqd al- 

matan dikenal dengan istilah kritik intern, atau al-naqd al-Dakhili atau al-Naqd al-

Batini. Untuk penelitian sanad atau Al-Naqd al-Khariji atau al-Naqd al-Dakhiri.
30

 

Tujuan pokok dari penelitian hadits, baik penelitian sanad maupun penelitian matan, 

adalah untuk menngetahui kualitas suatu hadits. Mengetahui kualitas suatu hadits 

sangatlah penting, karena hal tersebut berhubungan dengan kehujjahan hadits 

tersebut. Suatu hadits baru dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan 

sesuatu hukum, apabila hadits tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yang 

dalam hal ini adalah syarat-syarat diterima (maqbul) nya suatu hadits.
31

 

3. Tolok Ukur Keshahihan Sanad 

Penyelidikan terhadap keshahihan sanad dan matan harus diadakan untuk 

menentukan keshahihan hadits karena perhatian ulama tidak hanya tertumpu kepada 

matan hadits, tetapi juga terhadap sanad-nya. Upaya terhadap penyelidikan terhadap 

keshahihan sebuah hadits ini berangkat dari kenyataan dan keharusan sejarrah dimana 

pada masa Nabi SAW ada beberapa sahabat yang menulis hadits-hadits yang 

diajarkan oleh Nabi SAW. Pada masa Nabi SAW belum seluruhnya ditulis dan 

hadits-hadits yang dicatat oleh sebagian sahabat berulah merupakan sebagian dari 

seluruh hadits yang ada. Disamping itu periwayat hadits pada masa Nabi SAW lebih 

banyak bentuk lisan daripada yang berbentuk tulisan. Hal ini memberikan pengertian 

                                                             
30  M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi, (Jakarta, Bulan Bintang, 1992), 

Cet. Ke-1, hlm. 5. 
31  Nawir Yuslem, Ulumul Hadits, (Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1997), hlm. 342. 
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bahwa kedudukan sanad  memegang peranan yang sangat penting dalam periwayatan 

hadits.
32

 

Untuk memisahkan hadits-hadits yang asli dari yang palsu, para ulama 

mengadakan penelitian terhadap pembawa berita yang konon dikatakan sebagai 

hadits Nabi. Kalau berita itu dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan 

kejujurannya, keadilan dan kedhabitannya, maka hadits-haditsnya dapat diterima. 

Sebaliknya, jika pembawa berita tersebut seorang pendusta, maka sudah barang tentu 

berita yang dibawanya harus ditolak. Sebagaimana kesepakatan ulama musthalahul 

hadits tentang syarat hadits shahih yaitu : adil dan dhabitnya perawi hadits.
33

 

Dikalangan ulama muta’akhirin telah memberikan definisi hadits shahih 

secara tegas. Definisi yang mereka kemukakan sesungguhnya tidak terlepas dari 

berbagai keterangan yang telah dikemukakan oleh ulama al-mutaqaddimin, 

khususnya yang dikemukakan oleh al-Syafi’I dan al-Bukhari dan Muslim. 

Ibnu al-Shalah (w. 643 H/ 1245 M), salah satu ulama muta’akhirin yang 

memiliki banyak pengaruh dikalangan ulama hadits sezamannya dan sesudahnya, 

telah memberikan definisi atau pengertian hadits shahih sebagai berikut : “Adapun 

hadits shahih adalah hadits yang bersambung sanad-nya sampai kepada Nabi SAW 

                                                             
32 Yunahar Ilyas dan M. Mas’udi, Pengembang Pemikiran Terhadap Hadits, (LPPI, UMY, 

1996), Cet. Ke-1, hlm. 28. 
33 Ibid, hlm. 29.  
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diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit sampai akhir sanad, di dalam hadits 

itu tidak terdapat kejanggalan (Syadz) dan cacat (‘Illat).”
34

 

Dari defenisi atau pengertian hadits shahih di atas, dapat dinyatakan, unsur-

unsur kriteria sanad hadits ialah : (a) sanad-nya bersambung sampai kepada Nabi 

SAW ; (b) Seluruh periwayatnya dalam sanad bersifat ‘adil ; (c) Seluruh periwayat 

dalam sanad bersifat dhabith ; (d) sanad hadits itu terhindar dari syadz (kejanggalan) 

; (e) sanad hadits itu terhindar dari ‘illat (cacat). 

Suatu sanad hadits yang tidak memenuhi kelima unsur tersebut adalah hadits 

yang kualitas sanad-nya tidak shahih. Berikut ini pembahasan kelima unsur tersebut : 

a. Sanad-nya Muttasil (bersambung) 

Maksudnya ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadits menerima riwayat 

hadits dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan demikian itu berlangsung sampai 

akhir sanad dari hadits itu. Jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari 

periwayat yang disandari oleh al-mukharij (penghimpun riwayat hadits dalam karya 

tulisnya) sampai pada riwayat tingkat sahabat yang menerima hadits yang 

bersangkutan dari Nabi SAW bersambung dalam periwayatan. 

Tegasnya bahwa hadits muttasil ialah hadits yang bersambung sanad-nya, 

tiap-tiap orang perawi mendengar langsung dari orang yang merawikan kepadanya, 

hingga sampai kepada Nabi SAW atau kepada sahabat.
35

 

                                                             
34  M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi, (Jakarta, Bulan Bintang, 2005), 

Cet. Ke-3, hlm. 128. 
35  Mustafa Zahri, Kunci Memahami Mustalahul Hadits, (Surabaya, Bina Ilmu, 1995), Cet. 

Ke-2, hlm. 40. 



44 
 

 
 

b. Periwayat  bersifat ‘adil 

Para periwayat yang meriwayatkan hadits haruslah orang yang bersifat ‘adil, 

arti ‘adil disini ialah memiliki sifat-sifat : 

1) Beragama Islam. 

2) Mukalaf. 

3) Melaksanakan ketentuan agama. 

4) Memelihara mru’ahnya (kehormatan dirinya).
36

 

Secara umum, ulama telah mengemukakan cara penetapan ke’adilan 

periwayatan hadits, yakni, berdasarkan :  

1) Popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadits; periwayat yang 

dikenal keutamaan pribadinya, misalnya Malik ibn Anas dan Sufyan al-

Sawriy yang tidak diragukan lagi keadilannya. 

2) Penilaian dari para kritikus periwayat hadits; penilaian, ini berisi 

pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat 

hadits. 

3) Penerapan kaidah al-Jarah wa al-ta’dil; cara ini ditempuh, bila para 

kritikus periwayat hadits tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat 

tertentu. 

Jadi dalam penetapan keadilan periwayat diperlukan kesaksian dari ulama, 

dalam hal ini ulama kritik periwayat. Khusus para sahabat Nabi SAW, hampir seluruh 

ulama menilai mereka bersifat adil dan tidak mugkin mereka berdusta. 

                                                             
36  M. Syuhudi Ismail, Op. Cit, hlm. 139. 
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c. Periwayat Bersifat Dhabit 

Kata dhabith menurut bahasa dapat berarti: yang kokoh, yang kuat, yang 

tepat, yang hafal dengan sempurna.
37

 Sedangkan menurut istilah, ulama hadits 

berbeda-beda dalam mengartikan kata dhabith menurut Ibnu Hajar al-Asqalaniy dan 

al-Sakhawiy, yang dinyatakan sebagai orang dhabith ialah orang yang kuat 

hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan 

hafalannya itu kapam saja, dia menghendakinya. Adapun ulama yang menyatakan, 

orang dhabith ialah orang yang mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya; 

dia memahami arti pembicaran itu secara benar; kemudian dia menghafal dengan 

sunggug-sungguh dan dia berhasil hafal dengan sempurna, sehingga dia mampu 

menyampaikan hafalannya itu pada orang lain dengan baik.
38

  

Apabila berbagai penyataan ulama tersebut digabungkan maka butir-butir sifat 

dhabith yang telah disebutkan adalah : 

1) Periwayat itu memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya 

(diterimanya) 

2) Periwayat itu hafal dengan baik riwayat yang telah didengarkannya 

(diterimanya). 

                                                             
37  Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, (Dar Shadar, Beirut, 1997), hlm. 340. 
38 M. Syuhudi Ismail, kaedah Keshahihan Sanad Hadits, (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1995), 

hlm. 140.  
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3) Periwayat itu mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya itu  

dengan baik: (1) kapan saja dia menghendakinya; sampai saat dia 

menyampaikan riwayat itu kepada orang lain.
39

 

d. Terhindar dari syadz (kejanggalan) 

Ulama  berbeda pendapat tentang pengertian syadz
40

 dalam hadits. Dari 

pendapat-pendapat yang berbeda itu, ada tiga pendapat yang menonjol, yakni bahwa 

yang dimaksud dengan syadz adalah : 

1) Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tsiqah, tetapi riwayatnya 

bertentangan dengan riwayat yang telah dikemukakan oleh banyak orang 

periwayat yang tsiqah juga. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam asy-

Syafi’I (w. 204/820 H). 

2) Hadits  yang diriwayatkan oleh orang yag tsiqah, tetapi orang-orang tsiqah 

lainnya tidak menriwayatkan hadits itu. Pendapat ini dikemukakan oleh al-

Hakim an-Naisaburi (w. 405 H/1014 M). 

3) Hadits yang sanad-nya hanya satu buah saja, baik periwayatnya bersifat 

tsiqah mampu tidak bersifat tsiqah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu 

Ya’la al-Khalili (w. 446 H).
41

 

Dari ketiga pendapat ini, maka pendapat imam asy-Syafi’i merupakan 

pendapat yang dipilih oleh ulama ahli hadits sampai saat ini. Berdasarkan pendapat 

                                                             
39 Ibid, hlm. 141. 
40 Menurut bahasa Syadz berarti yang jarang  yang menyendiri, yang asing, yang menyalahi 

aturan dan menyalahi aturan orang lain. lihat Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, Op Cit, Juz 7, hlm. 28-29. 
41 M.Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadits, Op Cit, hlm. 144-145. 
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Imam asy-Syafi’i tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa kemungkinan suatu sanad 

mengandung sudzuz bila sanad yang diteliti lebih dari satu buah.
42

 

e. Terhindar dari ‘Illat (cacat) 

Kata ‘illat jamaknya ‘illal atau ‘illat, menurut bahasa kata ‘illat dapat berarti : 

cacat, penyakit dan keburukan
43

 

Menurut  istilah ilmu hadits, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu as-

Salah (w. 643 H/1245 M) dan an-Nawawi (w. 676 H/1277 M), ‘illat adalah sebab 

yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadits. Keberadaannya menyebabkan 

hadits yang ada lahirnya tempak berkualitas shahih menjadi tidak shahih.
44

 

Ulama hadits banyak menyatakan, ‘illat hadits kebanyakan berbentuk :  

1) Sanad yang tampak muttasil dan marfu’, ternyata muttasil tetapi mauquf. 

2) Sanad yang tampak mutttasil dan marfu’, ternyata muttasil tetapi mursal 

(hanya sampai ke al-Tabi-in) 

3) Terjadi pencampuran hadits dengan hadits lain. 

4) Terjadi kesalahan penyebutan riwayat, karena ada lebih dari seorang 

periwayat memiliki kemiripan nama sedang kaulitasnya tidak sama-sama 

tisqah.
45

 

Menurut ‘Aliy ibn al-Madiniy dan al-Khatib al-Baghdadiy, untuk mengetahui 

‘‘illat hadits, terlebih dahulu semua sanad yang berkaitan dengan hadits yang diteliti 

                                                             
42 M.Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi SAW, Op Cit, hlm. 85. 
43 Ibnu Mandzur, Op Cit, Jilid 8, hlm. 498. 
44 M.Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadits, Op Cit, hlm. 152. 
45 Ibid, hlm. 155. 
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dihimpunkan. Hal ini dilakukan bila hadis yang bersangkutan memiliki tawabi’ atau 

syawahid.
46

 

Semudah itu, seluruh rangkaian dan kualitas periwayat dalam sanad itu diteliti 

berdasrkan pendapat para kritikus periwayat dan ‘illat hadits. Dengan jalan demikian 

baru dapat ditentukan, apakah hadits tersebut ber’illat atau tidak ber’illat, 

sebagaimana juga syudzudz hadits, dapat terjadi di matan, di sanad, atau di matan dan 

di sanad sekaligus. Akan tetapi yang terbanyak ‘illat hadits terjadi di sanad.
47

 

Untuk meneliti ‘illat hadits, diperlukan intuisi (ilham) kecerdasan, memiliki 

hafalan hadits yang banyak, paham akan hadits yang dihafalnya, berpengetahuan 

yang mendalam tentang tingkat kedhabitan para periwayat hadits, serta ahli bidang 

sanad dan matan hadits.
48

 

Apabila suatu hadits memenuhi syarat diatas (sanad bersambung, periwayat  

bersifat adil, periwayat bersifat dhabit, terhindar dari syadz (kejanggalan), terhindar 

dari ‘illat (cacat), maka hadits tersebut dapat digolongkan sebagai hadits yang shahih 

al-Isnad (sanad-nya shahih). Dan dengan demikian tinggal mengadakan terhadap 

matan hadits tersebut (al-naqd al-dakhili). 

Dalam penelitian sanad, lambang-lambang periwayatan termasuk hal penting 

dalam menentukan shahih atau tidaknya suatu hadits. Lambang-lambang yang 

digunakan itu atau yang dikenal dengan tahamul wal ada’ (cara penerimaan dari 

                                                             
46 Hadits Yang Berfungsi Sebagai Penguat Hadits Yang Lemah. 
47 M.Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadits, Op Cit, hlm. 153. 
48 M.Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi SAW, Op Cit, hlm. 87-88. 
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guru), yakni kegiatan menerima dan menyampaikan hadits secara lengkap baik sanad 

maupun matan-nya.
49

 

Macamnya sebagai berikut : sami’tu, sami’na, haddatsani, haddatsana, ‘an 

dan anna. Sebagai dari lambang-lambang itu ada yang disepakati penggunaannya dan 

ada yang tidak sepakati. 

Lambang-lambang yang disepakati misalnya : sami’na, haddatsani, 

haddatsana, nawalaini dan nawalaina. Kedua lambang yang dissebutkan pertama 

disepakati penggunaannya untuk periwayat dengan metode-metode sama (arti 

harfiyahnya mendengar), sebagai metode yan menurut jumhur ulama hadits memiliki 

tingkat kualitas yang tinggi. Dua lambang yang disebutkan berikutnya disepakati 

sebagai lambang periwayatan al-munawalah yakni metode periwayatan yang 

dipersoalkan tingkat kualitasnya.  

Sebagaian ulama menyatakan sanad hadits yang mengandung huruf ‘an 

adalah sanad yang terputus. Tetapi mayoritas ulama menilainya sebagai sanad yang 

bersambung bila memenuhi syarat-syarat berikut ini : 

1) Dalam sanad yang mengandung huruf ‘an itu tidak terdapat 

penyembunyikan informasi atau tadlis yang dilakukan oleh periwayat. 

2) Antara periwayat dengan periwayat yang terdekat yang diantarai oleh 

huruf ‘an itu memungkinkan terjadi pertemuan. 

3) Periwayat yang menggunakan huruf ‘an haruslah orang-orang 

kepercayaan atau tsiqah.
50

 

                                                             
49 Ibid, hal. 82. 
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Dalam menilai cacat atau adilnya rawi para kritikus hadits memiliki beberapa 

istilah yang menunjukkan keberagamannya dan keberubahannya istilah tersebut. Hal 

ini sesuai dengan beragamanya keadaan para perawi dari segi kuat dan lemahnya 

serta dalam segi bisa dipercaya atau patut diragukan. Ibnu Hajar al-Qalani.
51

 

B. Matan 

1. Pengertian Matan 

Secara Bahasa matan berarti : 

 ما صلب وارتفع من األرض
Artinya :  

“Sesuatu yang keras dan tinggi (terangkat) dari bumi (tanah)”.
52

 

 

Secara istilah matan berarti : 

 هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها معانيه
Artinya : 

“Hadits lafadz hadits yang memuat berbagai pengertian”.
53

 

 

2. Urgensi Penelitian Matan 

Sekiranya setiap matan hadits telah menyakinkan berasal dari Rasulullah 

SAW. Maka penelitian terhadap matan dan juga terhadap sanad hadits, tidak 

diperlukan lagi. Kenyataannya, seluruh matan hadits yang sampai ketangan kita 

berkaitan erat dengan sanad-nya, sedang sanad itu sendiri masih diperlukan 

penelitian secara cermat, maka dengan sendirinya keadaan matan perlu diteliti secara 

                                                                                                                                                      
50 M.Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadits, Op Cit, hlm. 72-73. 
51 Subhi as-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002), Cet. Ke-5, 

hlm. 133-134. 
52 M.Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi SAW, Op Cit, hlm. 77-81. 
53 Ibnu Mandzur al-Afriqi al-Mishri, Lisanul ‘Arab, Op Cit, Juz. 13, hlm. 398. 
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cermat juga. Penelitian pada matan hadits sengat diperlukan karena dalam 

periwayatan matan hadits dikenal adanya periwayatan secara makna, selain itu dalam 

prakteknya penelitian pada matan hadits memang mudah untuk dilakukan. Hal itu 

disebabkan karena faktor-faktor yaitu sebagai berikut : 

a. Adanya periwayat 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 

berdemensi supra natural dan masih langkanya kitab-kitab yang membahas 

secara khusus penelitian matan hadits.
54

 

Oleh karena itu penelitian terhadap matan sangat penting untuk dilakukan 

demi menjaga keaslian ajaran Nabi SAW yang tertuang dalam hadits-hadits shahih. 

3. Tolok Ukur Keshahihan Matan 

Keshahihan matan merupakan salah satu syarat agar hadits memiliki 

kedudukan shahih. Dalam penelitian hadits proses untuk mengetahui keshahihan 

matan hadits adalah dengan melakukan kritik matan intern (al-naqd al-dakhili) 

adalah kajian dan pengujian atas keabsahan suatu matan hadits. Untuk melakukan 

kritik matan (al-naqd al-dakhili) hadits itu perlu dirumuskan langkah-langkah 

metodologinya sebagai berikut : 

a. Meneliti Matan dengan Melihat Keaslian Sanad 

1) Meneliti matan sesudah meneliti sanad. 

                                                             
54 M.Syuhudi Ismail, Op. Cit, hlm. 130. 
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2) Kualitas matan tidak selalu sejalan dengan kualitas sanad-nya. 

3) Kaedah kesahahihan matan sebagai acuan. 

b. Meneliti Susunan Matan yang Semakna 

1) Terjadinya perbedaan lafadz. 

2) Akibat terjadinya perbedaan lafadz. 

c. Meneliti Kandungan Matan 

1) Membandingkan kandungan matan yang sejalan atau tidak bertentangan. 

2) Membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan atau tampak 

bertantangan. 

Adapun tolok ukur penelitian matan yang dikemukakan oleh ulama tidak 

seragam, menurut al-Khatib al-Bagdadi suatu matan hadits barulah dinyatakan 

sebagai maqbul (yakni diterima karena berkualitas shahih) apabila
55

 : 

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat. 

2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Quran yang telah muhkam (ketentuan 

hukum yang telah tetap). 

3. Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir. 

4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama 

masa lalu. 

5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti. 

6. Tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas keshahihannya lebih 

kuat. 

                                                             
55 M.Syuhudi Ismail, Kaidah Keshahihan Sanad Hadits, Op. Cit, hlm. 126. 
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BAB III 

ANALISIS SANAD HADITS TENTANG PERINTAH SHALAT SUNNAH 

TAHIYATUL MASJID DAN KEWAJIBAN MENDENGARKAN KHUTBAH 

JUM’AT 

Sebelum peneliti mentakhrij hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul 

masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at, terlebih dahulu peneliti akan 

memaparkan pengertian shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan 

khutbah jum’at : 

A. Shalat Tahiyatul Masjid 

1. Pengertian Shalat Tahiyatul Masjid 

Secara bahasa tahiyatul masjid (تحية المسجد) artinya menghormati masjid. 

Dalam istilah syariah, tahiyatul masjid adalah shalat sunnah dua rakaat yang 

dilakukan ketika seorang muslim pertama kali memasuki masjid dan belum duduk. 

Dimaksud dengan shalat tahiyatul masjid (sering disebut tahiyat masjid saja) adalah 

shalat yang biasa dikerjakan oleh setiap orang yang baru masuk masjid untuk 

mengerjakan suatu kegiatan baik shalat berjamaah siang maupun malam ataupun 

melakukan kajian dan kegiatan lainnya pada setiap masuk masjid. Sholat ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai penghormatan kepada masjid yang merupakan 

rumah Allah SWT, yaitu rumah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum dari 

sholat tahiyatul masjid ini adalah sunnah. Ibnu Hajar berkata, “Tahiyyatul Masjid 

adalah shalat yang dilakukan sebanyak dua raka’at, dan dikerjakan oleh seseorang 

ketika masuk ke masjid. Adapun hukumnya termasuk sunnah berdasarkan 

35 
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konsensus karena hal itu merupakan hak setiap orang yang akan masuk ke masjid, 

sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan.”
56

 

Tahiyatul masjid artinya menghormati masjid. Disunnahkan bila seseorang 

masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan shalat dua rakaat sebelum duduk, 

Rasulullah SAW bersabda : 

قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكْم اْلَمْسِجَد َفََل َيْجِلْس َحتَّى ُيَصلَِّي 
 رَْكَعتَ ْينِ 

Artinya : 

“Jika salah seorang diantara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk 

sebelum shalat dua rakaat” (H.R. Bukhari)
57

 

 

2. Dalil Tentang Shalat Tahiyatul Masjid 

Para ulama sepakat bahwa shalat sunnah khusus untuk menghormati masjid 

(tahiyatul masjid) adalah ibadah shalat sunnah yang disyariatkan dalam agama Islam. 

Dalil yang mendasari adanya shalat tahiyatul masjid ini. 

1. Hadits Pertama 

Sabda Rasulullah SAW 

 ِإَذا َدَخل َأَحدُُكُم اْلَمْسِجَد َفَلَ َيْجِلْس َحتَّى يَ رَْكَع رَْكَعتَ ْينِ 
Artinya : 

“Bila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, janganlah duduk 

sebelum shalat dua rakaat”. (HR. Bukhari dan Muslim). 

 

2. Hadits Kedua 

                                                             
56(Fathul Bari: 2/4), 

https://muslim.or.id/18829-shalat-tahiyatul-masjid.html. Dikutip pada tanggal 9 December 

2016. 
57 M. Khalilurrahman Al-Mahfani, Buku Pintar Shalat, (Jakarta, Wahyu Media,2008), 

Cetakan 8, hlm. 223. 

https://muslim.or.id/18829-shalat-tahiyatul-masjid.html
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Rasulullah SAW pernah memerintahkan salah seorang jamaah shalat Jum’at, 

yaitu Sulaik Al-Ghathafani radhiyallahuanhu yang masuk ke masjid langsung duduk 

mendengarkan khutbah untuk terlebih dahulu mengerjakan dua rakaat shalat tahiyatul 

masjid. 

ْز ِفيِهَما ْيِن َوَتَجوَّ  يَا ُسَلْيُك ُقْم فَارَْكْع رَْكَعت َ
Artinya : 

“Berdirilah kamu wahai Sulaik, lakukan shalat dua rakaat dan tunaikanlah 

keduanya dengan ringan”. (HR. Muslim). 

 

3. Tata Cara Pelaksanaan Shalat Tahiyatul Masjid 

a. Jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat.  

b. Dilaksanakan secara munfarid (sendirian).  

c. Syarat sah shalat tahiyatul masjid sama dengan shalat yang lain, ditambah 

satu lagi yakni dilakukan di masjid. Tidak sah jika dilakukandiluar masjid. 

d. Waktunya setiap saat memasuki masjid, baik untuk melaksanakan 

shalat  fardu maupun ketika akan beri’tikaf.  

e. Bacaan-bacaan shalat tahiyatul masjid sama dengan shalat yang lain, 

hanya niatnya saja yang berbeda.
58

 

C. Khutbah Jum’at 

1. Pengertian Khutbah Jum’at 

Khutbah berasal dari bahasa Arab yaitu kata Khataba, yang berarti ceramah 

atau pidato yang bersisi masalah keagamaan. Sedangkan yang dimaksud dengan 

khutbah jum’at adalah khutbah atau ceramah yang di ucapkan atau yang dilakukan 

                                                             
58 Ibrahim Darsono, Penerapan fikih, (Solo, Tiga Serangkai, 2008), hlm. 120. 
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pada hari jum’at sebelum shalat dilakukan. Khutbah jum’at ialah perkataan yang 

mengandung mau’izah dan tuntunan ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan 

syarat yang telah ditentukan syara’ dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian 

para hadirin, menurut rukun dari shalat jum’at. Khutbah jum’at terbagi menjadi dua 

yang diantara keduanya diadakan waktu istirahat yang pendek dan khutbah ini 

dilakukan sebelum shalat.
59

 

2. Rukun Khutbah Jum’at 

Rukun khutbah jum’at ada enam : 

a. Memuji Allah SWT pada tiap-tiap permulaan dua khutbah, sekurang-

kurangnya : 

           

Artinya : 

“Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam”. 

 

b. Mengucapkan shalawat atas Rasulullah SAW dalam kedua khutbah itu, 

sekurang-kurangnya :  

ََلُة َعَلى الرَُّسول  َوالصَّ
Artinya :  

“Dan shalawat atas Rasulullah SAW”. 

 

c. Membaca shahadatain (dua kalimat syahadat). 

d. Berwasiat dengan taqwal, yakni menganjurkan agar taqwa kepada Allah 

SWT pada tiap-tiap khutbah. Sekurang-kurangnya : 

                                                             
59 H. Moh. Rifa’i, Fiqh Islam, (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 185. 
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وا اهللقُ ت َّ إِ    

Artinya :  

“Takutlah kamu kepada Allah”. 

 

e. Membaca ayat al-Quran seayat disalah satu kedua kedua khutbah itu dan 

lebih utama didalam khutbah yang pertama. 

f. Memohonkan ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan 

mukminat.
60

 

3. Syarat-Syarat Khutbah Jum’at 

a. Isi rukun khutbah dapat didengarkan oleh 40 orang ahli jum’at. 

b. Berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. 

c. Menutup auratnya. 

d. Badan, pakaian, dan tempatnya suci dari hadats dan najis. 

e. Khutbah dimulai setelah tergelincir matahari. 

f. Khatib hendaklah berdiri jika mampu.
61

 

A. Hadits Yang Memerintahkan Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid 

1. Takhrij al-Hadits  

Takhrij al-hadits adalah metode yang digunakan untuk melacak tempat hadits 

dari sumber-sumber aslinya, lengkap dengan sanad dan matan-nya, dan menjelaskan 

kualitasnya. Tulisan di bawah ini mencoba mentakhrij hadits Nabi SAW. Adapun 

hadits yang peneliti teliti yaitu sebuah hadits yang menjelaskan tentang perintah 

                                                             
60 Ibid, hlm. 186-187. 
61 Ust. Syaifurrahman El-Fati, Panduan Lengkap Ibadah Sehari Hari, (Jakarta, Wahyu Qolbu, 

2014), Cetakan 1, hlm. 116. 
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shalat sunnah tahiyatul masjid yang dilakukan ketika khatib sedang berkhutbah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melacak sebuah hadits dari sumbernya yang asli 

yang lengkap dengan sanad dan matan haditsnya. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seluruh riwayat, lengkap 

dengan Syahid dan Muttabi’-nya. Yang pertama adalah dengan cara manual yaitu 

dengan menggunakan kitab “al-kutub al-Tis’ah” yaitu shahih Bukhari, shahih 

Muslim, sunan Abu Daud, sunan Tirmidzi, sunan Nasa’i, sunan Ibnu Majah, 

muwatha’ Imam Malik, Musnad Ahmad dan sunan ad-Darimi, dan yang kedua adalah 

dengan menggunakan al-Maktabah al-Syamilah dengan menggunakan kata kunci al-

Yaum ( يوم)  dan al-Jum’at (الجمعة) . Maka dapat peneliti menemukan hadits yang 

digunakan sebagai dalil perintah shalat sunnah tahiyatul masjid berada pada kitab : 

a. Shahih al-Bukhari 

b. Shahih Muslim 

c. Sunan Abu Daud 

d. Sunan al-Tirmidzi 

e. Sunan al-Nasa’i 

f. Sunan Ibnu Majah 

g. Musnad Ahmad 

h. Sunan ad-Darimi 

Dibawah ini akan dicantumkan redaksi hadits dari masing-masing periwayat 

di atas, namun dari sekian banyak hadits dari para periwayat, peneliti hanya 



59 
 

 
 

mencatumkan masing-masing satu dari para periwayat di atas. Adapun redaksi 

haditsnya adalah sebagai berikut : 

a. Hadits riwayat Bukhari  

اُد ْبُن زَْيٍد َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّ  ثَ َنا َحمَّ ْعَماِن قَاَل َحدَّ ثَ َنا َأبُو الن ُّ ِه َحدَّ
اْلُجُمَعِة فَ َقاَل َأَصلَّْيَت يَا َجاَء رَُجٌل َوالنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب النَّاَس يَ ْوَم  قَالَ 

 ُفََلُن قَاَل ََّل قَاَل ُقْم فَارَْكْع رَْكَعتَ ْينِ 
Artinya :   

“Telah menceritakan kepada kami Abu an-Nu’man telah menceritakan 

kepada kami Hammad bin Zaid dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah 

berkata telah datang seorang laki-laki dan Nabi  SAW sedang berkhutbah 

dihadapan orang-orang pada hari jum’at, bersabda Nabi SAW “apakah 

kamu telah menlaksanakan shalat wahai fulan?. Berkata :“belum”, bersabda 

Nabi SAW: Berdirilah dan shalatlah dua raka’at”.
62

 

 

b. Hadits riwayat Muslim 

َرنَا اْبنُ  ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخب َ ُد ْبُن رَاِفٍع َوَعْبُد ْبُن ُحَمْيٍد قَاَل اْبُن رَاِفٍع َحدَّ ثَِني ُمَحمَّ  وَحدَّ
َرِني َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر َأنَُّه َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه يَ ُقوَُّل َجاَء رَُجٌل َوالنَِّبيُّ  َصلَّى ُجَرْيٍج َأْخب َ

ْيِن قَاَل ََّل فَ َقا َل اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِمْنَبِر يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َيْخُطُب فَ َقاَل َلُه َأرََكْعَت رَْكَعت َ
 ارَْكعْ 

Artinya : 

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi’ dan Abd bin Humaid 

berkata Ibnu Rafi’ telah menceritakan kepada kami Abd al-Razaq telah 

mengkabarkan kepada kami Ibn Juraij telah mengkabarkan kepadaku Amru 

bin Dinar bahawasanya dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata telah 

datang seorang laki-laki dan Nabi SAW berkhutbah diatas mimbar pada hari 

jum’at dan berkata kepadanya apakah kamu telah shalat dua raka’at, belum, 

dan Nabi SAW bersabda shalatlah”.
63

 

                                                             
62 Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Semarang, 

CV. Asy Syifa’, 1993), Juz 2, hlm. 28. 
63 Imam Abu Husein Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, 

(Semarang, CV. Asy Syifa’, 1993), Juz 2, hlm. 27. 
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c. Hadits riwayat Abu Daud 

اٌد َعْن َعْمٍرو َوُهَو اْبُن ِديَناٍر َعْن َجاِبرٍ  ثَ َنا َحمَّ ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحدَّ َأنَّ رَُجًَل َجاَء  َحدَّ
 :قَالَ ََّل  :قَالَ  ؟اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب فَ َقاَل َأَصلَّْيَت يَا ُفََلنُ يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َوالنَِّبيُّ َصلَّى 

 .ُقْم فَارَْكعْ 
Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbin telah menceritakan 

kepada kami Hammad dari Amru dan Ibnu Dinar dari Jabir bahwasanya ada 

seorang laki-laki yang datang sewaktu Nabi SAW sedang berkhutbah. Beliau 

bersabda, “Apakah Anda sudah shalat wahai fulan?” Jawabnya, “Belum” 

Beliau bersabda “Berdirilah, lalu kerjakanlah shalat (sunnah tahiyatul 

masjid)!”.
64

 

 

d. Hadits riwayat Tirmidzi 

اُد ْبُن زَْيٍد َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه قَالَ  ثَ َنا َحمَّ ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة َحدَّ َنا  َحدَّ بَ ي ْ
النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب يَ ْوَم اْلُجُمَعِة ِإْذ َجاَء رَُجٌل فَ َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه 

 . ُقْم فَارَْكعْ  :قَالَ ََّل  :قَالَ  ؟ْيِه َوَسلََّم َأَصلَّْيتَ َعلَ 
Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami 

Hammad bin Zaid dari Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah dia berkata. 

“Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jum’at, tiba-tiba datang 

seorang laki-laki, kemudian Nabi SAW bertanya, ‘Apakah kamu sudah 

melaksanakan shalat?’ Orang itu menjawab, ‘Belum’. Beliau bersabda, 

‘Berdiri dan ruku’lah (shalatlah)”.
65

 

 

e. Hadits riwayat An-Nasa’i 

اٌج َعْن اْبِن  َأْخبَ َرنَا ِإبْ َراِهيمُ  ثَ َنا َحجَّ ْبُن اْلَحَسِن َويُوُسُف ْبُن َسِعيٍد َواللَّْفُظ َلُه قَاََّل َحدَّ
َرِني َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر َأنَُّه َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه يَ ُقولُ  َجاَء رَُجٌل َوالنَِّبيُّ  ُجَرْيٍج قَاَل َأْخب َ

                                                             
64 Abu Daud Sulaiman Al-Sijistani Ibn Al-Asy’ats, Sunan Abu Daud, al-Maktabah as-

Syamilah, Edisi Ke-2, Thn. 1999, Juz 3, hlm. 327. 
65 Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, 

(Semarang, CV. Asy Syifa’, 1992), Jilid 1, hlm. 621. 
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ْينِ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم   :قَالَ ََّل  :قَالَ  ؟َعَلى اْلِمْنَبِر يَ ْوَم اْلُجُمَعِة فَ َقاَل َلُه َأرََكْعَت رَْكَعت َ
 فَارَْكعْ 

Artinya :  

“Telah mengkabarkan kepada kami Ibrahim bin al-Hasan dan Yusuf bin Said 

dan lafadz darinya berkata telah menceritakan kepada kami Hujaj dari Ibn 

Juraij berkata telah mengkabarkan kepadaku Amru bin Dinar bahwa dia 

telah mendengar dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Ada seorang laki-laki 

datang, sementara Nabi SAW sedang berada di atas mimbar pada hari 

jum’at. Maka beliau bertanya, ‘Sudahkan kamu shalat dua rakaat?’ Ia 

menjawab. ‘Belum’. Beliau bersabda, ‘shalatlah”.
66

 

 

f. Hadits riwayat Ibnu Majah 

َنَة َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َسِمَع َجاِبًرا َوَأبُو  ثَ َنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ اٍر َحدَّ ثَ َنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َحدَّ
َدَخَل ُسَلْيٌك اْلَغَطَفاِنيُّ اْلَمْسِجَد َوالنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه  َعْبِد اللَِّه قَالَ الزُّبَ ْيِر َسِمَع َجاِبَر ْبَن 

َوَأمَّا َعْمٌرو فَ َلْم َيْذُكْر  َفَصلِّ رَْكَعتَ ْينِ  :قَالَ ََّل  :قَالَ  ؟َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب فَ َقاَل َأَصلَّْيتَ 
 ُسَلْيًكا

Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Umar telah menceritakan 

kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar telah mendengar Jabir 

dan Abu Zubair telah mendengar mendengar Jabir bin Abdullah berkata, 

“Sulaik al-Ghathafani masuk masjid, sementara Nabi SAW sedang 

berkhutbah, lalu Rasulullah SAW bersabda, ‘Apakah kamu sudah shalat?’ Ia 

menjawab, ‘belum’. Lalu Rasulullah bersabda, ‘Shalatlah dua rakaat”.
67

 

  

g. Hadits Riwayat Ahmad 

ثَ َنا ُسْفَياُن َعْن َعْمٍرو َسِمَع َجاِبًرا َوالنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َدَخَل رَُجٌل يَ ْوَم اْلُجُمَعِة  َحدَّ
 َوَسلََّم َيْخُطُب فَ َقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأَصلَّْيَت قَاَل ََّل قَاَل َصلِّ رَْكَعتَ ْينِ 

 

                                                             
66 An-Nasa’i, Sunan An-Nasa’i, al-Maktabah as-Syamilah, Edisi ke-2, Thn. 1999, Juz 5, hlm. 

052. 
67 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi’ Al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah, 

(Semarang, CV. Asy Syifa’, 1993), hlm. 18. 
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Artinya : 

“telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru mendengar Jabir masuk 

seorang laki-laki ke masjid pada hari jum’at dan Nabi SAW sedang 

berkhutbah dan bersabda sudahkah kamu shalat, berkata belum, bersabda 

shalatlah dua raka’at”.
68

 

 

h. Hadits riwayat Ad-Darimi 

َنَة َعْن َعْمِرو  ثَ َنا اْبُن ُعيَ ي ْ ُد ْبُن يُوُسَف َحدَّ ْبِن ِديَناٍر قَاَل َسِمْعُت َجاِبَر ْبَن َأْخبَ َرنَا ُمَحمَّ
 -صلى اهلل عليه وسلم-َدَخَل رَُجٌل اْلَمْسِجَد يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َوَرُسوُل اللَِّه : َعْبِد اللَِّه يَ ُقوُل 

ْيِن » : قَاَل . َّلَ : قَاَل « َأَصلَّْيَت؟ » : َيْخُطُب فَ َقاَل  ٍد . «َفَصلِّ رَْكَعت َ : قَاَل َأبُو ُمَحمَّ
 .َأُقوُل ِبهِ 

Artinya : 

“Telah mengkabarkan kepada kami Muhammad bin yusuf telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Unaiyah dari Amru bin Dinar berkata telah aku dengar 

Jabir bin Abdullah berkata masuk seorang laki-laki ke masjid pada hari 

jum’at dan Nabi SAW sedang berkhutbah dan bersabda sudahkah kamu 

shalat, berkata belum, bersabda shalatlah dua rakaat”.
69

  

 

Berdasarkan redaksi hadits di atas dapat diketahui beberapa hal yaitu hadits 

yang diteliti ini hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid terdapat lapan 

mukharij yaitu : al-Bukhari, al-Muslim, Abu Daud, at-Tirmizi, an-Nasa’i, Ibnu 

Majah, Ahmad, dan ad-Darimi, maka urutan periwayat sanad-nya, peneliti susun 

sebagai berikut : 

 

 

 

                                                             
68 Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, al-Maktabah as-Syamilah, Edisi Ke-2, Thn. 

1999, Juz 02, hlm. 332. 
69 Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, al-Maktabah as-Syamilah, Edisi ke-2, Thn. 1999, Juz 4, hlm. 

964. 
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a. Hadits pertama diriwayatkan oleh al-Bukhari 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Al-Bukhari ثَ َنا  Mukharijul Hadits َحدَّ

2. Abu an-Nu’man ثَ َنا  Tabi Tabi Tabi’i َحدَّ

3. Hammad bin Zaid  َْعن Tabi Tabi’i 

4. Amru bin Dinar  
 

 Tabi’i َعنْ 

5. Jabir bin Abdullah  َقَال Shahabi 

 

 

b. Hadits kedua diriwayatkan oleh al-Muslim 

No Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Al-Muslim ثَِني  Mukharijul Hadits َحدَّ

2. Muhammad bin Rafi’  
 

 Tabi TTT Tabi’i قَالَ 

3. Abd bin Humaid  َقَال Tabi TTT Tabi’i 

4. Ibnu Rafi’ ثَ َنا  Tabi TT Tabi’i َحدَّ

5. Abd al-Razaq  َأْخبَ َرنَا Tabi Tabi Tabi’i 

6. Ibn Juraij  َأْخبَ َرِني Tabi Tabi’i 

7. Amru bin Dinar  ََسِمع Tabi’i 

8. Jabir bin Abdullah   يَ ُقوَُّل Shahabi 
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c. Hadits ketiga diriwayatkan Abu Daud 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Abu Daud ثَ َنا  Mukharijul Hadits َحدَّ

2. Sulaiman bin Harbin  
 

ثَ َنا  Tabi TT Tabi’i َحدَّ

3. Hammad 
 

 Tabi Tabi Tabi’i َعنْ 

4. Amru  َْعن Tabi Tabi’i 

5. Ibnu Dinar   َْعن Tabi’i 

6. Jabir bin Abdullah  َقَال Shahabi 

 

 

d. Hadits keempat diriwayatkan oleh Tirmidzi 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Tirmidzi ثَ َنا  Mukharijul Hadits َحدَّ

2. Qutaibah ثَ َنا  Tabi Tabi Tabi’i َحدَّ

3. Hammad bin Zaid   َْعن Tabi Tabi’i 

4. Amru bin Dinar   َْعن Tabi’i 

5. Jabir bin Abdullah   َقَال Shahabi 
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e. Hadits kelima diriwayatkan oleh An-Nasa’i 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. An Nasa’i َأْخبَ َرنَا Mukharijul Hadits 

2. Ibrahim bin al-Hasan   
 

ثَ َنا  Tabi TT Tabi’i َحدَّ

3. Yusuf bin Said ثَ َنا  Tabi TT Tabi’i َحدَّ

4. Hujaj  
 

 Tabi Tabi Tabi’i َعنْ 

5. Ibn Juraij  َأْخبَ َرِني Tabi Tabi’i 

6. Amru bin Dinar   ََسِمع Tabi’i 

7. Jabir bin Abdullah  ُيَ ُقول Shahabi 

 

 

f. Hadits keenam diriwayatkan oleh Ibnu Majah 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Ibnu Majah ثَ َنا  Mukharijul Hadits َحدَّ

2. Hisyam bin Umar  ثَ َنا  Tabi TT Tabi’i َحدَّ

3. Sufyan bin Uyainah  َْعن Tabi Tabi Tabi’i 

4. Amru bin Dinar  ََسِمع Tabi Tabi’i 

6. Abu Zubair  ََسِمع Tabi’i 

7. Jabir bin Abdullah  َقَال Shahabi 
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g. Hadits ketujuh diriwayatkan oleh Ahmad 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Ahmad ثَ َنا  Mukharijul Hadits َحدَّ

2. Sufyan  َْعن Tabi Tabi’i 

3. Amru  ََسِمع Tabi’i 

4. Jabir bin Abdullah  َقَال Shahabi 

 

 

h. Hadits kedelapan diriwayatkan oleh ad-Darimi 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Ad-Darimi َأْخبَ َرنَا Mukharijul Hadits 

2. Muhammad bin yusuf ثَ َنا  Tabi Tabi Tabi’i َحدَّ

3. Ibnu Unaiyah  َْعن Tabi Tabi’i 

4. Amru bin Dinar  َقَال Tabi’i 

5. Jabir bin Abdullah  ُيَ ُقول Shahabi 

 

2. Skema Sanad dan Al-‘Itibar 

a. Skema Sanad 

Setelah dilakukannya takhrij di atas maka langkah berikutnya adalah 

menguraikan mata rantai sanad dengan pembuatan skema keseluruhan jalur sanad.  
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b. I’tibar 

Berdasarkan arti bahasanya kata I’tibar adalah “peninjauan terhadap berbagai 

hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis”.
70

 Menurut istilah 

ilmu hadits: “I’tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits 

tertentu”, yang mana suatu hadits itu pada bahagian sanad-nya tampak hanya ada satu 

periwayat saja dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat 

diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak. 

Diharapkan dengan dilakukan I’tibar, maka akan terlihat seluruh jalur sanad 

hadits yang diteliti, termaksud nama-nama periwayatnya dan metode periwayatan 

yang digunakan oleh masing-masing periwayat. I’tibar dalam penelitian sebuah 

hadits berfungsi untuk mengetahui keadaan sanad hadits seluruhnya dilihat dari ada 

atau tidaknya pendukung berupa periwayat yang berstatus Muttabi’ atau Syahid. 

I’tibar ini akan dimulai dari tingkat sahabat, sehingga sahabat yang satu 

dengan yang lainnya akan saling mendukung karena keseluruhannya akan membahas 

topik yang sama. 

Hadits-hadits tentang perintah shalat tahiyatul Masjid yang peneliti 

camtumkan di atas, sekalipun bersumber dari beberapa sahabat dengan beberapa 

rangkaian sanad yang berbeda-beda. 

Sehingga hadits-hadits itu terkesan seperti terpisah dan berdiri sendiri-sendiri 

(garib), akan tetapi hadits-hadits diatas mempunyai topik yang sama atau semakna 

                                                             
70 Mahmud al-Tahhan, Taisir Mustalah Al-Hadits, (Beirut, Dar Al-Saqafah Al-Ilmiyah, 

1983), hlm. 40. 
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sehingga sahabat yang satu dapat menjadi Syahid bagi yang lainnya. Begitu pula 

muttabi’ yang satu bisa menjadi muttabi’ bagi yang lainnya. 

Kalau dilihat dari skema sanad hadits diatas peneliti dapat menguraikan lebih 

jauh posisi-posisi periwayat terakhir (sanad pertama) yang dimulai dari sahabat Jabir 

bin Abdullah : 

1) Dari sahabat Jabir bin Abdillah ini terdapat dua jalur periwayat yang satu 

dengan yang lainnya sebagai Muttabi’ yaitu Amru bin Dinar dan Abu 

Zubair. Sehingga hadits ini termasuk dalam kategori hadits al-Muttashil 

Marfu’ sekaligus hasan Shahih. 

2) Dari sahabat ‘Amru bin Dinar hanya mempunyai tiga jalur periwayat yaitu 

Hammad bin Zaid, Ibn Juraij dan Sufyan bin ‘Uyainah. Pada jalur Hammad 

bin Zaid berakhir pada Mukharij Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi, pada 

jalur Ibn Juraij berakhir pada Mukharij Muslim dan An-Nasa’i, pada jalur 

Sufyan bin ‘Uyainah berakhir pada Mukharrij Ahmad, al-Darimi dan Ibn 

Majah. 

3) Dari Hammad bin Zaid bercabang tiga yaitu Qutaibah, Sulaiman bin Harb 

dan Abu an-Nu’man dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling 

menguatkan (sebagai Muttabi’). Yang mana pada jalur Qutaibah berakhir 

pada Mukharrij Tirmidzi, pada jalur sulaiman bin Harb berakhir pada 

Mukharrij Abu Daud dan pada jalur Abu an-Nu’man berakhir pada 

Mukharrij al-Bukhari. 
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4) Dari jalur Ibn Juraij bercabang dua yaitu Hujaj dan Abd ar-Razaq dimana 

antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan (sebagai Muttabi’). 

Pada jalur Hujaj berakhir pada Mukharrij an-Nasa’i dan pada jalur Abd ar-

Razaq berakhir pada Mukharrij Muslim. 

5) Dari jalur Sufyan bin ‘Uyainah bercabang dua yaitu Muhammad Yusuf dan 

Hisam bin ‘Ummar dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling 

menguatkan (sebagai Muttabi’). Pada jalur Muhammad bin Yusuf berakhir 

pada Mukharrij al-Darimi dan pada jalur Hisam bin ‘Ummar Berakhir pada 

Mukharrij ibn Majah. 

3. Meneliti Syadz dan ‘Illat pada Sanad 

Dengan demikian hadits yang memerintahkan shalat tahiyatul masjid oleh 

karena persambungan sanad, kestiqahan perawinya terjaga serta terhindar dari syadz 

dan ‘Illat maka hadits yang memerintahkan shalat tahiyatul masjid termasuk dalam 

hadits shahih dapat dijadikan dalil hukum dan dapat diamalkan.   

4. Penelitian Para Perawi dan Komentar Ulama 

1. Hadits riwayat Bukhari 

Periwayat pertama adalah Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadits 

tersebut langsung dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Qala”. 

Nama aslinya adalah Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram bin Tsalibah bin Ka’ab 

bin Salamah bin Sa’ad, bin Ali bin Asad bin Sardah bin Tazib bin Khasyim bin al-

Khajarji al-Ansary, Kunyah abu Abdullah, abu Abdurrahman, abu Muhammad. Salah 

satu orang yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW dan salah satu sahabat yang 
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meninggal di Madinah pada tahun 99 H.
71

 guru-gurunya adalah Nabi SAW, Khalid 

bin Unais, Ali bin Abi Talib, Amar bin Yasar, Umar bin Khatab, Abi Humaidi al-

Sa’ad, Abi Sayid al-Khodri dan lain-lain. Murid-muridnya adalah Ibrahim bin 

Abdullah bin Qamid, Haris bin Rafi’ bin Makis al-Zuhaini, Salam bin Abi al-Ja’di, 

Sayid bin Haris al-Ansary, Safiyan bin Sulaim dan lain-lain. 

Pernyataan para kritikus hadits adalah tidak ada satupun kritikus mencela 

Jabir bin Abdullah dan peneliti mengambil kesimpulan bahwa الصحابة كلهم عدول 

(semua sahabat Nabi Muhammad SAW adalah adil)
72

 dari pernyataan kritikus di atas, 

tidak seorangpun yang mencela Jabir bin Abdullah. 

Periwayat kedua adalah Amru bin Dinar yang meriwayatkan hadits dari Jabir 

bin Abdullah dengan menggunakan lambang “An”. Nama aslinya adalah Imam al-

Kabir al-Hafizh, Abu Muhammad, Muhammad Makky al-Atsram, beliau adalah 

seorang alim yang berilmu luas sekaligus seorang syeakh yang dihormati di 

zamannya. Beliau dilahirkan pada tahun 45/46 H. Di tahun 126 H. beliau wafat, 

Sedangkan para ulama’ yang belajar darinya tidak kurang dari 23 ulama’ besar, antara 

lain; Qatadah bin Diamah, Zuhri, Sufyan Ats Tsauri, Sufyan bin Uyainah dan lain-

lain.” Adapun Sufyan bin Uyainah beliau di kemudian hari dikenal sebagai murid 

yang paling setia, sehingga tak heran Sufyan bin Uyainah meriwayatkan 950 hadits 

dari Amru bin Dinar. 

                                                             
71 Syihabuddin Abi Fadil Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Isabah fi Tamyiz al-

Sahabah, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1857), Juz 1, hlm. 223. 
72 Jamaludddin Abi al-Hajjaj Yusuf Mizzy, Tahzib al-Kamal fi Asma’ al-Rijal (Beirut, 

Muassasah al-Risalah, 1992), Juz 4, hlm. 443. 
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Ibnu Uyainah: “Amru bin Dinar adalah tsiqah (terpercaya), Az Zuhri: “Tidak 

seorangpun yang ada di dunia ini yang lebih alim dari pada Amru bin Dinar.” Pada 

suatu kesempatan lain Imam az-Zuhri datang ke rumahnya ketika beliau sakit. Setelah 

Imam az-Zuhri berdiri di sampingnya, ia berkata: “Tidak pernah aku dapatkan 

seorang syaikh yang meriwayatkan hadits yang lebih baik dari pada dia (Amru bin 

Dinar) Ahmad bin Hambal berkata: “Adalah syaikh Subhan tidak mendahulukan 

orang lain ketimbang Amru bin Dinar dalam hal tsabat, baik itu hakam atau yang 

lainnya.”
73

 

Periwayat ketiga adalah Hammad bin Zaid yang meriwayatkan hadits dari 

Amru bin Dinar dengan menggunakan lambang “An”. Nama aslinya adalah Hammad 

bin Zaid bin Dirham al-Ajdly al-Jahdomiy, Abu Asmail as-Basri al-Ajroq. Guru-

gurunya adalah Sabit al-Banani, Anas ibn Sirin, Abdul Aziz bin Shuhaib, Ashim al-

Ahwal, Muhammad bin Ziyad al-Quraisy, Shalhah bin Kaisaani, Amru bin Dinar, 

Hisyam bin Urwah, Ubaidilah bin Umar dan lain-lain. Murid-muridnya adalah Ibnu 

Mubarok, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahab, al-Qathan, Ibnu Uyainah, Muslim bin Ibrahim, 

Musaddad, Muamil bin Ismail, Abu Usamah, Sulaiman bin Harb, Afan, Amru bin 

Auf, Ali bin al-Madani, Qutaibah dan lain-lain. 

Penilaian para ulama adalah Abu Hatim dan Abu Mahdi berkata : “saya sudah 

melihat ahli fiqh di Basroh yaitu Hamad bin Zaid”. Muhammad bin al-Manhal ad-

Dhoriri berkata, “saya telah mendengar Yazid bin Zurai ditanya : di dalam Hammad 

                                                             
73 Syihabuddin Abi Fadil Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, Tahdzib al-Tahdzib, (Beirut, 

Dar Al-Fikr, 1984), Juz 8, hlm. 27. 



73 
 

 
 

bin Zaid dan Hammad bin Salamah, siapakah yang lebih tsabit?”. Dia menjawab 

Hammad bin Zaid, dan dia adalah lelaki yang sholeh”. Waki’ berkata : “dan dia 

ditanya lagi : “siapakah yang lebih hafizh (kuat hafalannya)?”. Dan dia menjawab, 

“Hammad bin Zaid”. Abu Ju’rah berkata: Hammad bin Zaid lebih tsabit dari 

Hammad bin Salamah, baik haditsnya dan ilmunya meyakinkan”. Ibnu Hibban 

berkata : “dia itu tsiqoh”. Kholid bin Khodasi berkata : “ia dilahirkan pada tahun 98 

H. dan wafat pada tahun 179 H. pada bulan Ramadhan.”
74

 

Periwayat keempat adalah Abu Nu’man yang meriwayatkan hadits dari 

Hammad bin Zaid dengan menggunakan lambang “Haddatsana”. Nama aslinya 

adalah Muhammad bin al-Fadl al-Sadusi, Abu al-Nu’man al-Basri. Guru-gurunya 

adalah Mu’tamir bin Sulaiman, Abdullah bin al-Mubarak, Hammad bin Salamah dan 

Hammad bin Zaid
75

. Murid-muridnya adalah Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, Ahmad 

bin Sa’id al-Darimi dan Ahmad bin Sulaiman al-Ruhawi.
76

 

Kometar ulama adalah Muhammad bin Muslim bin Ruwah mengatakan ia 

jujur/saduq dan dapat dipercayai/ma’mun. Abd al-Rahman bin Abi Hatim 

mengatakan, di akhir umurnya pikirannya tidak terlalu baik (ikhtilat), padahal 

sebelumnya pendengarannya baik, siapa yang mendengar darinya sebelum tahun 220 

                                                             
74 Al-Asqalani, Op.Cit, jilid 3, hlm. 9-10. Lihat juga: al-Jarh Wa al-Ta’dil, jilid 3, hlm. 151-

153. 
75 Al-Mizzy, Tahdzib al-Kamal, juz 26, hlm. 288. 
76 Ibid, hlm. 288 
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H., maka ia masih dalam keadaan baik. Tetapi ayahku berkata ia tsiqah. Ia wafat pada 

tahun 224 H. pada bulan Safar.
77

 

Periwayat kelima sekaligus sebagai mukharrij adalah al-Bukhari, yang 

meriwayatkan hadits dari Abu Nu’man dengan menggunakan lambang 

“Haddatsana”. Nama aslinya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn 

Ibrahim al-Mughirah Ibn Bardizbal al-Ja’fi al-Bukhari.
78

 Lahir pada hari jum’at 13 

syawal tahun 194 H. di kota Bukhara.
79

  Beliau wafat tahun 194 H. di sebuah desa di 

Samarkand yang bernama Khartank.
80

 Diantara guru-gurunya adalah Makky bin 

Ibrahim al-Balakhy, Muhammad bin Abdullah bin Anshary, Ahmad bin Hanbal, 

Ismail ibn Idris al-Madany dan lain-lain. Murid-muridnya diantara adalah Abu Zu’ah, 

Abu Hatim, al-Razi, Ibnu Abid Dunya’ dan lain-lain. 

Tentang kualitas kepribadiannya para ulama hadits dianataranya at-Tirmidzi 

berkomentar tentangnya. “saya tidak pernah melihat orang yang dalam hal ‘Illat dan 

rijal, lebih mengerti dari pada al-Bukhari”. Ibnu Huzaimah berkata bahwa aku tidak 

melihat di bawah permukaan langit seseorang yang lebih tahu tentang hadits 

Rasulullah SAW dari pada Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Para ulama Bagdad 

sengaja memutar balikkan seratus hadits, lalu al-Bukahri mengembalikan setiap 

matan kepada sanad yang sebenarnya dan setiap sanad kepada matan-nya, sehingga 

                                                             
77 Ibid, hlm. 290-291. 
78 Bukhari adalah nama yang dinisbatkan kepada nama kota kelahirannya yaitu: Bukhara 

salah satu kota besar yang jarak antaranya dengan samarkhan delapan hari perjalanan, kini kota 

tersebut berada di bawah kekuasaan Rusia, lihat Muhammad Abu Syuhbah, al Ta’rif bi Kitab al-

Sunnah al-Sittah, (Kairo, Maktabah al-Ilm, 1969), hlm. 42. 
79 Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadits, Ulumuhu Wa Musthalahu, (Beirut, Dar al-

Fikr, 1989), hlm. 310. 
80 Ibid. hlm. 311. 
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membuat para ulama kagum akan hafalan dan dan kecermatannya. Dalam rangka 

meneliti dan menghafal hadits al-Bukahri tak segan-segan melakukan perjalanan ke 

Syam, Mesir, Bagdad, Kufah, Hijaz dan Basrah.
81

 Para kritikus hadits tidak ada yang 

mencela kepribadiannya sebagai soeorang periwayat hadits. 

2. Hadits riwayat Muslim 

Periwayat pertama adalah Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadits 

tersebut langsung dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Yaqula”. 

Mengenai biografi beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kedua adalah Amru bin Dinar yang meriwayatkan hadits dari Jabir 

bin Abdullah dengan menggunakan lamban “Sami”. Mengenai biografi beliau juga 

telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat ketiga adalah Ibnu Juraij yang meriwayatkan hadits dari Amru bin 

Dinar dengan menggunakan lambang “Akhbarani”. Nama aslinya adalah Abdul 

Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Guru-gurunya adalah Abi Ishaq bin Abi Thalhah, 

Zaid bin Aslam, ayahnya abdul Aziz, Sulaiman bin Abi Muslim al-Ahwal, Shalah bin 

Kaisani dan lain-lain. Murid-muridnya adalah Isa bin Yunus dan lain-lain. 

Pendapat ulama tentang beliau adalah Yahya bin Said al-Khattan berkata Ibnu 

Juraij adalah orang yang paling tsabet, shaduq. Ibnu main dan al-Ijali berkata ibnu 

Juraij tsiqah. Ahmad berkata dari Abu Razaq bahwa saya tidak pernah bertemu orang 

                                                             
81 Subhi al-Shaleh, Membahas Ilmu-Ilmu Hadits, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 349. 
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yang paling baik shalatnya dari Ibnu Juraij. Menurut al-Khattan dan ulama lainnya 

Ibnu Juraij wafat pada tahun 150 H.
82

 

Periwayat keempat adalah Abd ar-Razaq yang meriwayatkan hadits dari 

Ibnu Juraij dengan menggunakan lambang “Akhbarana”. Nama aslinya adalah Abdu 

al-Razaq bin Hamam bin Nafi’ al-Himyari, Abu Bakar al-Shan’ani. Imam Ahmad 

berkata Abdu ar-Razaq lahir pada tahun 126 H. imam Bukhari berkata beliau wafat 

pada tahun 211 H.
83

 Diantara guru-gurunya adalah ayahnya, pamannya, Wahab, 

Mu;ammar, Ubaidlah bin Umar, Aiman bin Hanabil, Ikriah bin Amar, Ibn Juraij, 

Auza’i, Malik, Sufyanin dan lain-lain. Murid-muridnya adalah Ibnu Uyainah, 

Mu’tamar bin Sulaiman, Waki’, Usamah, Ahmad, Ishaq, Yahya, Abu Khitsamah, 

Ahmad bin Shalih, Ibrahim bin Musa dan lain.lain. 

Ulama Bashrah, Ya’qub bin Tsaibah dari Ali bin al-Madani berkata: Hisyam 

bin Yusuf telah berkata kepadaku bahwa Abdu aq-Razaq adalah orang yang lebih 

alim dan lebih hafidz dikalangan kita. 

Periwayat kelima adalah Abd bin Humaid yang meriwayatkan hadits dari 

Ibnu Rafi’ dengan menggunakan lambang “Qala”. Nama aslinya adalah Abdu bin 

Humaid bin Nasyr al-Kissi, wafat pada tahun 247 H. Guru-gurunya adalah Ja’far bin 

Aun, Abi Usamah, Abdullah bin Bakr al-Sahmi, Yazid bin Harun, Ibnu Abi Fudik, 

Ahmad bin Ishaq al-Hadhrami, al-Hasan al-Asyyabi, al-Hasan al-Ju’fi, Rauh bin 

Ubadah, Said bin Amir, Abdu Razzaq dan lain-lain. Murid-muridnya adalah Imam 

                                                             
82 Al-Asqalani, Op.Cit, juz 6, hlm. 352-355. 
83 Ibid, Juz 6, hlm. 277 
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Muslim, Tirmidzi, Anaknya, Muhammad bin Abd, Sahl bin Syadzwaih, Abu Mu’adz 

al-Abas bin Idris al-Muqalib, Bakr bin Murziban, Sulaiman bin Israil al-Khajnadi, 

Syah bin Ja’far, Amr bin Muhammad bin Abd Amir, dan lain-lain. Pendapat ulama : 

Abu Hatim bin Hiban berkata tsiqah.
84

 

Periwayat keenam adalah Muhammad bin Rafi’ yang meriwayatkan hadits 

dan Abd bin Humaid dengan menggunakan lambang “Qala”. Nama aslinya adalah 

Muhammad bin Rafi’ bin Sabur, wafat pada tahun 245 H. Guru-gurunya adalah 

Hammad bin Usamah bin Zaid, Umar bin Said bin Ubaid, Syababah bin Suwar dan 

lain-lain. Muridnya adalah Imam Muslim. 

Pendapat ulama, Muslim bin Hajjaj, Muhammad bin Sa’dan, adalah sosok 

yang tsiqah, menurut Ibn Hibban adalah Tsubut. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah 

tsiqah. Adz Dzahabi adalah Hafizh dan an-Nasa’i adalah tsiqah, ma’mun. 

Periwayat ketujuh sekaligus sebagai mukharrij Imam Muslim yang 

meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Rafi’ dan Abd bin Humaid dengan 

menggunakan lambang “Haddatsani”. Nama aslinya adalah Al-Hajjaj Husain al-

Khusairi al-Nisaburi, lebih terkenal sebagai Imam Muslim, lahir di Nisabur pada 

tahun 204 H. dan wafat pada tahun 261 H. dan dimakamkan di Nisarabad daerah 

pinggiran kota Nisabur. Guru-gurunya adalah Usman, Abu Bakar bin Abi Syaibah, 

Saibah bin Furuj, Abu Kumail, Qutainah bin Said al-Qa’nabi, Ismail bin Abi Uqais, 

Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Mahram, Abu Gassam, Said 

bin Manshur, Abu Mashab, Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Muslimah, Amr bin 

                                                             
84 Ibid, Juz 6, hlm. 397. 
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Sawad, Harmalah bin Yahya dan lain-lain. Murid-muridnya adalah Abu Hatim al-

Razy, Musa bin Harun, Ahmad bin Salamah, Abu Bakar Ibni Huzaimah, Yahya bin 

Shaid, at-Tirmidzi Muhammad bin Mukhalad, Abu Awanah Ya’qub bin Ishaq al-

Isfiraini, Muhammad bin Abdul Wahab al-Farra dan lain lain. 

Pendapat ulama : Ibnu Hatim berkata bahwa beliau adalah seorang hafizh 

yang banyak menulis kitab. Abu Quraisyi berkata : “penjaga dunia itu ada empat saah 

satunya adalah Muslim”, para ulama sepakat atas keimanannya dalam hadits dan 

dalam pengetahuan tentang hadits. Imam Muslim banyak menulis, diantaranya kitab 

shahihnya yang masyhur, yaitu shahih Muslim yang merupakan koleksi hadits Nabi 

SAW, yang menjadi  sumber rujukan umat muslim.
85

  

3. Hadits riwayat Abu Daud 

Periwayat pertama adalah Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadits 

langsung dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Anna”. Mengenai 

biografi beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kedua adalah Amru bin Dinar yang meriwayatkan hadits dari Jabir 

bin Abdullah dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan dalam hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat ketiga adalah Hammad bin Zaid yang meriwayatkan hadits dari 

Amru bin Dinar dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 
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Periwayat keempat adalah Sulaiman bin Harb yang meriwayatkan hadits dari 

Hammad bin Zaid dengan menggunakan lambang “Haddatsana”. Nama aslinya 

adalah Sulaiman bin Harb bin Bujail, kalangan tabi’ut tabi’in biasa, kuniyah Abu 

Ayyub, tempat negeri semasa hidupnya adalah Bashrah, wafat pada tahun 224 H. 

Komentar ulama tentangnya adalah Muhammad bin sSa’d: tsiqah, Ibnu Kharasy: 

tsiqah, An-Nasa’i: tsiqah ma’mun, Ya’kub Ibnu Syaibah: tsiqah tsabat, Ibnu Hajar al-

Asqalani: tsiqah imam dan adz dzahabi: al-imam.
86

 

Periwayat kelima sekaligus sebagai mukharrij adalah Abu Daud yang 

meriwayatkan hadits dari Sulaiman bin Harb dengan menggunakan lambang 

“Haddatsana”. Nama aslinya adalah Abu Daud Sulaiman ibn Asy’ats ibn Ishaq ibn 

Basyir dan Syadad ibn Amar ibn Imran al-Azadiy al-Sajastani atau al-Sijistaniy.
87

 

Dilahirkan di Sijistani pada tahun 202 H. dan wafat di Basrah pada tanggal 15 syawal 

275 H. dan dimakamkan di dekat makam Sufyan Tsauri.
88

 Sijistan adalah misbah 

yang diberikan padanya dari tempat kelahirannya yang merupakan salah satu daerah 

kawasan Basrah. Guru-gurunya adalah Sulaiman bin Harb, Usman bin Abi Syaibah, 

al-Qa’nabi, Abu Walid at-Thayalisy dan lain-lain. Murid-muridnya antara lain adalah 

puteranya sendiri Abdullsah, an-Nasa’i, at-Tirmidzi, Abu Awwanah, Ali bin Abdul 

Shamad dan lain-lain. 

                                                             
86 http://imronlutfi.blogspot.co.id/2015/10/kumpulan-hadits-qudsi-sembilan_5.html. Dikutip 

pada tanggal 10 December 2016. 
87 Muhammad Muhyi al-Din Abdul al-Hamid, Sunan Abu Daud, (Semarang, Maktabah 

Dahlan), Jilid 1, hlm. 4. 
88 Abdurrahman Muhammad bin Usman, Muqaddimah Tuhfat al-Ahwaz, (Madinah Al-

Kutuby, 1967), hlm. 4. 
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Tentang kualitas kepribadiannya para ulama telah sepakat menetapkan beliau 

sebagai hafizh yang sempurna, pemilik ilmu yang melimpah, muhaddits yang 

terpercaya, mempunyai pemahaman yang tajam baik dalam bidang ilmu hadits 

maupun lainnya. Al-khaththany berpendapat bahwa tidak ada susunan kitab ilmu 

agama setara dengan kitab sunan abu Daud.
89

 

4. Hadits riwayat At-Tirmidzi 

Periwayat pertama adalah Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadits 

langsung dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Qala”. Mengenai 

biografi beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat bukhari. 

Periwayat kedua adalah Amru bin Dinar yang meriwayatkan hadits dari Jabir 

bin Abdullah dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat ketiga adalah Hammad bin Zaid yang meriwayatkan hadits dari 

Amru bin Dinar dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat keempat adalah Qutaibah yang meriwayatkan hadits dari 

Hammad bin Zaid dengan menggunakan lambang “Haddatsana”. Nama aslinya 

adalah Qutaibah bin Said bin Jamil bin Tharif bin Abdullah al-Tsaqafi Abu Raja al-

Baghlany. Abu Ahmad bin Adi berkata bahwa namanya adalah Yahya bin Said dan 

                                                             
89 Fathur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadits, (Bandung, PT. al-Ma’arif, 1974), hlm. 380-
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Qutaibah adaah gelarnya.
90

 Beliau wafat tahun 240 H. Guru-gurunya adalah Daud bin 

Ziyad, at-Tirmidzi, Laits bin Said, Malik bin Anas, Walid bin Muslim, Yahya bin 

Yaman dan lain-lain.
91

 Murid-muridnya adalah at-Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal, 

Muslim, Ahmad bin Said ad-Darimi, an-Nasa’i, dan lain-lain. 

Tentang kualitas kepribadiannya menurut Ibnu Ma’in, Ibnu Hatim dan Nasa’i 

beliau adalah seorang yang berstatus tsiqah dan an-Nasa’i, berkata bahwa beliau 

adalah seorang yang sadduq dan para kritikus hadits tidak ada yang memberikan 

celaan terhadap beliau.
92

 

Periwayat kelima adalah at-Tirmidzi sekaligus sebagai mukharrij yang 

meriwayatkan hadits dari Qutaibah dengan menggunakan lambang “Haddatsana”. 

Nama aslinya adalah Abu Isa Muhammad ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dahhaq al-

Bugi al-Tirmidzi.
93

 Sementara al-Bugi adalah nama tempat dimana al-Tirmidzi wafat 

dan dimakamkan. Lahir pada tahun 209 H. dan wafat pada malam senin tanggal 13 

rajab tahun 279 H. di desa Bugi dekat kota Tirmidzi dalam keadaan buta. Guru-

gurunya adalah Qutaibah ibn Sa’id, Sihaq ibn Rahawaih, Muhammad ibn Amru as-

Sawwaq al-Balqi, Mahmud ibn Gailan, Muhammad ibn Basyar dan lain-lain. Murid-

muridnya adalah Abu Bakar ibn Ismail al-Samarqandi, Abu Hamid Ahmad ibn 

Abdullah ibn Yusuf an-Nasafi dan lain-lain.
94

 

                                                             
90 Al-Mizi, Op.Cit, hlm. 236. 
91 Al-Asqalani, Op.Cit, hlm. 311. 
92 Ibid, hlm. 312-313. 
93 Ibid, hlm. 378.  
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Tentang kualitas kepribadiannya, para ulama diantaranya adalah Ibnu Hibban 

menerangkan bahwa, at-Tirmidzi adalah seorang penghimpun dan penyampai hadis, 

sekaligus pengarang kitab. Selanjutnya al-Khalili berkata, at-Tirmidzi adalah seorang 

tsiqah muttafaq ‘alaih (diakui oleh Imam Bukhari dan Muslim). Al-Idris berpendapat 

bahwa, at-Tirmidzi adalah seorang ulama hadits yang meneruskan jejak ulama 

sebelumnya dalam bidang ulum al-hadits. Al-Hakim Abu Ahmad berkata, aku 

mendengar Imran ibn ‘Alan berkata “sepeninggal Bukhari tidak ada ulama yang 

menyamai ilmunya, kewara’annya dan kezuhudannya di Khurasan, kecuali Abu Isa 

at-Tirmidzi “Ibn Fadhil menjelaskan, bahwa at-Tirmidzi adalah pengarang kitab 

Jami’ dan tafsirnya. Beliau juga ulama yang paling berpengetahuan.
95

 

5. Hadits riwayat Nasa’i 

Periwayat pertama adalah Jabir bin Abdullah yang meriwayat hadits 

langsung dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Yaqulu”. Mengenai 

biografi beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kedua adalah Amru bin Dinar yang meriwayatkan hadits dari Jabir 

bin Abdullah dengan menggunakan lambang “Sami’”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat ketiga adalah Ibnu Juraij yang meriwayatkan hadits dari Amru bin 

Dinar dengan menggunakan lambang “Qala” “Akhbarani”. Mengenai biografi beliau 

telah dikemukakan pada hadits riwayat Muslim. 
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Periwayat keempat adalah Hajjaj yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Juraij 

dengan menggunakan lambang “An”. Nama aslinya adalah Hajjaj bin Muhammad al-

Mushashi al-A’wari, yakni Abu Muhammad. Beliau wafat di Bagdad pada bulan 

Rabi’ al-Awal tahun 206 H. Guru-gurunya adalah Jarir bin Utsman, Ibnu Juraij, al-

Laits, Syu’bah, Yunus bin Abi Ishaq, Isra’il bin Yunus, Hamzah al-Rayat dan lain-

lain. Murid-muridnya adalah Ahmad, Yahya bin Mu’in, Yahya bin Yahya, Abu 

Ubaid, Abu Ma’mar al-Handzaly, Abu Khaitsamah dan lain-lain. 

Pernyataan para kritikus hadits tentang dirinya adalah Imam Ahmad berkata 

“tidak ada lebih dhabit dari dia”. Shalih bin Ahmad berkata ayahku ditanya “siapakah 

yang lebih tsabit Hajjaj atau al-Aswad bin Amir? Ayahku menjawab Hajjaj”. Dan al-

Ma’aly al-Razi berkata “sungguh aku melihat sahabat-sahabat Ibnu Juraij, aku tidak 

melihat diantara mereka yang lebih tsabit dari pada Hajjaj”.
96

 

Periwayat kelima sekaligus sebagai mukharrij Nasa’i yang meriwayatkan 

hadits dari Ibrahim bin al-Hasan dan Yusuf bin Said dengan menggunakan lambang 

“Akhbarana”. Nama aslinya adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali 

bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi al-Nasa’i, dia dilahirkan di daerah Nas pada 

tahun 215 H. dan wafat pada tahun 303 H. di Bait al-Maqdis. Sebelum berusia lima 

belas tahun dia pergi ke Hijaz, Iraq, Mesir dan Jazirah untuk belajar hadits pada 

ulama yang ada di negara itu. Guru dalam bidang periwayatan hadits adalah 

Muhammad bin Khalid, Ja’far bin Muhammad, sehingga al-Nasa’i menjadi ulama 

                                                             
96 Ibid. hlm. 
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hadits terkemuka yang mempunyai sanad Ali (tinggi). Semua kritikus hadits menilai 

al-Nasa’i sebagai periwayat hadits yang tsiqah.
97

 

Dalam pernyataan diatas, tidak ada seorang ulama kritikus hadits yang 

mencela al-Nasa’i, pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang bertingkat 

tinggi. 

6. Hadits riwayat Ibnu Majah 

Periwayat pertama adalah Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadits 

langsung dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Qala”. Mengenai 

biografi beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kedua adalah Abu Az-Zubair yang meriwayatkan hadits dari Jabir 

bin Abdullah dengan menggunakan lambang “sami”. Nama aslinya adalah Abu Az-

Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Adalah seorang sarjana dari Mekah yang 

telah meriwayatkan hadits dari Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah 

bin Umar bin Al-Ash, Abdullah bin Az-Zubair, dan Abu Thufail. Sejumlah ulama 

terkenal dilaporkan telah meriwayatkan hadits darinya termasuk Sufyan Ats-Tsauri, 

al-Awza’i, Malik, Syu’bah, Az-Zuhri dan Atha (salah seorang guru Az-Zubair). Abu 

Az-Zubair dipuji oleh sejumlah ulama lain. Ibnu Ma’in dan Ibnu al-Madani 

menggolongkannya sebagai perawi terpecaya. Al-Razi menganggap haditsnya 

sebagai hujah. Ibnu Adi menganggapnya terpecaya dengan alasan bahwa Malik 

                                                             
97 Muhammad Abu Syubban, Fi Rihab Al-Kutub Al-Sihhah Al-Sittah (Mujman’ Bahus Al-

Islamiah, 1969), hlm. 127-130. 
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meriwayatkan sejumlah hadits dari Abu Az-Zubair, dan Malik tidak meriwayatkan 

sebuah hadits kecuali dari orang yang terpecaya. Ia adalah orang yang terpecaya.
98

 

Periwayat ketiga adalah Amru bin Dinar yang meriwayatkan hadits dari Jabir 

bin Abdullah dengan perantaraan dari Abu az-Zubair dan Jabir dengan menggunakan 

lambang “Sami’”. Mengenai biografi beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat 

Bukhari. 

Periwayat keempat adalah Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan hadits 

dari Amru bin Dinar dengan menggunakan lambang “An”. Nama aslinya adalah 

Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun al-Hilali, Abu Muhammad al-Kufi. 

Beliau tinggal di Mekah karena Ayahnya (Uyainah) adalah orang Mekah. Ibnu al-

Madini berkata: bahwa Sufyan lahir pada tahun 107 H. al-Walid berkata beliau wafat 

pada hari sabtu di awal bulan rejab tahun 198 H. Diantara guru-gurunya adalah Abdul 

Malik bin Umair, Abi Ishaq al-Sabi’i, Ziyad bin Alaqoh, al-Aswad bin Qois, Aban 

bin Taglib, Ibrahim, Muhammad Bani Uqbah Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah 

dan lain-lain. Murid-muridanya adalah al-A’masy, Ibnu Juraij, Syubah, al-Tsauri, 

Abu Ishaq al-Fazari, Abu Usamah, Rauh bin Ubadah, al-Faryabi, Abu al-Walid dan 

lain-lain.
99

 

Al-Ajali berkata “dia tsiqah”, imam al-Syafi’i berkata “seandainya tidak ada 

imam Malik dan Sufyan maka hilanglah ilmu hijaj”. Yunus bin Abd al-A’la berkata 

saya: mendengar imam Syafi’i berkata “imam Malik dan Sufyan adalah dua benteng, 

                                                             
98 Kamaruddin Amin, Metode Kritik Hadits, (Jakarta, PT Mizan Publika, 2009), Cet. Ke-1, 
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Ibnu al-Madani berkata: wahai abu Sa’id! Sufyan adalah imam dalam ilmu hadits. 

‘Usman al-Darimi pernah bertanya kepada Ibnu Mu’aiyan “yang lebih engkau senagi 

Ibnu Uyainah (Sufyan) atau ats-Tsauri” beliau menjawab “Ibnu Uyainah yang lebih 

alim”. Ibnu Wahb berkata “saya tidak melihat seseorang yang lebih berilmu tentang 

kitabullah dari Ibnu Uyainah. 

Periwayat kelima adalah Hisyam bin Ammar yang meriwayatkan hadits dari 

Sufyan bin Uyainah dengan menggunakan lambang “Haddatsana”. Nama aslinya 

adalah Abu al-Walid Hisyam bin Ammar bin Nushair bin Maisarah bin Abban as-

Sulami Azh-Zhafri, Lahir pada tahun 135 H. wafat pada tahun 245 H.) adalah seorang 

ulama dibidang Qira'at al-Qur'an dan hadis. Guru-gurunya adalah Ibnu Amir asy-

Syammi, Abu al-Khaththab al-Khayyath, Shadaqah bin Khalid, Abu al-'Isyrin Abdul 

Hamid bin Habib, Abdullah bin Abi ar-Rijal, Salim bin Muthir, Ruwaih bin 

'Athiyyah, Hatim bin Isma'il, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dan Muslim bin 

Khalid az-Zanji. Murid-muridnya adalah Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad 

bin Hisyam, anaknya, Al-Walid bin Muslim, Muhammad bin Syu'aib, Ibnu Sa'ad, 

Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam, Mu'ammil bin al-Fadhl al-Harrani, Yahya bin Ma'in, 

Qudamah bin Ahmad bin 'Ubaid bin Waqqash, Dahim, Abu Hatim ar-Razi, Abu 

Zur'ah ar-Razi dan Adz-Dzihli.
100

 

Periwayat keenam adalah Ibnu Majah sekaligus sebagai mukharrij yang 

meriwayatkan hadits dari Hisyam bin Umar dengan menggunakan lambang 
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“Haddatsana”. Nama aslinya adalah adalah Muhammad bin Yazid al-Raba’i Abu 

Abdullah ibn Majah al-Qazmini.
101

 Dengan demikian dapat diyakini bahwa Ibnu 

Majah telah berguru kepada Musabin Abd al-Rahman. Sedangkan murid yang 

menerima haditsnya antara lain Abu Ya’la al-Khalili. Abu al-Hasan al-Qattan, dan 

Abu al-Tayyib al-Bagdadi.
102

  

Ibnu Majah adalah periwayat hadits yang terpiji intergritis pribadi dan 

kemampuan intelektualnya, terbukti dari pernyataan para kritikus hadits tentang 

dirinya. Abu Ya’la al-Khalili mengatakan bahwa Ibnu Majah shiqah kabir, muttafaq 

alayh dan pendapatnya menjadi hujjah. Dia memiliki pengetahuan luas dan penghafal 

hadits. Al-Zahabi mengatakan bahwa Ibnu Majah itu ahli hadits dan ahli tafsir, 

penyusun kitab al-sunan, al-tafsir dan al-tarikh. Sedangkan Ibnu Kasir mengatakan 

bahwa Ibnu Majah adalah penyusun kitab sunan yang termashur dan kitab itu 

merupakan bukti amal dan ilmunya yang luas.
103

 

7. Hadits riwayat Ahmad 

Periwayat pertama adalah Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadits 

langsung dari Rasulullah SAW. Mengenai biografi beliau telah dikemukakan pada 

hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kedua adalah Amru bin Dinar yang meriwayatkan hadits dari Jabir 

bin Abdullah dengan menggunakan lambang “Sami’”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 
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Periwayat ketiga adalah Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan hadits dari 

Amru bin Dinar dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Ibnu Majah. 

Periwayat keempat sekaligus sebagai mukharrij adalah Ahmad bin Hanbal 

yang meriwayatkan hadits dari Sufyan bin Uyainah dengan menggunakan lambang 

“Haddatsana” Nama aslinya beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn 

Hilal ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Anas ibn Auf ibn Qasif ibn 

Mazin ibn Syaiban ibn Zuhl ibn Tsa’labah ibn ‘Ukabah ibn Sha’ab ibn Ali ibn Bakar 

ibn Wail. Beliau lahir tahun 164 H. dan wafat pada tahun 241 H. dalam usia 77 

tahun.
104

 Ahmad meriwayatkan hadits dari beberapa orang guru diantaranya adalah 

Basyir al-Mufadhdhal al-Raqasyi, Sufyan ibn Uyaynah, Yahya ibn Said al-Qathan, 

Abdur Razzaq ibn Hamman, Sulaiman ibn Daud al-Thayalisi dan lain-lain.
105

 Murid-

muridnya adalah anaknya sendiri Abdullah ibn Ahamd ibn Hanbal, al-Bukhari, 

Muslim, Abu Daud, Waki’ ibn Yarzah dan lain-lain. 

Sedangkan tentang kualitas kepribadiannya Ibnu Main berkata “saya tidak 

pernah melihat orang yang lebih cakap dari pada Ahmad dalam bidang arabiah”. 

Abdur Razzaq berkata “saya tidak pernah melihat orang yang lebih ahli dalam bidang 

fiqh dari pada Ahmad dan tidak ada orang yanga lebih wara’” dan ulama kritikus 

hadits menilai Ahmad sebagai seorang yang tsiqah.
106

 

                                                             
104 Ahmad bin Hanbal, Muqaddimah al-Musnad, (Kairo, Dar al-Hadits, 1995), Juz 1, hlm. 66. 
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8. Hadits riwayat ad-Darimi 

Periwayat pertama adalah Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadits 

langsung dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Yaqul”. Mengenai 

biografi beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kedua adalah Amru bin Dinar yang meriwayatkan hadits dari Jabir 

bin Abdullah dengan menggunakan lambang “Qala” “Sami’”. Mengenai biografi 

beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat ketiga adalah Ibnu Uyainah (Sufyan bin Uyainah) yang 

meriwayatkan hadits dari Amru bin Dinar dengan menggunakan lambang “An”. 

Mengenai biografi beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Ibnu Majah. 

Periwayat keempat adalah Muhammad bin Yusuf yang meriwayatkan hadits 

Ibnu Uyainah dengan menggunakan lambang “Haddatsana”. Nama aslinya adalah 

Muhammad bin Yusuf bin Waqid bin Utsman, kalangan tabi’in biasa, kuniyah Abu 

Abdullah, tempat negerinya adalah Syam, wafat pada tahun 212 H. komentar ulama 

tentangnya adalah Ahmad bin Hambal: shalih, Yahya bin Ma’in: tsabat, al-Ajli dan 

an-Nasa’i: tsiqah, Ibnu Hajar al-Asqalani: tsiqah, fadlil adz dzahabi: muhaddits.
107

 

Periwayat kelima adalah ad-Darimi sekaligus sebagai mukharrij yang 

meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Yusuf dengan menggunakan lambang 

“Akhbarana”. Nama aslinya adalah al-Imam al-Hafizh Syaikhul Islam Abu 

Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram bin Abdush 
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Shamad at-Tamimi ad-Darimi Samarqandi. Nama ad-Darimi merupakan penisbahan 

kepada Darim bin Malik, salah seorang keturunan kabilah at-Tamimi. Beliau 

dilahirkan pada tahun 181 H. bertepatan pada tahun wafatnya Abdullah bin Mubarak. 

Beliau wafat pada tahun 255 H. tepatnya pada tanggal delapan bulan Dzulhijjah. 

Beliau dimakamkan pada hari Arafah, bertepatan dengan hari Jum’at, dalam usia 74 

tahun. Guru-guru adalah Yazid bin Harun, Ya’la bin ‘Ubaid, Ja’far bin ‘Aun, Basyr 

bin ‘Umar az Zahrani, ‘Ubaidullah bin Abdul Hamid al Hanafi, Hasyim bin al Qasim, 

‘Utsman bin ‘Umar bin Faris, Sa’id bin ‘Amir adl Dluba’i, Abu ‘Ashim, ‘Ubaidullah 

bin Musa, Abu al-Mughirah al-Khaulani dan lain-lain. Murid-murid beliau Begitu 

banyak tokoh-tokoh yang menimba ilmu kepada beliau. Di antaranya, Imam Muslim 

bin Hajjaj (penyusun Shahih Muslim), al-Imam al-Bukhari pada selain riwayat beliau 

dalam kitab Shahihnya, Al Imam Abu Dawud, al-Imam Abu ‘Isa at-Tirmidzi, al-

Hasan bin Ash Shabbah al-Bazzar, Muhammad bin Basysyar (Bundar), Muhammad 

bin Yahya, Baqi bin Makhlad, Abu Zur’ah, Abu Hatim, Abdullah bin Ahmad bin 

Hambal, Ja’far bin Muhammad al Firyabi, dan ulama yang lainnya. 

Pujian para ulama terhadap beliau amatlah banyak. Imam Ahmad menuturkan, 

“(Ad Darimi) adalah seorang imam.” Berkali-kali beliau mengatakan, “Kalian harus 

(belajar) dengan imam Abdullah bin Abdirrahman.”, Muhammad bin Abdillah bin 

Numair mengatakan, “ad-Darimi mengalahkan kami dalam hal hafalan dan wara’.”, 

Berkata Abu Hatim Ar Razi, “Muhammad bin Ismail adalah orang yang paling 

berilmu di Irak. Muhammad bin Yahya adalah orang yang paling berilmu di 

Khurasan pada hari ini. Muhammad bin Aslam adalah orang yang paling wara’ di 

http://ismailibnuisa.blogspot.com/2013/12/abdullah-bin-mubarak-rahimahullah.html
http://ismailibnuisa.blogspot.com/2014/01/imam-muslim-rahimahullah-pemukanya-ahli.html
http://ismailibnuisa.blogspot.com/2014/01/imam-muslim-rahimahullah-pemukanya-ahli.html
http://ismailibnuisa.blogspot.com/2013/11/shahih-muslim.html
http://ismailibnuisa.blogspot.com/2014/02/abu-zurah-ar-razi-rahimahullah.html
http://ismailibnuisa.blogspot.com/2014/02/imam-ahmad-bin-hambal-rahimahullah.html
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antara mereka. Abdullah bin Abdirrahman yang paling kuat di antara mereka.” 

Muhammad bin Basysyar Bundar memasukkannya sebagai ulama yang memiliki 

hafalan yang kuat di dunia ini. 

5. Natijah (Hasil Penelitian Sanad) 

Dari keseluruhan keterangan yang telah diteliti, maka peneliti menyimpulkan 

hasil penelitian sanad adalah : 

1. Hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid riwayat al-Bukhari, 

Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, 

Ahmad dan ad-Darimi yang semuanya bersumber dari sahabat Nabi SAW 

yaitu Jabir bin Abdullah. 

2. Hadits yang memerintahkan untuk melaksanakan shalat sunnah tahiyatul 

masjid yang diambil dari Mukharij al-Bukhari diatas sungguh-sungguh 

datang dari Nabi SAW maka mengamalkan hadits ini selain kita telah 

melaksanakan sunnah Nabi SAW tentunya kita akan mendapatkan pahala. 

Bila dilihat dari ketersambungan sanad-nya tergolong dalam hadits yang 

al-Muttashil Marfu’. Bisa diamalkan karena mempunyai derajat hasan 

shahih. 
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B. Hadits Tentang Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum’at 

1. Takhrij al-Hadits 

Hadits yang mengandung suatu perintah Rasulullah SAW kepada diam (Ansit) 

saat itu khatib sedang berkhutbah. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan 

dengan cara manual yaitu dengan menggunakan kitab “al-kutub al-Tis’ah” yaitu 

shahih Bukhari, shahih Muslim, sunan Abu Daud, sunan Tirmidzi, sunan Nasa’i, 

sunan Ibnu Majah, muwatha’ Imam Malik, Musnad Ahmad dan sunan ad-Darimi, 

yang kedua menggunakan al-Maktabah al-Syamilah dengan kata kunci Ansit  انصت)  ) 

dan pada kitab al-Jum’at dapat ditemukan bab hadits tentang perintah diam ketika 

khatib sedang berkhutbah. Hadits yang memerintahkan mendengarkan khutbah juga 

dikeluarkan oleh periwayat-periwayat lain, dengan jumlah hadits yang terbilang tidak 

sedikit. Dengan kata kunci Ansit انصت)  ) maka dapat peneliti menemukan hadits yang 

digunakan sebagai dalil kewajiban mendengarkan khutbah jum’at berada pada kitab : 

a. Shahih al-Bukhari  

b. Shahih Muslim  

c. Sunan Abu Daud 

d. Sunan al-Tirmidzi 

e. Sunan al-Nasa’i 

f. Sunan Ibnu Majah 

g. Musnad Ahmad 

h. Muwatha’ Malik 

i. Sunan ad-Darimi 
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a. Hadits riwayat Bukhari : 

ثَ َنا اللَّْيُث َعْن  ثَ َنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر قَاَل َحدَّ َرِنى َسِعيُد َحدَّ ُعَقْيٍل َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل َأْخب َ
قَاَل  ِإَذا  -صلى اهلل عليه وسلم  -ْبُن اْلُمَسيَِّب َأنَّ َأبَا ُهَريْ َرَة َأْخبَ َرُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

 .َماُم َيْخُطُب فَ َقْد َلَغْوتَ َواإلِ . قُ ْلَت ِلَصاِحِبَك يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َأْنِصتْ 
Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata telah 

menceritakan kepada kami al-Laits dari Uqail dari Ibn Syihab berkata telah 

mengkhabarkan kepadaku Said bin al-Musayyab bahwa Abu Hurairah telah 

mengkhabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: jika kau 

telah berkata kepada temanmu pada hari jum’at diamlah dan Imam sedang 

berkhutbah, maka kamu telah sia-sia”.
108

 

 

b. Hadits riwayat Muslim : 

ُد ْبُن رُْمِح ْبِن اْلُمَهاِجِر قَاَل اْبُن  ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َوُمَحمَّ َرنَا اللَّْيُث َعْن وَحدَّ رُْمٍح َأْخب َ
َرِني َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َأنَّ َأبَا ُهَريْ َرَة َأْخبَ َرهُ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ُعَقْيٍل َعْن اْبِن ِشَهاٍب َأْخب َ

َماُم َيْخُطُب فَ َقْد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا قُ ْلَت ِلَصاِحِبَك َأْنِصْت يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلِ 
 .َلَغْوتَ 

Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dan Muhammad bin 

Rumhin bin al-Muhajir berkata Ibnu Rumhi telah mengkhabarkan kepada 

kami Laits dari Uqail dari Ibnu Shihab Telah mengkhabarkan kepada saya 

Said bin al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda “jika 

kamu berbicara kepada temanmu pada hari jum’at maka diamlah!, sedang 

imam berkhutbah maka kamu telah sia-sia”.
109

 

 

 

 

 

 

                                                             
108 Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Semarang, 

CV. Asy Syifa’, 1993), Juz 2, hlm. 31. 
109 Imam Abu Husein Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, 

(Semarang, CV. Asy Syifa’, 1993), Juz 2, hlm. 6. 
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c. Hadits riwayat Abu Daud : 

ثَ َنا اْلَقْعَنِبيُّ َعْن َماِلٍك َعْن اْبِن  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى  ِشَهاٍب َعْن َسِعيٍد َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ َحدَّ
َماُم َيْخُطُب فَ َقْد َلَغْوت  .اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا قُ ْلَت َأْنِصْت َواإْلِ

Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami al-Qa’nabi dari Malik dari Ibn Syihab dari 

Sa’id dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 

kamu berkata, ‘Diamlah!’ sedangkan imam tengah berkhutbah, maka 

sungguh sia-sia jum’at kamu”.
110

 

 

d. Hadits riwayat al-Tirmidzi : 

ثَ َنا اللَّْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعْن  ْيَبُة َحدَّ ثَ َنا قُ ت َ  الزُّْهِريِّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ َحدَّ
َماُم َيْخُطُب  :َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  فَ َقْد  "َأْنِصتْ "َمْن قَاَل يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلِ

 .َلَغا
Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami 

Al-Laits dari Uqail dari Al-Zuhri dari Sa’id bin Al-Musayyab dari Abu 

Hurairah ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “barangsiapa 

berkata ‘diamlah’ pada hari jum’at sementara imam sedang berkhutbah, 

maka (shalat jum’atnya) lagha (tidak berguna)”.
111

 

 

e. Hadits riwayat an-Nasa’i : 

ثَ َنا اللَّْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعْن الزُّْهِريِّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِبي  ْيَبُة قَاَل َحدَّ َأْخبَ َرنَا قُ ت َ
َماُم َيْخُطُب َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْن قَاَل  ُهَريْ َرةَ  ِلَصاِحِبِه يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلِ

 .َأْنِصْت فَ َقْد َلَغا
 

 

                                                             
110 Abu Daud Sulaiman Al-Sijistani Ibn Al-Asy’ats, Sunan Abu Daud, al-Maktabah as-

Syamilah, Edisi Ke-2, Thn 1999, Juz 3, hlm. 300. 
111 Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, 

(Semarang, CV. Asy Syifa’, 1992), Jilid 1, hlm. 625. 
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Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami 

Laits dari Uqail dari al-Zuhri dari Said bin al-Musayyab dari Abu Hurairah 

dari Nabi SAW bersabda barangsiapa pada hari jum’at berkata kepada 

temannya, “diamlah” padahal imam sedang berkhutbah, maka ia telah 

berbuat sia-sia”.
112

 

 

f. Hadits riwayat Ibnu Majah : 

اٍر َعْن اْبِن َأِبي  ثَ َنا َشَبابَُة ْبُن َسوَّ ثَ َنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َحدَّ ِذْئٍب َعْن الزُّْهِريِّ َعْن َحدَّ
َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا قُ ْلَت  َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ 

َماُم َيْخُطُب فَ َقْد َلَغْوتَ  :ِلَصاِحِبكَ   .َأْنِصْت يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلِ
Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Saibah telah 

menceritakan kepada kami Sababah bin Suwar dari Ibn Abi Zi’bin dari al-

Zuhri dari Said bin al-Musayyab dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi SAW 

bersabda, “Apabila kamu berkata kepada temanmu ‘diamlah di hari jum’at, 

imam sedang berkhutbah!, maka kamu telah berbuat sia-sia”.
113

 

 

g. Hadits riwayat Ahmad 

ثَ َنا اْبُن ُجَرْيٍج َوَماِلٌك َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعِن اْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِبي  ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاِق َحدَّ َحدَّ
َماُم َيْخُطُب َسِمْعُت النَِّبيَّ  ُهَريْ َرَة قَالَ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل ِإَذا قُ ْلَت ِلَصاِحِبَك َواإْلِ

 .َأْنِصْت فَ َقْد َلَغْوتَ 
Artinya : 

“telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq telah menceritakan kepada 

kami ibnu Juraij dan Malik dari ibnu Shihab dari ibnu al-Musayyab dari Abu 

Hurairah dari Nabi SAW bersabda barangsiapa berkata kepada temannya, 

“diamlah” padahal imam sedang berkhutbah, maka ia telah berbuat sia-

sia”.
114

 

 
                                                             

112 An-Nasa’i, Sunan An-Nasa’i, al-Maktabah as-Syamilah, Edisi ke-2, Thn. 1999, Juz 0, hlm. 

050. 
113 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi’ Al-Qazwiniy, Sunan Ibnu 

Majah, (Semarang, CV. Asy Syifa’, 1993), hlm. 16. 
114 Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, al-Maktabah as-Syamilah, Edisi Ke-2, Thn. 

1999, Juz 55, hlm. 952. 
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h. Hadits riwayat Al-Malik 

ثَِني َيْحَيى َعْن َماِلك َعْن َأِبي الزِّنَاِد َعْن اأْلَْعَرِج  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى  َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ َحدَّ
َماُم َيْخُطُب يَ ْوَم اْلُجُمَعِة فَ َقْد  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا قُ ْلَت ِلَصاِحِبَك َأْنِصْت َواإْلِ

 .َلَغْوتَ 
Artinya : 

“Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Abi Zinad dari al-

A’raj dari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila 

engkau berkata kepada temanmu ‘diamlah’, pada saat khatib sedang 

berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia”.
115

 

 

i. Hadits riwayat Ad-Darimi 

ثَ َنا َماِلٌك َعِن الزُّْهِرىِّ َعْن َسِعيٍد َعْن َأِبى ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل  َأْخبَ َرنَا َخاِلُد ْبُن َمْخَلٍد َحدَّ
ِإَذا قُ ْلَت ِلَصاِحِبَك َأْنِصْت َواإِلَماُم َيْخُطُب فَ َقْد : صلى اهلل عليه وسلم -َرُسوُل اللَِّه 

 .َلَغْوتَ 

Artinya : 

“Telah menceritakaan kepada kami Khalid bin Mukhallad telah menceritakan 

kepada kami Malik dari al-Zuhri dari Said dari Abu Hurairah berkata 

bersabda Rasulullah SAW barang siapa berkata diam pada har'i jum’at dan 

imam sedang berkhutbah maka diamlah maka telah sia-sia jum’atnya”.
116

 

 

Berdasarkan redaksi hadits di atas dapat diketahui beberapa hal yaitu hadits 

yang diteliti ini hadits tentang kewajiban mendengarkan khutbah jum’at terdapat 

sembilan mukharij yaitu : al-Bukhari, al-Muslim, Abu Daud, at-Tirmizi, an-Nasa’i, 

Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan ad-Darimi, maka urutan periwayat sanad-nya, 

peneliti susun sebagai berikut : 

                                                             
115 Imam Malik bin Anas, al-Muwatha’ Imam Malik, (Jakarta, Pustaka Azam, 2006), Jilid 1, 

hlm. 141.  
116 Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, al-Maktabah as-Syamilah, Edisi ke-2, Thn. 1999, Juz 4, 

hlm. 963. 
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a. Hadits pertama diriwayatkan oleh al-Bukhari 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Al-Bukhari ثَ َنا  Mukharijul Hadits َحدَّ

2. Yahya bin Bukair ثَ َنا  Tabi TTT Tabi’i َحدَّ

3. al-Laits  َْعن Tabi TT Tabi’i 

4. Uqail  َِعن Tabi Tabi Tabi’i 

5. Ibn Syihab  َقَال Tabi Tabi’i 

6. Said bin al-Musayyab  َقَال Tabi’i 

7. Abu Hurairah  َقَال Shahabi 

 

b. Hadits kedua diriwayatkan oleh al-Muslim 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Al-Muslim ثَ َنا  Mukharijul Hadits َحدَّ

2. Qutaibah bin said  َقَال Tabi TTT Tabi’i 

3. Muhammad bin Rumhin 

bin al-Muhajir 

 Tabi TTT Tabi’i قَالَ 

4. Laits  َْعن Tabi TT Tabi’i 

5. Uqail  َْعن Tabi Tabi Tabi’i 

6. Ibnu Shihab  َأْخبَ َرِني Tabi Tabi’i 

7. Said bin al-Musayyab  َُأْخبَ َره Tabi’i 

8. Abu Hurairah   َقَال Shahabi 



98 
 

 
 

c. Hadits ketiga diriwayatkan Abu Daud 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Abu Daud ثَ َنا  Mukharijul Hadits َحدَّ

2. Al-Qa’nabi  َْعن Tabi TT Tabi’i 

3. Malik  َْعن Tabi Tabi Tabi’i 

4. Ibn Syihab  َْعن Tabi Tabi’i 

5. Sa’id  َْعن Tabi’i 

6. Abu Hurairah  َقَال Shahabi 

 

 

d. Hadits keempat diriwayatkan oleh Tirmidzi 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Tirmidzi ثَ َنا  Mukharijul Hadits َحدَّ

2. Qutaibah ثَ َنا  Tabi TTT Tabi’i َحدَّ

3. Al-Laits  َْعن Tabi TT Tabi’i 

4. Uqail  َْعن Tabi Tabi Tabi’i 

5. Al-Zuhri  َْعن Tabi Tabi’i 

6. Sa’id bin Al-Musayyab  َْعن Tabi’i 

7. Abu Hurairah  َقَال Shahabi 
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e. Hadits kelima diriwayatkan oleh An-Nasa’i 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. An Nasa’i َأْخبَ َرنَا Mukharijul Hadits 

2. Qutaibah ثَ َنا  Tabi TTT Tabi’i َحدَّ

3. Laits  َْعن Tabi TT Tabi’i 

4. Uqail  َْعن Tabi Tabi Tabi’i 

5. al-Zuhri  َْعن Tabi Tabi’i 

6. Said bin al-Musayyab  َْعن Tabi’i 

7. Abu Hurairah  َقَال Shahabi 

 

 

f. Hadits keenam diriwayatkan oleh Ibnu Majah 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Ibnu Majah ثَ َنا  Mukharijul Hadits َحدَّ

2. Abu Bakar bin Abi Saibah 

 
ثَ َنا  Tabi TTT Tabi’i َحدَّ

3. Sababah bin Suwar  َْعن Tabi TT Tabi’i 

4. Ibn Abi Zi’bin  َْعن Tabi Tabi Tabi’i 

5. al-Zuhri  َْعن Tabi Tabi’i 

6. Said bin al-Musayyab  َْعن Tabi’i 

7. Abu Hurairah  َقَال Shahabi 
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g. Hadits ketujuh diriwayatkan oleh Ahmad 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Ahmad ثَ َنا  Mukharijul Hadits َحدَّ

2. Abdul Razzaq ثَ َنا  Tabi TTT Tabi’i َحدَّ

3. Ibnu Juraij  َِعن Tabi TT Tabi’i 

4. Malik  َِعن Tabi Tabi Tabi’i 

5. Ibnu Shihab  َِعن Tabi Tabi’i 

6. Ibnu al-Musayyab  َِعن Tabi’i 

7. Abu Hurairah  َقَال Shahabi 

 

 

h. Hadits delapan diriwayatkan oleh Malik 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Malik ثَِني  Mukharijul Hadits َحدَّ

2. Yahya  َْعن Tabi TT Tabi’i 

3. Malik  َْعن Tabi Tabi Tabi’i 

4. Abi Zinad  َْعن Tabi Tabi’i 

5. al-A’raj  َْعن Tabi’i 

6. Abu Hurairah  َقَال Shahabi 
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i. Hadits kesembilan diriwayatkan oleh ad-Darimi 

No. Nama Periwayat Lambang 

Periwayatan 

Status 

1. Ad-Darimi َأْخبَ َرنَا Mukharijul Hadits 

2. Khalid bin Mukhallad ثَ َنا  Tabi TT Tabi’i َحدَّ

3. Malik  َِعن Tabi Tabi Tabi’i 

4. al-Zuhri  َِعن Tabi Tabi’i 

5. Said  َِعن Tabi’i 

6. Abu Hurairah  َقَال Shahabi 

 

 

2. Skema Sanad dan I’tibar 

a. Skema Sanad 

Setelah dilakukannya takhrij di atas maka langkah berikutnya adalah 

menguraikan mata rantai sanad dengan pembuatan skema keseluruhan jalur sanad.   
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b. Al-I’tibar 

Hadits-hadits tentang perintah mendengarkan khutbah Jum’at yang peneliti 

cantumkan diatas, sekalipun bersumber dari beberapa sahabat dengan beberapa 

rangkaian sanad yang berbeda-beda. Meskipun hadits-hadits itu terkesan seperti 

terpisah dan berdiri sendiri (garib), akan tetapi hadits-hadits diatas mempunyai topik 

yang sama atau semakna sehingga sahabat yang satu dapat menjadi Syahid bagi yang 

lainnya. Begitu pula Muttabi’ yang satu bisa menjadi Muttabi’ bagi yang lainnya. 

Pada penelitian kali ini peneliti tidak akan meneliti semua hadits dan semua 

jalur, akan tetapi peneliti hanya meneliti hadits dari mukharij al-Bukhari. Mengapa 

harus hadits al-Bukhari?, karena dibandingkan kitab hadits yang lain hadits al-

Bukhari mempunyai derajat paling tinggi. Diharapkan walaupun penelitian kali ini 

hanya menggunakan satu hadits saja, dapat mewakili dan memberikan gambaran 

yang jelas. 

Kalau dilihat dari skema sanad hadits diatas dapat peneliti uraikan lebih jauh 

posisi-posisi periwayat mulai dari periwayat pertama (sanad terakhir) sampai 

periwayat terakhir (sanad pertama) yang dimulai dari sahabat : 

1) Dari sahabat Abu hurairah mempunyai dua jalur periwayat yang satu dengan 

yang lainnya saling menguatkan (sebagai muttabi) yaitu, Said bin Musayyab 

dan al-A’raj, hadits ini diriwayatkan oleh mukharrij al-Bukhari, Muslim, 

Malik, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Muwatta’ Malik, al-Darimi, al-Tirmidzi 

dan al-Nasa’i. Dengan  demikian hadits ini dapat dikategorikan sebagai hadits 

al-Muttashil Marfu’, bahkan termasuk dalam hasan shahih. 
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2) Dari jalur Ibn Syihab az-Zuhri bercabang menjadi empat, yaitu melalui Uqail, 

ibn Abi Zi’bin, Ibnu Juraij dan Malik sebagai Muttabi’nya. Pada jalur Uqail 

berakhir pada Mukharrij Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa’i, pada jalur 

ibn Abi Zi’bin berakhir pada Mukharrij Ibnu Majah dan pada jalur Ibnu Juraij 

berakhir pada Mukharrij Ahmad. 

3) Dari jalur al-A’raj terdapat dua jalur periwayat yaitu Aba az-Zinad dan Malik 

sebagai muttabi’nya sehingga hadits ini masuk dalam kategori Muttasil 

Marfu’ (sampai pada Rasulullah SAW), pada jalur al-A’raj berakhir pada 

Mukharrij Abu Daud, Malik, Ahmad dan al-Darimi. 

4) Dari jalur Malik bercabang tiga yaitu Khalid bin Mukhallad, Yahya dan al-

Qa’nabi yang mana antara yang satu dengan yang lainnya sebagai Muttabi’ 

dan saling menguatkan. Pada jalur Khalid bin Mukhallad berakhir pada 

Mukharrij ad-Darimi, pada jalur Yahya berakhir pada Mukharrij Malik dan 

pada jalur al-Qa’nabi berakhir pada Mukharrij Abu Daud. 

3. Meneliti Syadz dan ‘Illat pada Sanad 

Dengan tidak dittemukannya Syadz dan ‘Illat, kestiqahan para perawinya 

diakui oleh ulama serta persambungan sanad-nya terjaga keduanya maka dapat 

terhintung keduanya memiliki keterpautan umur sebanyak 36 tahun, keterpautan yang 

masih wajar dan hal itu cukup menandakan bahwa keduanya pernah bertemu. 
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4. Penelitian Para Perawi dan Komentar Ulama 

1. Hadits riwayat Bukhari 

Periwayat pertama adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadits tersebut 

langsung dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Akhbarohu” “Anna”  

Nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakr ibn ad-Dausi at-Tamimy, beliau lahir 

pada tahun 21 H. dan wafat pada tahun 59 H. Dan Abu Hurairah juga berguru dari 

para sahabat diantaranya yakni Abu Bakar, Fadhil bin Abbas bin Abdul Muthalib, 

Usamah bin Said, Aisyah dan lain-lain. Sedangkan murid-murid yang meriwayatkan 

hadits dari beliau antara lain Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas, Watsilah, Jabir, al-

A’araj, Marwan Bin Hakim, Said bin Al-Musayyab, Malik Bin Amir dan lain-lain.
117

 

Para ulama menilai Abu Hurairah sebagai seorang yang tsiqah, Abu Hurairah 

tidak diragukan lagi selain beliau penghapal hadits juga sahabat yang paling dekat 

dengan Rasulullah SAW. dan dia merupakan sahabat yang paling banyak 

meriwayatkan hadits dibanding dengan sahabat lainnya. Manurut asy Syafi’i “Abu 

Hurairah adalah orang yang paling banyak menghapal hadits pada masanya” para 

ulama kritikus hadits tidak ada yang mencela kepribadian Abu Hurairah sebagai 

periwayat hadits dari Rasulullah SAW. 

Periwayat kedua adalah Said bin al-Musayyab yang meriwayatkan hadits 

dari Abu Hurairah dengan menggunakan lambang “Anna”. Nama aslinya adalah Said 

bin al-Musayyab bin Hasan bin Abi Wahab bin Amru bin A’iz bin Imran bin 

Makhsum al-Quraisyiyyi, al-Makhsumi. Dia dilahirkan dua tahun sebelum Umar 

                                                             
117 Al-Asqalani, Op. Cit, hlm. 227-239. 
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menjadi khalifah. Beliau wafat pada tahun 94 H. ada juga yang berpendapat beliau 

wafat pada tahun 93 H.
118

 Guru-guru beliau adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 

Said bin Abi Waqas, Ibn Abbas, Abu Hurairah, Aisyah dan lain-lain. Murid-

muridnya adalah anaknya Muhammmad, Salim bin Abdullah bin Umar, az-Zuhri, 

Qatadah dan lain-lain.
119

 

Tentang kualitas kepribadianya para ulama menilai bahwa beliau adalah 

seorang yang tsiqah, menurut Ibnu Main Said, Ibnu Sa’ad dan Ibnu Hibban 

bahwasanya Said al-Musayyab adalah orang yang berstatus tsiqah. Menurut ulama 

ahli hadits mereka telah sepakat memasukkan Said al-Musayyab sebagai salah 

seorang Ashahhu al-Marasil (riwayat yang berkesinambungan)
120

 

Periwayat ketiga adalah Ibnu Syihab (az-Zuhri) yang meriwayatkan hadits 

dari Said bin al-Musayyab dengan menggunakan lambang “Qala” “Akhbarani”. 

Nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab 

bin Abdullah Ibn al-Haris bin Zuhrah bin kilab bin Murrah al-Quraisy al-Zuhri al-

Faqih, Ibn Syihab tinggal di Ailah, sebuah desa antara Hijaz dan Syam.
121

 Beliau 

wafat pada tahun 123 H. ada yang mengatakan ia meninggal pada tahun 125 H. 

Dalam meriwayatkan hadits beliau pernah berguru diantaranya adalah Abdullah bin 

Umar bin Khattab, Abdullah bin Ja’far, Said al-Musayyab, Sulaiman bin Yasar dan 

lain-lain. Murid-muridnya adalah Atha’ bin Abi Rabah, Abu Zubair al-Makky, Umar 

                                                             
118 Ibid, hlm. 77. 
119 Ibid, hlm. 76. 
120 Ibid, hlm. 76-77. 
121 Ibid, hlm. 385. 
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bin Abdul Aziz, Malik, Uqail, Syuaib bin Abi Hamzah, Ibn Juraij, Laits, Ziyad bin 

Said dan lain-lain. 

Para ulama menilai Ibnu Syihab sebagai tsiqah, Ibn Said berkata Ibnu Syihab 

adalah orang yang tsiqah, banyak hadits dan ilmu riwayah, Amar bin Dinar berkata 

“aku tidak melihat ada orang yang pengetahuannya terhadap hadits melebihi Ibnu 

Syihab” para ulama kritikus hadits tidak ada yang mencela kepribadiannya sebagai 

seorang periwayat hadits. 

Periwayat keempat adalah Uqail yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Syihab 

dengan menggunakan lambang “An”. Nama aslinya adalah Uqail ibnu Khalid bin 

Aqil al-Aily Abu Kalid al-Umawi Maula Usman. Beliau wafat di Mesir tahun 141 H. 

sedangkan menurut Aziz bin al-Aily beliau wafat tahun 142 H.
122

 dalam 

meriwayatkan hadits beliau berguru diantaranya adalah ayahnya, pemannya Ziyad, 

Nafi’ Maulana bin Umar, al-Hasan, Said bin Abi Said al-Hudri. Salman bin Kahil, al-

Zuhri dan lain-lain. Diantara murid-muridnya yang menerima hadits dari beliau 

adalah anaknya Ibrahim, anak saudaranya Salamah bin Ruh, Mufdhal bin Fadholah, 

Laits bin Sa’ad, Jabir bin Ismail, Said bin Abi Ayyub, dan lain-lain. 

Para ulama kritikus hadits menilai, Uqail sebagai seorang yang berstatus 

tsiqah, menurut Ahmad, Muhmmad bin Sa’ad dan Nasa’i, beliau adalah seorang 

berstatus tsiqah. Ishaq bin Ruhyah berkata bahwa Uqail adalah seorang yang Hafiz, 

abu Zarah berkata bahwa beliau adalah orang yang benar-benar berstatus tsiqah, Ibnu 

Muin berkata “saya mempercayai orang-orang yang meriwayatkan hadits dari Zuhri 

                                                             
122 Ibid, hlm. 222. 
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yaitu: Malik, Muammar, Uqail, Yunus, Syu’aibi, dan Sufyan. Ibn Abi Maryam dari 

Mu’in berkata menurutnya Uqail itu hujjahnya tsiqah. 

Periwayat kelima adalah Laits yang meriwayatkan hadits dari Uqail dengan 

menggunakan lambang “An”. Nama aslinya adalah Laits bin Sa’ad bin Abdurrahman 

al-Fahmi abu Haris al-Masyri. Menurut Ya’kub bin Sufyan menjelaskan bahwa Laits 

meninggal pada hari jum’at bulan sya’ban tahun 174 H. dalam usia 94 tahun.
123

 

Dalam meriwayatkan beliau pernah berguru diantaranya adalah Ayub bin Musa, 

Ja’far bin Rabi’ah, Abdul Malik bin Juraij. Uqail bin Khalid, Muhammad bin Muslim 

bin Syihab az-Zuhri dan lain-lain.
124

 Sedangkan murid-muridnya menerima hadits 

dari beliau diantaranya adalah Abdullah bin Wahab, Amru bin Ribah bin Thariq, 

Qutaibah bin Said al-Balkhi, Muhammad bin Rumhin al-Muhajir al-Misri, Yahya bin 

Abdullah bin Bukhari dan lain-lain.
125

 

Sedang tentang kualitas kepribadiannya menurut Ahmad bin Said bin Ibrahim 

az-Zuhri berkata bahwa Laits bin Sa’ad adalah orang yang tsiqah. Al-fadl bin Ziyad 

dari Ahwan bin Ahmad bin Hanbal berkata “telah bercerita kepada kami Muhmmad 

bin Husein berkata “aku mendengar Ahmad dia berkata Laits bin Sa’ad adalah orang 

yang tsiqah”. Para kritikus hadits tidak ada yang mencela kepribadiannya sebagai 

seorang periwayat hadits. 

Periwayat keenam adalah Yahya bin Bukair yang meriwayat hadits dari 

Laits bin Sa’ad dengan menggunakan lambang “Qala” “Haddatsana”. Nama aslinya 

                                                             
123 Al-Mizzy, Op.Cit, hlm. 441. 
124 Ibid, hlm. 436-437. 
125 Al-Asqalani, Op.Cit, juz 8, hlm. 402. 
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adalah Yahya bin Abdullah bin Bukairi al-Quraisyiyyi al-Makzumi abu Zakaria al-

Mishri al-Hafiz.
126

 Beliau wafat tahun 231 H.
127

 dalam meriwayat hadits beliau 

berguru diantarannya adalah Malik bin Anas, Laits bin Sa’ad, Hammad bin Zaid, 

Abdul Aziz dan lain-lain. Murid-muridnya adalah al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, 

Muhmmad bin Abdullah bin Namir.
128

 

Tentang kualitas kepribadiannya menurut para ulama diantaranya adalah an-

Nasa’i, mengatakan bahwasanya beliau adalah berstatus dhaif, dan bukanlah orang 

tsiqah. Sedangkan abu Daud berkata : “aku telah mendengar Yahya bin Ma’in 

berkata Abu Shaleh banyak menulis hadits dan Yahya bin Bukair lebih banyak hafal 

dari padanya”. Kemudian as-Saji berkata “bahwa beliau adalah seorang yang 

terpercaya”. Selanjutnya al-Khalily berkata: “bahwasanya beliau seorang yang 

berstatus tsiqah”. 

Dari komentar para kritikus hadits di atas, terlihat adanya kontradikasi dalam 

menilai Yahya bin Abdullah bin Bukairi, menurut an-Nasa’i bahwa beliau seorang 

yang berstatus dhaif dan bukanlah seorang yang berstatus stiqah. Namun demikian, 

dalam satu teori al-Jarh wa Ta’dil apabila terjadi pertentangan antara kritikus yang 

memuji dan mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya.
129

 Dan apabila 

ditinjau dari martabat-martabat “jarah” maka pernyataan an-nasa’i, masih dapat 

ditolerensi, sebab pernyataan tersebut tidak sampai pernyataan “si fulan paling 

                                                             
126 Ibid, hlm. 136 
127 Ibid, hlm. 259. 
128 Al-Mizzy, Op.Cit, hlm. 136-137. 
129 Syuhudi Ismail, Kaedah Keshahihan Sanad Hadits, (Jakarta, Bulan Bintang, 1992), hlm. 

78-79. 
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berdusta atau si fulan tertudah berdusta”.
130

 Hampir keseluruhan kritikus hadits 

memuji Yahya bin Bukairi dan pernyataan yang tidak senada masih dapat ditoleransi. 

Periwayat ketujuh sekaligus sebagai mukharrij adalah al-Bukhari, yang 

meriwayatkan hadits dari dari Yahya bin Bukair dengan menggunakan lambang 

“Haddatsana”. Mengenai biografi beliau telah dikemukakan pada hadits perintah 

shalat sunnah tahiyatul masjid riwayat Bukhari. 

2. Hadits riwayat muslim 

Periwayat pertama adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadits tersebut 

langsung dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Akhbarahu” “Anna”. 

Mengenai biografi beliau juga telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kedua adalah Said bin al-Musayyab yang meriwayatkan hadits 

dari Abu Hurairah dengan menggunakan lambang “Anna” dan telah terjadi pertemuan 

antara Said bin al-Musayyab dengan Abu Hurairah sebagai seorang guru dan murid. 

Mengenai biografi beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat ketiga adalah Ibnu Syihab yang meriwayatkan hadits dari Said ibn 

al-Musayyab dengan menggunakan lambang “Akhbarani” Mengenai biografi beliau 

telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat keempat adalah Uqail yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Syihab 

dengan menggunakan lambang ‘An. Mengenai biografi beliau telah dikemukakan 

pada hadits riwayat Bukhari. 

                                                             
130 Hasbi Ash Shidieqy, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), 

hlm. 371. 
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Periwayat kelima adalah Laits bin Sa’ad yang meriwayatkan hadits dari 

Uqail dengan menggunakan lambang ‘An”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat keenam adalah Muhammad bin Rumhin al-Muhajir yang 

meriwayatkan hadits dari Laits bin Sa’ad dengan menggunakan lambang 

“Akhbarana”. Nama aslinya adalah Muhammad bin Rumhin bin al-Muhajir bin al-

Muharrar bin Salim al-Tujibiyyu Abu Abdullah al-Misri al-Hafiz. Beliau wafat tahun 

234 H.
131

 Guru-gurunya adalah Ibnu Lahi’ah, Laits bin Sa’ad, Na’im bin Hamad dan 

lain-lain. Murid-muridnya adalah Muslim, Ibn Majah, Abdurrahman bin Abdullah bin 

Abdul Hakim, Ali bin Ahmad bin Sinan Muhammad bin Hasan bin Qutaibah dan 

lain-lain.  

Tentang kualitas kepribadiannya Ibnu Yunus berkata bahwa beliau adalah 

seorang yang tsiqah. Menurut Abu Daud beliau adalah seorang tsiqah dan tidak ada 

celaan yang diberikan kepadanya oleh para kritikus hadits. 

Periwayat ketujuh adalah Qutaibah bin Said yang meriwayatkan hadits dan 

Laits dengan menggunakan lambang “Akhbarana”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits Perintah Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid riwayat at-

Tirmidzi. 

Periwayat kedelapan sekaligus sebagai mukharrij Muslim yang 

meriwayatkan hadits dari Qutaibah bin Said dan Muhammad bin Rumhin bin al-

Muhajir dengan menggunakan lambang “Haddatsana”. Mengenai biografi beliau 

                                                             
131 Al-Asqalani, Op.Cit, hlm. 141. 
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telah dikemukakan pada hadits Perintah Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid riwayat 

Muslim. 

3. Hadits riwayat Abu Daud 

Periwayat pertama adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadits langsung 

dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Anna”. Mengenai biografi 

beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kedua adalah Said Ibn al-Musayyab yang meriwayatkan hadits 

dari Abu Hurairah dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau 

telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat ketiga adalah Ibnu Syihab yang meriwayatkan hadits dari Said Ibn 

al-Musayyab dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat keempat adalah Malik yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Syihab 

dengan menggunakan lambang “An” dan telah terjadi pertemuan antara Malik dan 

Ibnu Syihab sebagai guru dan murid. Nama aslinya adalah Malik bin Anas bin Malik 

bin Abi Amir bin Amru bin al-Haris bin Usman bin Jasil. Beliau wafat pada tahun 

179 H.
132

 Guru-gurunya diantaranya adalah Amir bin Abdullah bin Zubair bin 

Awwam, Nafi bin Maula ibn Umar, Syuraik bin Abdullah bin Abi Namar, al-Zuhri, 

Abi al-Zinad, dan lain-lain. Murid-muridnya adalah Ibn Juraij, Abdurrazzaq, Laits bin 

                                                             
132 Ibid, hlm.7. 
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Said, Yahya bin Ayub al-Mishri, al-Qa’nabi, Yahya bin Abdullah bin Bukairi, 

Qutaibah bin Said dan lain lain.
133

 

Tentang kualitas kepribadiannya seluruh ulama telah mengakuinya sebagai 

muhaddis yang tangguh. Seluruh warga Hijaz memberi gelar kehormatan baginya 

sayyidi fuqahai’i hijjaz. Imam Yahya bin Said al-Qathan dan imam Yahya bin Main 

mengelarnya sebagai Amirulnu’minim fi’l al-hadits, imam Bukhari mengatakan 

bahwa sanad yang dikatakan ashahhul ‘asanid ialah bila sanad itu terdiri dari Malik, 

Nafi dan Ibnu Umar.
134

 

Periwayat kelima adalah al-Qa’nabi yang meriwayatkan hadits dari Malik 

dengan menggunakan lambang “An”. Nama aslinya adalah Abdullah bin Maslamah 

bin Qa’naba al-Qa’nabi al-Haris Abu Abdurrahman al-Madany. Guru-gurunya adalah 

Salamah bin Wardan, Malik, Sya’bah, Laits, Daud bin Qaisin, Sulaiman bin Bilal, 

Nafi’ bin Umar dan lain-lain. Murid-muridnya adalah al-Bukhari, Abu Daud, 

Tirmidzi, Nasa’i, dan lain-lain. 

Tentang kualitas kepribadiannya, Ibnu Hatim berkata bahwa beliau adalah 

seorang yang tsiqah, al-Ajli berkata bahwa beliau seorang yang shaleh dan tsiqah, 

para kritikus hadits tidak ada yang memberikan calaan tentang kepribadiannya. 

Periwayat keenam sekaligus sebagai mukharrij adalah Abu Daud yang 

meriwayatkan hadits dari al-Qa’nabi dengan menggunakan lambang “Haddatsana”.  

                                                             
133 Ibid, hlm. 5-6 
134 Fathur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadits, (Bandung, Pt. Al-Ma’arif, 1974), hlm. 368. 
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Mengenai biografi beliau telah dikemukakan pada hadits Perintah Shalat Sunnah 

Tahiyatul Masjid riwayat Abu Daud. 

4. Hadits riwayat at-Tirmidzi 

Periwayat pertama adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadits langsung 

dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Anna”. Mengenai biografi 

beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kedua adalah Said bin al-Musayyab yang meriwayatkan hadits 

dari Abu Hurairah dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau 

telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat ketiga adalah az-Zuhri (Ibn Syihab) yang meriwayatkan hadits 

dari Said al-Musayyab dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi 

beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat keempat adalah Uqail yang meriwayatkan hadits dari az-Zuhri 

dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah dikemukakan 

pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kelima adalah Laits bin Sa’ad yang meriwayatkan hadits dari 

Uqail dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat keenam adalah Qutaibah yang meriwayatkan hadits dari Laits 

dengan menggunakan lambang “Haddatsana”.  Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Muslim. 
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Periwayat ketujuh adalah at-Tirmidzi sekaligus sebagai mukharrij yang 

meriwayatkan hadits dari Qutaibah dengan menggunakan lambang “Haddatsana”. 

Mengenai biografi beliau telah dikemukakan pada hadits Perintah Shalat Sunnah 

Tahiyatul Masjid riwayat at-Tirmidzi.  

5. Hadits riwayat An-Nasa’i 

Periwayat pertama adalah Abu Hurairah yang meriwayat hadits langsung 

dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau 

telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kedua adalah Said bin al-Musayyab yang meriwayatkan hadits 

dari Abu Hurairah dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau 

telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat ketiga adalah al-Zuhri (Ibn Syihab) yang meriwayatkan hadits dari 

Said bin al-Musyyab dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau 

telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat keempat adalah Uqail yang meriwayatkan hadits dari al-Zuhri 

dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah dikemukakan 

pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kelima adalah Laits yang meriwayat hadits dari Uqail dengan 

menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah dikemukakan pada 

hadits riwayat Bukhari. 
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Periwayat keenam adalah Qutaibah yang meriwayatkan hadits dari Laits 

dengan menggunakan lambang “Qala” “Haddatsana”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Muslim. 

Periwayat ketujuh sekaligus sebagai mukharrij An-Nasa’i yang 

meriwayatkan hadits dari Qutaibah bin Said dengan menggunakan lambang 

“Akhbarana”. Mengenai biografi beliau telah dikemukakan pada hadits Perintah 

Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid riwayat Nasa’i.  

6. Hadits riwayat Ibnu Majah 

Periwayat pertama adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadits langsung 

dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Anna”. Mengenai biografi 

beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kedua adalah Said ibn al-Musayyab yang meriwayatkan hadits 

dari Abu Hurairah dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau 

telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat ketiga adalah al-Zuhri (Ibn Syihab) yang meriwayatkan hadits dari 

Said ibn al-Musayyab dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau 

telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat keempat adalah Ibn Abi Dzi’bin yang meriwayatkan hadits dari 

al-Zuhri dengan menggunakan lambang “An”. Nama aslinya adalah Muhammad bin 

Abdurrahman bin al-Mughiroh bin al-Harits bin Abi Dzi’bin. Lahir di Kufah, Wafat 

pada tahun 158 H. Guru- gurunya adalah Abu Ishak bin Yazid, Asid bin Asid, al-

Harits bin Abdurrahman, Atho’ bin Abi Rabah Aslan, Muhammad bin Muslim bin 
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Ubaidilah bin Abdullah (Az-Zuhriyyi) dan lain-lain. Murid-muridnya adalah Adam 

bin Abi Isa, Abu Bakar bin Ais bin Sulaiman, Ahmad bin Abdullah bin Yunus bin 

Abdullah bin Qois, Adam bin Abi Isa. 

Pendapat Ulama tentang Ibnu Abi Dzi’bin, beberapa penilaian para ulama di 

bawah ini dapat diketahui bahwa Ibnu Abi Dzi’bin adalah seorang perawi yang tsiqah 

(orang yang tsiqah, yang dapat dipercaya), yakni sebagai berikut: Ibnu Ahmad bin 

Hambal mengatakan tsiqah shuduq (dapat dipercaya). Yahya bin Muin mengatakan 

tsiqah (terpercaya). An-Nasai mengatakan tsiqah (terpercaya). Yaqub bin Saibah 

mengatakan tsiqah shuduq (orang yang tsiqah dan jujur ). Ibnu Hiban mengatakan 

dzikruhu fi al-tsiqot (ucapannya dapat dipercaya). Al-Kholal mengatakan tsiqah 

(terpercaya). 

Periwayat kelima adalah Sababah bin Sawwar yang meriwayatkan hadits 

dari Ibn Abi Zi’bin dengan menggunakan lambang “An”. Nama aslinya adalah 

Syababah bin Sawwar kalangan tabi’ut tabi’in biasa. Wafat pada tahun 206 H. 

komentar ulama tentangnya adalah Yahya bin Ma’in dan Ibnu Sa’d adalah tsiqah, 

Ibnu Hibban haditsnya lurus, As Saji “Shaduq, mengajak kepada permahaman 

murji’ah”, Ibnu Kharasy berkata shaduuq, Ibnu Hajar al-Asqalani berkata tsiqah tapi 

tertuduh murji’ah dan Adz Dzahabi “shaduq murji’ah”.
135

 

Periwayat keenam adalah Abu Bakr bin Abi Syaibah yang meriwayatkan 

hadits dari Sababah bin Suwar dengan menggunakan lambang “Haddatsana”. Nama 

                                                             
135 Kumpulan Hadits-Hadits Mutawatir, http://imronlutfi.blogspot.co.id/2015/12/kumpulan-

hadits-mutawatir menurut_17.html. Dikutip pada tanggal 14 December 2016. 

http://imronlutfi.blogspot.co.id/2015/12/kumpulan-hadits-mutawatir%20menurut_17.html
http://imronlutfi.blogspot.co.id/2015/12/kumpulan-hadits-mutawatir%20menurut_17.html
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aslinya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah, Ibrahim bin Usman bin 

Khuwasti al-Absyi Maulahum, Abu Bakar al-Hafid al-Kuffi. Wafat pada tahun 235 

H. Guru-gurunya adalah Abdullah bin Idris, Hasyim, Abu Bakar bin Iyasy, Abi 

Usamah, Waqi’, Abu Mu’awiyah, Ibnu Aliyah. Murid-muridnya adalah Bukhari, 

Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. 

Komentar para kritikus hadits adalah Yahya al-Khamani berkata keluarga dari 

Abi Syaibah adalah ahli ilmu. Ahmad berkata bahwa Abu Bakar adalah orang yang 

jujur. Imam al-Ijli berkata tsiqah dan khafiz lil hadits. Abu Khatim dan Ibnu Kharasy 

berkata tsiqah.
136

 

Periwayat ketujuh adalah Ibnu Majah sekaligus sebagai mukharrij yang 

meriwayatkan hadits dari Abu Bakar bin Abi Saibah dengan menggunakan lambang 

“Haddatsana”.  Mengenai biografi beliau telah dikemukakan pada hadits Perintah 

Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid riwayat Ibnu Majah. 

7. Hadits riwayat Ahmad 

Periwayat pertama adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadits langsung 

dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Sami’tu”. Mengenai biografi 

beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kedua adalah Ibnu al-Musayyab yang meriwayatkan hadits dari 

Abu Hurairah dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

                                                             
136 Al-Asqalani, Op. Cit, Juz 6, hlm. 4. 



119 
 

 
 

Periwayat ketiga adalah Ibnu Syihab yang meriwayatkan hadits dari Ibnu al-

Musayyab dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat keempat adalah Malik yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Syihab 

dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah dikemukakan 

pada hadits riwayat Abu Daud. 

Periwayat kelima adalah Ibnu Juraij yang meriwayatkan hadits dari Ibnu 

Syihab dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada Hadits Perintah Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid riwayat Muslim. 

Periwayat Keenam adalah Abd al-Razaq yang meriwayatkan hadits dari Ibnu 

Juraij dan Malik dengan menggunakan lambang “Haddatsana”. Mengenai biografi 

beliau telah dikemukakan pada Hadits Perintah Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid 

riwayat Muslim. 

Periwayat ketujuh sekaligus sebagai mukharrij adalah Ahmad bin Hanbal 

yang meriwayatkan hadits dari Abd al-Razzaq dengan menggunakan lambang 

“Haddatsana”. Mengenai biografi beliau telah dikemukakan pada hadits perintah 

shalat sunnah tahiyatul masjid riwayat Ahmad. 

8. Hadits riwayat Imam Malik 

Periwayat pertama adalah Abu Hurairah yang meriwayat hadits langsung 

dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Anna”. Mengenai biografi 

beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 
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Periwayat kedua adalah al-A’raj yang meriwayatkan hadits dari Abu 

Hurairah dengan mengggunakan lambang “An”. Nama aslinya adalah Abdur Rahman 

bin Hurmuz al-A’raj Abu Daud al-Madany Maula Rabi’ah bin al-Hariz.
137

 Guru-

gurunya adalah Asy’ats bin Ishaq bin Said bin Abi Waqas, Humaid bin Abdurrahman 

bin Auf, Sulaiman bin Yasar, Abdullah bin Abbas, Marwan bin Hakim, Muawiyah 

bin Abi Shofyan, Abi Said al-Hudri, Abi Hurairah dan lain-lain. Murid-muridnya 

adalah Usaid bin Yazid al-Madany, Ja’far bin Rabi’ah, Abu az-Zinad Abdullah bin 

Zakwan, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Muhammad bin Muslim bin Syihab az-

Zuhri, Yahya bin Said al-Anshari dan lain-lain.
138

 

Tentang kualitas kepribadiannya para ulama diantaranya adalah Muhammad 

bin Said beliau berkata bahwa al-A’raj termasuk thabaqah kedua dari ahli Madinah 

dan beliau seorang yang berstatus tsiqah dan banyak hadits. Muhammad bin Usman 

bin Abi Syaibah dari Ali bin Madany sahabat Abu Hurairah diantaranya ada enam 

orang yaitu Said al-Musayyab, Abu Salamah, al-A’raj, Abu Shalih, Muhammad bin 

Sirin dan Thawas. Wafat di Iskandariah pada tahun 117 H. 

Periwayat ketiga adalah Abi az-Zinad yang meriwayatkan hadits dari al-

A’raj dengan menggunakan lambang “An”. Nama aslinya adalah Abdullah bin 

Zakwan al-Quraisy Abu Abdurrahman al-Mandany al-Ma’ruf. Beliau wafat tahun 

1130 H. Guru-gurunya adalah Anas, Aisyah binti Saad, Abi Umamah bin Sahal bin 

                                                             
137 Al-mizi, Op.Cit, hlm. 409. 
138 Ibid, hlm. 109. 
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Hanif, Said bin al-Musayyab, Zaid bin Sabit, al-A’raj dan lain-lain. Murid-murid 

adalah Ibnu Umar, Malik, Abu Qasi, Shahlih bin Kaisan dan lain-lain. 

Sedangkan Tentang kualitas kepribadian beliau Ibnu Abi Maryam dari Abi 

Main berkata bahawa beliau seorang yang berstatus tsiqah, hujjah. Berkata al-Ajli 

bahwa beliau ahli Madinah seorang tabi’in, stiqah. Berkata Ibnu hatim bahwa beliau 

seorang yang tsiqah, faqih, shalih hadits. 

Periwayat keempat adalah Malik bin Anas yang meriwayatkan hadits dari 

Abu az-Zinad dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah 

dikemukakan pada hadits riwayat Abu Daud.  

Periwayat kelima adalah Yahya dalam hal ini adalah Yahya bin Bukairi yang 

meriwayatkan hadits dari Malik dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai 

biografi beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat keenam sekaligus sebagai mukharrij adalah Malik bin Anas yang 

meriwayatkan hadits dari Yahya bin Bukairi dengan menggunakan lambang 

“Haddatsani”. Tentang biografi beliau juga sudah dijelaskan sebelumnya. 

9. Hadits riwayat Ad-Darimi 

Periwayat pertama adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadits langsung 

dari Rasulullah SAW dengan menggunakan lambang “Qala”. Mengenai biografi 

beliau telah dikemukakan pada hadits riwayat Bukhari. 

Periwayat kedua adalah Said Ibn al-Musayyab yang meriwayatkan hadits 

dari Abu Hurairah dengan menggunakan lambang “An” Mengenai biografi beliau 

telah dikemukakan pada hadits riwayat bukhari. 
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Periwayat ketiga adalah az-Zuhri (Ibnu Syihab) yang meriwayatkan hadits 

dari Said Ibn al-Musayyab dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi 

beliau telah dikemukakan pada hadits hadits tirmidzi. 

Periwayat keempat adalah Malik yang meriwayatkan hadits dari az-Zuhri 

dengan menggunakan lambang “An”. Mengenai biografi beliau telah dikemukakan 

pada hadits riwayat abu Daud. 

Periwayat kelima adalah Khalid bin Makhlad yang meriwayatkan hadits dari 

Malik dengan menggunakan lambang “Haddatsana”. Nama aslinya adalah Khalid bin 

Makhlad, kalangan tabi’ul atba tua, kuniyah Abu al-Haitsam, tinggal di negeri Kufah. 

Komentar ulama tentangnya adalah Abu Hatim ditulis haditsnya, Yahya bin Ma’in la 

ba sabih, Ibnu Abi Syaibah disebut dalam ats tsiqah, al-Uqaili dan As Saaji 

disebutkan dalam adl dlu’afa, Ibnu Hibban disebutkan dalam  ats tsiqaat.
139

 

Periwayat keenam adalah ad-Darimi sekaligus sebagai mukharrij yang 

meriwayatkan hadits dari Khalid bin Makhlad dengan menggunakan lambang 

“Akhbarana”. Mengenai biografi beliau telah dikemukakan pada hadits Perintah 

Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid riwayat Bukhari. 

 

 

 

 

                                                             
139 Kumpulan Rajilul Hadits (Para Sanad Hadits), Bahagian 8,  

http://imronlutfi.blogspot.co.id/2016/04/kumpulan-nama-nama-rijalul-hadits_41.html. Dikutip pada 

tanggal 14 December 2016.  

http://imronlutfi.blogspot.co.id/2016/04/kumpulan-nama-nama-rijalul-hadits_41.html
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5. Natijah (Hasil Penelitian Sanad) 

Dari keseluruhan keterangan yang telah diteliti, maka peneliti menyimpulkan 

hasil penelitian sanad adalah : 

1. Hadits tentang kewajiban mendengarkan khutbah jum’at pada riwayat al-

Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa’i, Sunan Ibnu 

Majah, Ahmad, Malik dan ad-Darimi yang semuanya bersumber dari 

sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah. 

2. Hadits ini menjelaskan tentang larangan berbicara pada hari jum’at yang 

mana ketika itu khatib sedang berkhutbah. 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 hasan shahih. Disamping 

itu juga, dari persambungan sanad perawinya, pada hadits ini juga saling 

bertemu, dan kesemuanya mayoritas Tsiqah dan Adil. 

3. Hadits yang menjelaskan larangan berbicara ketika khatib sedang 

berkhutbah adalah merupakan larangan yang tentu masuk akal. Karena 

ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa khutbah sama nilainya 

dengan shalat dua raka’at. Namun waktu yang cukup panjang antara Nabi 

SAW dalam realitas kehidupannya sampai masa kodifikasi ke dalam teks 

hadits. 
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BAB IV 

ANALISIS MATAN HADITS TENTANG PERINTAH SHALAT SUNNAH 

TAHIYATUL MASJID DAN KEWAJIBAN MENDENGARKAN 

KHUTBAH JUM’AT 

 

Penelitian ini dimulai dengan meneliti matan dengan melihat kualitas sanad-

nya, meneliti susunan matan yang semakna, meneliti kandungan matan-nya, 

penjelasan makna dan kandungan hadits dan terakhir akan disimpulkan hasil 

penelitian matan-nya. 

A. Meneliti Matan dengan Melihat Kualitas Sanadnya 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terlihat jelas bahwa sanad hadits 

tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu 

Daud, al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, Ahmad dan ad-Darimi yang 

semuanya bersumber dari sahabat Nabi SAW yaitu Jabir bin Abdullah. Sanad hadits 

tentang kewajiban mendengarkan khutbah jum’at riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu 

Daud, al-Tirmidzi, Sunan al-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan ad-Darimi 

yang semuanya bersumber dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah. Kedua dua 

hadits tersebut memiliki ketersambungan sanad antara guru dan murid serta tidak 

terdapat syadz (kejanggalan) dan ‘Illat (cacat). Bila dilihat dari segi sanad-nya dapat 

dikatakan shahih. 
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B. Meneliti Susunan Matan Yang Semakna 

Untuk meneliti ada atau tidaknya kemungkinan perbedaan lafadz pada 

berbagai matan yang semakna, yang diriwayatkan melalui berbagai jalan mukharij 

yang lain, maka peneliti akan menjelaskan hadits tentang perintah shalat sunnah 

tahiyatul masjid riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzi, Sunan al-

Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, Ahmad dan ad-Darimi. 

Riwayat Imam Bukhari redaksinya sebagai berikut : 

اُد ْبُن زَْيٍد َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّ  ثَ َنا َحمَّ ْعَماِن قَاَل َحدَّ ثَ َنا َأبُو الن ُّ ِه َحدَّ
َأَصلَّْيَت يَا َجاَء رَُجٌل َوالنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب النَّاَس يَ ْوَم اْلُجُمَعِة فَ َقاَل  قَالَ 

 .ُفََلُن قَاَل ََّل قَاَل ُقْم فَارَْكْع رَْكَعتَ ْينِ 
Riwayat Imam Muslim redaksinya sebagai berikut : 

َرنَا اْبنُ  ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخب َ ُد ْبُن رَاِفٍع َوَعْبُد ْبُن ُحَمْيٍد قَاَل اْبُن رَاِفٍع َحدَّ ثَِني ُمَحمَّ  وَحدَّ
َجاَء رَُجٌل َوالنَِّبيُّ َصلَّى  بَ َرِني َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر َأنَُّه َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه يَ ُقوَُّل ُجَرْيٍج َأخْ 

َل اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِمْنَبِر يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َيْخُطُب فَ َقاَل َلُه َأرََكْعَت رَْكَعتَ ْيِن قَاَل ََّل فَ َقا
 .ارَْكعْ 

Riwayat Abu Daud redaksinya sebagai berikut : 

اٌد َعْن َعْمٍرو َوُهَو اْبُن ِديَناٍر َعْن َجاِبرٍ  ثَ َنا َحمَّ ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب َحدَّ َأنَّ رَُجًَل َجاَء  َحدَّ
 :قَالَ ََّل  :قَالَ  ؟َأَصلَّْيَت يَا ُفََلنُ يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َوالنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب فَ َقاَل 

 .ُقْم فَارَْكعْ 
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Riwayat Tirmidzi redaksinya sebagai berikut : 

اُد ْبُن زَْيٍد َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه قَالَ  ثَ َنا َحمَّ ْيَبُة َحدَّ ثَ َنا قُ ت َ َنا  َحدَّ بَ ي ْ
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب يَ ْوَم اْلُجُمَعِة ِإْذ َجاَء رَُجٌل فَ َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه النَِّبيُّ َصلَّى 

 .ُقْم فَارَْكعْ  :قَالَ ََّل  :قَالَ  ؟َعَلْيِه َوَسلََّم َأَصلَّْيتَ 
Riwayat al-Nasa’i redaksinya sebagai berikut : 

اٌج َعْن اْبِن َأْخبَ َرنَا ِإبْ َراِهيُم ْبُن اْلَحسَ  ثَ َنا َحجَّ ِن َويُوُسُف ْبُن َسِعيٍد َواللَّْفُظ َلُه قَاََّل َحدَّ
َرِني َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر َأنَُّه َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه يَ ُقولُ  َجاَء رَُجٌل َوالنَِّبيُّ  ُجَرْيٍج قَاَل َأْخب َ

 :قَالَ ََّل  :قَالَ  ؟ِر يَ ْوَم اْلُجُمَعِة فَ َقاَل َلُه َأرََكْعَت رَْكَعتَ ْينِ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِمْنبَ 
 .فَارَْكعْ 

Riwayat Ibnu Majah redaksinya sebagai berikut : 

َنَة َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َسِمَع َجاِبًرا  ثَ َنا ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ اٍر َحدَّ ثَ َنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّ َوَأبُو َحدَّ
َدَخَل ُسَلْيٌك اْلَغَطَفاِنيُّ اْلَمْسِجَد َوالنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه  الزُّبَ ْيِر َسِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه قَالَ 

َوَأمَّا َعْمٌرو فَ َلْم َيْذُكْر  َفَصلِّ رَْكَعتَ ْينِ  :قَالَ ََّل  :قَالَ  ؟َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطُب فَ َقاَل َأَصلَّْيتَ 
 .ُسَلْيًكا

Riwayat Imam Ahmad redaksinya sebagai berikut : 

ثَ َنا ُسْفَياُن َعْن َعْمٍرو َسِمَع َجاِبًرا َدَخَل رَُجٌل يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َوالنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  َحدَّ
 .َأَصلَّْيَت قَاَل ََّل قَاَل َصلِّ رَْكَعتَ ْينِ َوَسلََّم َيْخُطُب فَ َقاَل َلُه النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 

  

Riwayat ad-Darimi redaksinya sebagai berikut : 

َنَة َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر قَاَل َسِمْعُت َجاِبَر ْبَن َعْبِد  ي ْ ثَ َنا اْبُن ُعي َ ُد ْبُن يُوُسَف َحدَّ َأْخبَ َرنَا ُمَحمَّ
 -صلى اهلل عليه وسلم-َمْسِجَد يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َوَرُسوُل اللَِّه َدَخَل رَُجٌل الْ : اللَِّه يَ ُقوُل 

ْيِن » : قَاَل . َّلَ : قَاَل « َأَصلَّْيَت؟ » : َيْخُطُب فَ َقاَل  ٍد . «َفَصلِّ رَْكَعت َ : قَاَل َأبُو ُمَحمَّ
 .َأُقوُل ِبهِ 



127 
 

 
 

Ditinjau dari lafadz dari berbagai matan hadits di atas tidak peneliti temukan 

adanya perbedaan matan yang menyebabkan makna hadits berubah, pada hadits yang 

memerintahkan shalat sunnah tahiyatul masjid, menggunakan lafadz “Farka” dan 

“Fasalli” yang mana kedua lafadz tersebut masih semakna. Setelah dilakukan 

penelitian dengan cara membandingkan dari beberapa hadits di atas peneliti tidak 

menemukan adanya perbedaan matan hadits yang signifikan pada carian hadits yang 

memerintahkan untuk melaksanakan shalat sunnah tahiyatul masjid. Disini peneliti 

hanya menemukan sedikit perbedaan pada matan hadits yang diriwayatkan oleh An-

Nasa’i dengan tepatnya pada penggunaan lafadz المنبر, pada redaksi hadits yang 

diriwayatkan oleh imam an-Nasa’i ini tidak mengunakan lafadz يخطب , sedangkan 

pada hadits yang diriwayatkan oleh periwayat lain seperti Bukhari, Ahmad, al-

Tirmidzi, Abu Daud, Ibn Majah dan al-Darimi menggunakan kata  يخطب , sedangkan 

pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan menggunakan kedua-

duanya. Namun perbedaan penggunaan matan tersebut sedikit pun tidak mengurangi 

dari maksud yang terkandung hadits tersebut. Pada perintah mendirikan dua rakaat 

juga perbedaan sedikit pada riwayat al-Bukhari menggunakan kata  ُِقْم فَارَْكْع رَْكَعتَ ْين, 

Sedang pada riwayat Muslim menggunakan kata  َِأرََكْعَت رَْكَعتَ ْين, pada riwayat Ahmad 

menggunakan kata  ََصلِّ رَْكَعتَ ْينِ قَاَل ََّل قَاَل  َأَصلَّْيت , pada riwayat al-Tirmidzi dan Abu Daud 

menggunakan kata  ُقْم فَارَْكعْ  قَالَ ََّل  قَالَ َأَصلَّْيَت , pada riwayat al-Nasa’i menggunakan kata 
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 قَالَ فَ َقاَل َأَصلَّْيَت  pada riwayat Ibn Majah dan al-Darimi menggunakan kata ,َأرََكْعَت رَْكَعتَ ْين

َفَصلِّ رَْكَعتَ ْينِ  قَالَ ََّل  , Namun demikian perbedaan matan yang terjadi pada hadits-hadits 

diatas tidaklah merubah makna hadits, semua carian matan diatas mengandung satu 

arti yaitu perintah untuk melaksanakan dua rakaat. 

Seterusnya, Peneliti akan menjelaskan hadits tentang kewajiban 

mendengarkan khutbah jum’at dengan meneliti ada atau tidaknya kemungkinan 

perbedaan lafadz pada berbagai matan yang semakna, yang diriwayatkan melalui 

berbagai jalan mukharij yang lain, maka peneliti akan menjelaskan hadits tentang 

kewajiban mendengarkan khutbah jum’at riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-

Tirmidzi, Sunan al-Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan ad-Darimi. 

Riwayat Imam Bukhari redaksinya sebagai berikut : 

ثَ َنا اللَّْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعِن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل  ثَ َنا َيْحَيى ْبُن ُبَكْيٍر قَاَل َحدَّ َأْخبَ َرِنى َسِعيُد َحدَّ
قَاَل ِإَذا قُ ْلَت  -صلى اهلل عليه وسلم  -ْبُن اْلُمَسيَِّب َأنَّ َأبَا ُهَريْ َرَة َأْخبَ َرُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

 .َواإِلَماُم َيْخُطُب فَ َقْد َلَغْوتَ . ِلَصاِحِبَك يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َأْنِصتْ 
Riwayat Imam Muslim redaksinya sebagai berikut : 

َرنَا اللَّْيُث َعْن  ُد ْبُن رُْمِح ْبِن اْلُمَهاِجِر قَاَل اْبُن رُْمٍح َأْخب َ ْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َوُمَحمَّ ثَ َنا قُ ت َ وَحدَّ
َرِني َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َأنَّ َأبَا ُهَريْ َرَة َأْخبَ َرهُ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ُعَقْيٍل َعْن اْبِن ِشَهاٍب َأْخب َ

َماُم َيْخُطُب فَ َقْد صَ  لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا قُ ْلَت ِلَصاِحِبَك َأْنِصْت يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلِ
 .َلَغْوتَ 
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Riwayat Abu Daud redaksinya sebagai berikut : 

ثَ َنا اْلَقْعَنِبيُّ َعْن َماِلٍك َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َسِعيٍد َعْن َأبِ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى  ي ُهَريْ َرةَ َحدَّ
َماُم َيْخُطُب فَ َقْد َلَغْوت  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا قُ ْلَت َأْنِصْت َواإْلِ

Riwayat Tirmidzi redaksinya sebagai berikut : 

ثَ َنا اللَّْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعْن الزُّْهِريِّ  ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة َحدَّ  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ َحدَّ
َماُم َيْخُطُب  :َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  فَ َقْد  "َأْنِصتْ "َمْن قَاَل يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلِ

 .َلَغا
Riwayat al-Nasa’i redaksinya sebagai berikut : 

ثَ َنا اللَّْيُث َعْن ُعَقْيٍل َعْن الزُّْهِريِّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِبي َأْخبَ َرنَا  قُ تَ ْيَبُة قَاَل َحدَّ
َماُم َيْخُطُب  ُهَريْ َرةَ  َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْن قَاَل ِلَصاِحِبِه يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلِ

 .ْد َلَغاَأْنِصْت فَ قَ 
Riwayat Ibnu Majah redaksinya sebagai berikut : 

اٍر َعْن اْبِن َأِبي ِذْئٍب َعْن الزُّْهِريِّ َعنْ  ثَ َنا َشَبابَُة ْبُن َسوَّ ثَ َنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َحدَّ  َحدَّ
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا قُ ْلَت َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى  َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ 

َماُم َيْخُطُب فَ َقْد َلَغْوتَ  :ِلَصاِحِبكَ   .َأْنِصْت يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلِ
Riwayat Ahmad redaksinya sebagai berikut : 

ثَ َنا اْبُن ُجَرْيٍج َوَماِلٌك َعِن اْبِن ِشَهاٍب عَ  ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاِق َحدَّ ِن اْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِبي َحدَّ
َماُم َيْخُطُب  ُهَريْ َرَة قَالَ  َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل ِإَذا قُ ْلَت ِلَصاِحِبَك َواإْلِ

 .َأْنِصْت فَ َقْد َلَغْوتَ 
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Riwayat Malik redaksinya sebagai berikut : 

ثَِني َيْحَيى َعْن  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى  َماِلك َعْن َأِبي الزِّنَاِد َعْن اأْلَْعَرِج َعْن َأِبي ُهَريْ َرةَ َحدَّ
َماُم َيْخُطُب يَ ْوَم اْلُجُمَعِة فَ َقْد  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا قُ ْلَت ِلَصاِحِبَك َأْنِصْت َواإْلِ

 .َلَغْوتَ 
Riwayat ad-Darimi redaksinya sebagai berikut : 

ثَ َنا َماِلٌك َعِن الزُّْهِرىِّ َعْن َسِعيٍد َعْن َأِبى ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل  َأْخبَ َرنَا َخاِلُد ْبُن َمْخَلٍد َحدَّ
ِإَذا قُ ْلَت ِلَصاِحِبَك َأْنِصْت َواإِلَماُم َيْخُطُب فَ َقْد : صلى اهلل عليه وسلم -َرُسوُل اللَِّه 

 .َلَغْوتَ 
Dintinjau dari lafadz dari berbagai matan hadits di atas tidak peneliti temukan 

adanya perbedaan matan yang menyebabkan makna hadits berubah. Hampir semua 

hadits diatas menggunakan matan hadits yang sama persis. Kalaupun ada perbedaan 

pada matan haditsnya hal itu tidaklah mengurangi dari makna hadits itu sendiri. Pada 

hadits yang mewajibkan untuk mendengarkan khutbah jum’at dalam semua matan 

dari semua Mukharrij menggunakan lafadz “Ansit”. Tidak ada perbedaan yang dapat 

merubah makna hadits, sehingga bila ditinjau dari lafadz dari berbagai matan hadits 

tentang kewajiban mendengarkan khutbah jum’at diriwayatkan bi al-lafadz. 

Demikian pula ancaman bagi mereka yang berbicara pada waktu khatib sedang 

berkhutbah masih menggunakan kata yang sama “Lagha” pada hadits Tirmidzi dan 

an-Nasa’i dan dengan Lafadz “Lagaut” pada hadits al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, 

Ibn Majah, Ahmad, Malik dan ad-Darimi. Disini peneliti hanya menemukan sedikit 

perbedaan pada matan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan an-Nasa’i  matan 

yang digunakan : 
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َماُم َيْخُطُب َأْنِصْت   فَ َقْد َلَغاَواإْلِ
Matan ini berbeda dengan yang digunakan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, 

Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan ad-Darimi :  

َماُم َيْخُطُب يَ ْوَم اْلُجُمَعِة   فَ َقْد َلَغْوتَ َواإْلِ
Perbedaan yang ditemukan hanyalah adanya penggunaan atau penambahan 

matan haditsnya yang dalam hal ini tidaklah mengurangi eksistensi dari hadits itu 

sendiri serta makna yang terkandung dalam matan hadits. 

C. Meneliti Kandungan Matan 

5. Teks hadits tidak bertentangan dengan al-Quran 

Al-Quran adalah sebuah dokumen untuk umat manusia yang diturunkan 

sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi seluruh umat manusia.
140

 Al-Quran 

merupakan nur Tuhan, petunjuk samawi dan syariat umat yang abadi. Ia memuat apa 

saja yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan agama ataupun dunia 

mereka.
141

 Turunnya al-Quran ke bumi telah mampu merubah peradaban manusia. 

Al-Quran memiliki peran budaya yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk 

wajah peradaban dan dalam menentukan sifat dan wwatak ilmu-ilmu yang 

berkembang di dalamnya.
142

 Nabi SAW sendiri adalah merupakan al-Bayyan yaitu 

sebagai penjelas dari wahyu yang beliau sampaikan.
143

 Biasanya Nabi SAW dalam 

                                                             
140 Lihat Q.S. Al-Baqarah, Ayat : 2 dan 185. 
141 Muhamad Ali Al-Shabuni, al-Tibyan Fi Ulumul al-Quran (Bairut, Dar Al-Kutb, 2003), 

hlm. 65. 
142 Nasr Hamid Abu Zaid, Tekstualitas Al-Quran Kritik Terhadap Ulumul Quran, 

(Yogyakarta, 2005), hlm. 1. 
143 Lihat Q.S An-Nahl, Ayat : 44. 



132 
 

 
 

menjelaskan (menafsirkan) suatu ayat al-Quran beliau menggunakan ayat al-Quran 

yang lain. Penafsiran ini kemudian dikenal dengan tafsir bi al-ma’sur.
144

   

Maka peneliti akan membandingkan isi kandungan antara kedua hadits diatas 

dengan al-Quran yang semakna (QS, al-Jumu’ah : 9-10), Firman Allah SWT : 

                                       

                                      

                      
Artinya : 

“Wahai orang-orang Yang beriman! apabila diserukan adzan untuk 

mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi (ke 

masjid) untuk mengingati Allah SWT (dengan mengerjakan sembahyang 

jum’at) dan tinggalkanlah berjual-beli (pada saat itu); Yang demikian 

adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat Yang sebenarnya)” 

(9), “kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di 

muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing), dan carilah apa 

Yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah SWT, serta ingatlah akan Allah 

banyak-banyak (dalam Segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan 

di Akhirat)” (10).  

 

Dua hal yang perlu diingat bahwa kedua hadits haruslah tidak sama-sama 

mengandung kemungkinan takwil, dan selanjutnya memungkinkan untuk dipadukan 

(al-Jumu’ah), kedua hadits diatas baik secara lafadz dan makna tidak bertentangan 

dengan al-Quran, hal itu dapat kita lihat pada firman Allah SWT pada QS al-Jumu’ah 

: 9-10. Pada QS. al-Jum’ah 9-10 diterangkan bahawa pada hari jum’at kaum muslimin 

untuk bergegas untuk mengingat Allah SWT yaitu dengan menlaksanakan shalat 

jum’at dan meninggalkan perniagaan. Demikian dapat dilihat dengan jelas antara 

                                                             
144 Lihat Didin Saefuddin Buchori, Pedoman Memahami Kandungan Al-Quran, (Bogor, 

Granada Sarana Pustaka, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 195. 
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hadits diatas tidak bertentangan dengan al-Quran, bahkan antara QS. al-Jum’ah 9-10 

dan hadits sama-sama memerintahkan untuk melaksanakan shalat jum’at dan ibadah 

yang menyertainya. 

Mengenai surat ini (QS. al-Jum’at 9-10). M. Qurais Shihab menjelaskan 

dalam tafsirnya shalat jum’at dinilai sebagai pengganti shalat zuhur, karena itu tidak 

lagi wajib atau dianjurkan kepada yang telah shalat jum’at untuk melakukan shalat 

zuhur.
145

 Maka dari itu shalat jum’at dilaksanakan hanya dua raka’at saja. Dua kali 

khutbah pada shalat jum’at dinilai menggantikan dua raka’at zuhur. Namun bagi yang 

tidak sempat menghadiri khutbah, ia tidak diharuskan shalat zuhur. Jika dia hanya 

sempat mengikuti satu raka’at, maka dia harus menyempurnakannya menjadi empat 

raka’at, walau niatnya ketika berdiri shalat itu adalah shalat jum’at.
146

 

Ketika khatib berkhutbah kita dilarang untuk berbicara, bahkan ada sebagian 

ulama yang melarang menjawab salam dan mendo’akan orang yang bersin. Sebagian 

ulama yang lain mengatakan berkata “ah” saja bisa membuat orang yang menjalakan 

jum’at tidak mendapat pahala jum’at.
147

 Apalagi ketika khatib berkhutbah malah 

ditinggal bermu’amalah jelas bahwa ayat diatas sangat keras melarang tindakan 

demikian.  

 

 

                                                             
145 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Kesan Dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta, Lentara 

Hati, Vol. 14, 2006), hlm. 231. 
146 Ibid, hlm. 231. 
147 Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajr Al-Asqalani, Fath Al-Bari, Op. Cit, hlm. 408. 
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6. Teks hadits tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat. 

Selain tidak bertentangan dengan nash al-Quran, hadits ini harus tidak 

bertentangan dengan hadits-hadits yang lebih kuat atau hadits yang sama derajatnya. 

al-Adlabi menjelaskan jika kita hendak menolak sebuah riwayat yang marfu’ kepada 

Nabi SAW karena bertentangan dengan hadits lain, maka harus dipenuhi dua syarat 

berikut.
148

 

Pertama ada kemungkinan (al-jam’u). Jika dimungkinkan pemaduan diantara 

keduanya dengan tanpa memaksakan diri, maka tidak perlu menolak salah satunya. 

Kedua, jika diantara keduanya terjadi pertentangan yang tidak mungkin dipadukan, 

maka harus ditarjih. Kedua, hadits yang dijadikan sebagai dasar untuk menolak hadits 

lain yang bertentangan haruslah berstatus mutawatir. 

Pada permasalahan kali ini hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul 

masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at masih bisa dipadukan walaupun 

mempunyai derajat yang sama, karena kedua hadits diatas tidak bertentangan dengan 

hadits yang lebih kuat maka kedua hadits sama-sama bisa diamalkan.
149

 Ada dua 

alasan mengapa ketika khatib sudah berkhutbah kita masih boleh mendirikan shalat 

sunnah tahiyatul masjid. Pertama, semua bacaan dalam khutbah itu ayat-ayat al-

Qur’an. Kedua, hadits yang memerintahkan shalat sunnah tahiyatul masjid 

dikhususkan bagi لدخال  dan orang yang sedang mendirikan shalat sunnah tahiyatul 

masjid boleh menetapkan dirinya bahwa dia sedang diam. Hal itu diperkuat dengan 
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adanya fakta atau konteks dimana hadits turun, dimana hadits-hadits yang 

memerintahkan shalat sunnah tahiyatul masjid turun berkenaan seseorang yang 

masuk masjid dan langsung duduk maka Nabi SAW memerintahkan untuk 

mendirikan dua raka’at. 

Sedang perintah mendengarkan khutbah turun dalam konteks para jama’ah 

pada waktu Nabi SAW sedang berkhutbah datang kafilah dagang dan mereka 

meninggalkan Nabi SAW hingga tersisa dua belas orang. Maka turunlah hadits 

tenang perintah mendengarkan khutbah. Tentang kewajiban mendengarkan khutbah 

Safi’i berpendapat, apakah khutbah itu sebagai pengganti dua rakaat atau tidak? 

Pendapat pertama menerangkan bahwa khutbah itu sebagai pengganti dua rakaat 

maka wajib bagi mereka diam ketika khatib sedang berkkhutbah. Pendapat kedua 

khutbah bukanlah pengganti dua rakaat karena antara khutbah dan shalat sangatlah 

berbeda dilihat dari berbagai sisi, pendapat inilah yang lebih kuat.
150

  

7. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah   

Setiap sejarah untuk mengerjakan sesuatu yang baik, hati nurani kita pasti 

akan menerimanya, karena setiap sesuatu yang baik secara tidak langsung otak 

kitapun akan membenarkannya. Begitupun sebaliknya jika sesuatu perbuatan itu tidak 

baik secara tidak langsung otak kitapun akan menolaknya. Perintah Rasul untuk 

mendengarkan khutbah pun demikian. Khutbah sebagaian ulama menyatakan bahwa 

khutbah adalah bagian dari shalat jum’at. Jika shalat jum’at tanpa khutbah berarti 

bukanlah shalat jum’at. Akan tetapi shalat biasa. Shalat adalah suatu perintah yang 
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wajib hukumnya untuk dijalankan. Di dalam al-Qur’an banyak ayat-ayat yang 

menjelaskan tentang perintah shalat.
151

  

Ketika suara azan dikumadangkan maka bergegaslah untuk segera mengambil 

air wudhu’. Karena begaimanapun kehidupan akhirat adalah lebih baik ketimbang 

kehidupan duniawi. Oleh sebab itulah meninggalkan mu’amalah demi memenuhi 

panggilan Allah SWT adalah lebih baik. Sebagaimana firman Allah SWT surah al-

Jumu’ah ayat 11 : 

                                        

                 
Artinya : 

“Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan 

(yang baharu tiba) atau (mendengar) sesuatu hiburan, mereka bersurai (lalu 

pergi) kepadanya Dengan meninggalkan Engkau berdiri (di atas mimbar - 

berkhutbah). Katakanlah (Wahai Muhammad:" pahala - balasan) Yang ada 

di sisi Allah, lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu; dan 

Allah sebaik-baik pemberi rezeki”.  (al-Jumu’ah: 11) 

 

Perintah untuk mendengarkan khutbah salah suatu perintah amar ma’ruf tentu 

hal ini tidak ada bertentangan dengan kebenaran, apalagi Islam menganjurkan kepada 

umatnya untuk selalu menegakkan amar ma’ruf dan nahi munkar. Maka dari itulah 

salah satu fungsi dari khutbah jum’at adalah mengajak umat Islam untuk senantiasa 

meningkatkan keimanannya dengan cara selalu mengerjakan semua perintah-

perintahnya dan selalu menjauhi dengan sekuat tenaga apa-apa yang menjadi 

larangan-Nya.   

                                                             
151 Mengenai perintah untuk mendirikan shalat dapat dilihat antara lain: QS. Taha : 14, al-

Ankabut : 45, dan Maryam : 31. 
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Dilihat dari isi kandungan matan-nya hadits yang memerintahkan shalat 

sunnah tahiyatul masjid dan hadits memerintahkan untuk mendengarkan khutbah 

jum’at tidaklah bertentangan dengan akal sehat, indra maupun fakta sejarah.
152

 Hal itu 

terbukti bahwa kedua hadits diatas benar-benar merupakan dari Nabi SAW, oleh 

karena ketersambungan sanad-nya yang langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW. 

8. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian 

Lafadz pada matan hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan 

kewajiban mendengarkan khutbah jum’at diatas, peneliti teliti dan dibandingkan 

dengan hadits yang lain menunjukan ciri-ciri sabda kenabian. Hal itu diperkuat 

dengan sanad yang muttasil marfu’ sampai pada Nabi SAW, sehingga tidak ada 

hujjah untuk menolak hadits-hadits diatas. 

D. Makna Dan Kandungan Hadits Tentang Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid 

Dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum’at. 

1. Makna Dan Kandungan Hadits Tentang Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid 

النَّاَس يَ ْوَم  َجاَء رَُجٌل َوالنَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْخُطبُ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه قَالَ 
ْينِ   اْلُجُمَعِة فَ َقاَل َأَصلَّْيَت يَا ُفََلُن قَاَل ََّل قَاَل ُقْم فَارَْكْع رَْكَعت َ

 

Dari Jabir bin Abdullah berkata telah datang seorang laki-laki dan Nabi  

SAW sedang berkhutbah dihadapan orang-orang pada hari jum’at, bersabda Nabi 

SAW “apakah kamu telah menlaksanakan shalat wahai fulan?. Berkata :“belum”, 

bersabda Nabi SAW: Berdirilah dan shalatlah dua raka’at” 

 

Makna dalam bab ini adalah imam bisa menyuruhnya orang baru datang 

untuk melakukan shalat tahiyatul masjid apabila ia belum melakukannya. Dalam 
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beberapa kitab sunnah ditemukan bahwa nama orang yang disebutkan dalam hadits 

adalah Sulaik al-Ghathafani. Dalam kitab muslim riwayat Laits bin Sa’id dari Abu 

Zubair dari Jabir, disebutkan dengan lafadz ; يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َوَرُسوُل اللَِّه  َجاَء ُسَلْيٌك اْلَغَطَفاِنيُّ 

لَّى اللَُّه َعَلْيِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاِعٌد َعَلى اْلِمْنَبِر فَ َقَعَد ُسَلْيٌك قَ ْبَل َأْن ُيَصلَِّي فَ َقاَل َلُه النَِّبيُّ صَ 

 Sulaik al-Ghathafani datang untuk) َوَسلََّم َأرََكْعَت رَْكَعتَ ْيِن َقاَل ََّل َقاَل ُقْم َفارَْكْعُهَما

melaksanakan shalat jum’at ketika rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, Sulaik 

kemudian duduk dan tidak melaksanakan shalat dua rakaat terlebih dahulu. Lalu 

Rasulullah SAW bertanya kepadanya “Apakah engkau sudah shalat dua rakaat, wahai 

Sulaik?” Sulaik menjawab “Belum, ya Rasulullah SAW!” Rasulullah SAW bersabda, 

“berdiri dan shalatlah!”). 

Dari Jalur A’masy, Dari Abu Sufyan, dari jabir, juga diriwayatkan dengan 

lafadz yang serupa, hanya saja di dalamnya disebutkan perkataan Rasulullah SAW ; 

ْز ِفيِهَما  Wahai Sulaik, berdiri dan shalatlah dua) فَ َقاَل َلُه يَا ُسَلْيُك ُقْم َفارَْكْع رَْكَعتَ ْيِن َوَتَجوَّ

rakaat, dan lakukanlah keduanya dengan ringan [tidak lama]). Dengan lafadz seperti 

inilah hadits ini diriwayatkan oleh para pengikut A’masy. Daud dan Daruquthni, 

meriwayatkan hadits ini dengan syadz, ia mengatakan “Numan bin Nufail datang..” 
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sebagaimana yang diriwayatkan Thabrani. Abu Hatim berkata, “Manshur 

beranggapan bahwa orang yang datang itu adalah Nu’man, bukan Sulaik.”
153

 

Dari hadits-hadits ini dapat disimpulkan, bahwa khutbah tidak menghalangi 

orang yang baru datang untuk melakukan shalat tahiyatul masjid. Ada yang 

menentang takwil ini dengan mengatakan bahwa kejadian itu shalat tahiyatul masjid  

ketika khutbah berlangsung tidak berlakun untuk umum. Bisa jadi pembolehan ini 

hanya diberikan kepada sulaik. Hal ini, ditujukan oleh sabda Rasulullah SAW dalam 

hadits Abi Sa’id yang diriwayatkan penulis kitab sunan (an-Nasa’i, Ibnu Majah, Abu 

Daud, Ahmad) dan selain mereka “bahawasanya seseorang datang ketika Rasulullah 

SAW sedang berkhutbah. Orang yang datang itu dalam keadaan kumel (kotor), maka 

Rasulullah SAW berkata kepadanya “Apakah engkau sudah shalat (tahiyatul 

masjid)?” ia menjawab “belum”. Rasulullah SAW bersabda, “shalatlah dua rakaat!” 

Beliau juga menganjurkan kepada para hadirin untuk memberikan sedekah 

kepadanya”. Rasulullah SAW sengaja menyuruh ia shalat supaya orang-orang dapat 

melihat keadaan dia. Ia berdiri dan orang-orang memberikan sedekah kepadanya. 

Nampaknya, Rasulullah SAW dalam masalah seperti ini menetapkannya 

secara umum (ijmal) tanpa menjelaskan secara mendetail, seperti ketika mencela 

perbuatan seseorang. Dalil lain yang mereka pergunakan untuk menolak takwil 

bolehnya melakukan shalat tahiyatul masjid ketika sedang khutbah adalah, bahwa 

shalat tahityatul masjid tidak lagi disunnahkan apabila seseorang sudah duduk. Selain 

itu, yang menguatkan lagi adalah adanya pengkhususan dalam hal ini sebagaimana 
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perkataan Rasulullah SAW diakhir hadits mengatakan kepada Sulaik “jangan kamu 

ulangi lagi hal seperti ini”. Semua pendapat yang mereka gunakan untuk menolak 

pembolehan shalat tahiyatul masjid adalah mardud (ditolak), karena kaidah ushuliyah 

mengatakan, al-ashlu ‘adamul khushushiyah (pada dasarnya tidak ada dispensasi atau 

pengkhususan). Adapun alasan bahwa tujuan Rasulullah SAW menyuruhnya 

melakukan hal itu adalah agar orang lain bersedekah kepadanya, tidak dapat menolak 

pendapat yang membolehkan shalat tahiyatul masjid, karena orang-orang yang tidak 

membolehkan shalat tahiyatul masjid ketika khutbah juga tidak memperbolehkan 

shalat sunnah, supaya orang lain memberikan sedekah kepadanya.
154

 

Ibnu al-manayyar mengatakan, jika shalat tahiyatul masjid boleh dilakukan 

pada saat khutbah, maka shalat-shalat sunnah lainnya juga diperbolehkan ketika 

matahari terbit serta pada waktu-waktu makruh lainnya, sementara tidak ada yang 

mengatakan seperti itu, adapun dalil bahwa tujuan Rasulullah SAW menyuruhnya 

shalat tidak hanya terbatas agar orang lain bersedekah kepada orang itu. Tapi 

Rasulullah SAW kembali menyuruh orang itu untuk shalat pada jum’at berikutnya, 

padahal pada jum’at sebelum ia sudah mendapatkan dua buah baju bagus. Ketika itu 

ia memasuki masjid dengan membawa kedua baju tersebut dan menyedekahkan salah 

satunya, tapi Rasulullah SAW melarangnya. Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa’i 

dan Ibnu Khuzaimah dari Abu Said. 

Shalat tahiyatul masjid itu (tidak usah dilakukan) jika diawali dengan duduk. 

Imam Nawawi dalam Syarah Muslim meriwayatkan dari para Muhaqqiq, bahwa hal 
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itu berlaku bagi orang yang sengaja duduk dan melakukannya dengan sadar. Adapun 

bagi yang tidak mengetahui ataupun lupa, maka tidak demikian. Sedangkan keadaan 

orang yang kummel tadi ketika hari jum’at pertama, ia masuk dalam salah satu 

kategori pertama. Sedangkan pada jum’at kedua dan ketiga, ia masuk dalam kategori 

pelupa.
155

 

Alasan orang yang melarang shalat tahiyatul masjid ketika khutbah, adalah 

karena hal itu meyalahi perintah untuk mendengartkan dan menyimak khutbah. Ibnu 

al-Arabi berkata, kisah Sulaik bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, seperti 

firman Allah SWT  “dan apabila telah dibacakan al-Quran, maka dengarkanlah baik-

baik, dan perhatikanlah dengan tenang..” (Qs. al-A’raf (7):204), serta sabda 

Rasulullah SAW bermaksud  “Jika engaku mengatakan kepada teman di sampingmu 

“dengarkan!” padahal imam sedang berkhutbah jum’at, maka sesungguhnya engkau 

telah melakukan perbuatan sia-sia”. Kemudian Ibnu Al-Arabi menjelaskan, jika amar 

ma’ruf yang memakan waktu lebih singkat saja dilarang apalagi sibuk mengerjakan 

shalat tahiyatul masjid yang lebih lama waktunya. 

Meraka juga menetang takwil ini dengan hadits Abu Daud dan Nasa’i yang 

dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Bisyr, bahwa Rasulullah 

SAW berkata kepada orang yang baru masuk dan melangkahi pundak orang-orang 

yang duduk, (duduklah! Sesungguhnya kamu telah menyakiti (orang lain). Dari hadits 

ini mereka mengatakan, bahwa Rasulullah SAW menyuruh orang itu untuk duduk, 

dan beliau tidak menyuruhnya untuk melakukan shalat tahiyatul masjid. Ath-
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Thabrani juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar dengan sanad yang marfu’ 

(bersambung) bahwasannya Rasulullah SAW bersabda bermaksud “Jika salah 

seorang dari kalian masuk masjid dan imam sedang berkhutbah diatas mimbar, maka 

tidak ada shalat dan perkataan, hingga imam selesai khutbah”. Jawaban terhadap 

semua itu, bahwa pertentangan dua dalil yang memaksa kepada penakwilan yang ada 

akhirnya meruntuhkan salah satu dalil sesungguhnya biasa dilakukan jika keduanya 

tidak mungkin untuk disatukan, padahal di sini dalil tersebut masih bisa disatukan.
156

 

Dari kedua hadits diatas, jika kita memperhatikan lafaznya maupun isi 

kandungan matannya sepertinya saling bertentangan. Karena hadits yang satu 

memerintahkan untuk shalat dua raka’at walaupun pada saat itu khatib sedang 

berkhutbah, sedangkan hadits yang satunya memerintahkan kita untuk mendengarkan 

khutbah. Dengan cara melihat dari kedua sisi hadits tersebut (atas dasar apa? Dan 

pada peristiwa apakah hadits itu muncul) maka akan didapatkan pengertian yang utuh 

mengenal kedua hadits diatas. Hadits yang pertama memerintahkan kita untuk 

melaksanakan shalat dua raka’at walaupun pada saat itu khatib sedang berkhutbah. 

Sekarang kita cermati, perintah untuk mengerjakan dua raka’at shalat sunnah sebelum 

shalat jum’at adalah suatu perintah shalat yang hanya dua raka’at yang bisa 

dikerjakan tidak perlu waktu lama, misalnya selama khutbah shalat terus sehingga 

tidak ada waktu untuk mendengarkan khutbah. Namun demikian apabila seseorang 

datang setelah khutbah kedua ataupun pada akhir khutbah hendaklah dia langsung 

duduk, karena yang demikian lebih baik, berbeda dengan hadits satunya yang 
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memerintahkan untuk mendengarkan khutbah karena sasaran yang dituju adalah 

mereka yang tidak memperdulikan khatib baik dia itu berbicara atau bahkan 

meninggalkan masjid demi menjalankan muamalahnya. 

Perlu diingatkan ada pendapat bahwa hadits yang memerintahkan shalat 

tahiyatul masjid mempunyai derajat hasan shahih dan pelaksanaan dari kanduingan 

hadits ini disepakati oleh sebagian para ulama Asy-Syafi’i, Ahmad dan Ishaq. 

Pendapat yang lain, sebagian ulama mempunyai pendapat bahwa imam sedang 

berkhutbah dan datang seseorang maka hendaklah dia itu langsung duduk dan tidak 

melaksanakan shalat tahiyatul masjid. Ini pendapat Sufyan al-Sauru dan ulama 

khufah,  menurut Moh Zubiri mengutip pendapat at-Tirmidzi pendapat pertamalah 

yang lebih kuat.
157

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari kandungan hadits tentang shalat sunnah 

tahiyatul masjid yaitu : 

1. Diperbolehkan melakukan shalat sunnah tahiyatul masjid pada waktu-

waktu yang dimakruhkan untuk melaksankan shalat. Karena apabila shalat 

tahiyatul masjid itu tidak gugur ketika dilaksanakan di waktu khutbah, 

padahal dalam khutbah itu ada perintah wajib untuk mendengarkannya, 

apalagi jika dilaksanakan pada waktu-waktu yang lain. 
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2. Shalat tahiyatul masjid ini tidak gugur jika diawali dengan duduk, namum 

sebagian ulama membatasi hal itu bagi orang yang tidak tahu atau orang 

yang lupa, seperti yang telah disbutkan. 

3. Dalam khutbah, seseorang khatib boleh melakukan amar ma’ruf nahi 

munkar (menyuruh dan melarang) dan menjelaskan hukum-hukum yang 

dibutuhkan. 

4. Masjid adalah syarat pelaksanaan shalat juma’at. Untuk itu, shalat 

tahiyatul masjid tidak disyariatkan di tempat selain masjid, namun 

pendapat ini masih perlu ditelaah. 

5. Bolehnya menjawab salam dan menjawab orang lain bersin pada saat 

khutbah, sebab kedua hal itu lebih ringan dilakukan serta waktunya sangat 

singkat, apalagi menjawab salam yang wajib hukumnya.  

 

2. Makna Dan Kandungan Hadits Tentang Kewajiban Mendengarkan Khutbah 

Jum’at 

قَاَل ِإَذا  ْخبَ َرُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلمِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َأنَّ َأبَا ُهَريْ َرَة أَ سَ  َعنْ 
 .َماُم َيْخُطُب فَ َقْد َلَغْوتَ َواإلِ . قُ ْلَت ِلَصاِحِبَك يَ ْوَم اْلُجُمَعِة َأْنِصتْ 

 

Dari Said bin al-Musayyab bahwa Abu Hurairah telah mengkhabarkan 

kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: jika kamu telah berkata kepada 

temanmu pada hari jum’at diamlah dan Imam sedang berkhutbah, maka kamu telah 

sia-sia” 
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Dengan judul ini, imam bukahri menolak pendapat yang mewajibkan 

mendengarkan khutbah itu dilakukan sejak khatib keluar, karena sabda Rasulullah 

SAW dalam hadits “Dan imam berkhutbah” adalah jumlah haliyah (susunan kalimat 

yang menunjukkan keadaan) sehingga tidak mencakup waktu sejak imam keluar dan 

sesudahnya, sampai imam memulai khutbahnya. Memang benar, seseorang lebih baik 

diam seperti yang telah dianjurkan sebelumnya pada bab “keutamaan mandi untuk 

menghadiri shalat jum’at”. Adapun pada saat duduk di antara dua khutbah, penulis 

kitab al-Mughni menyebutkan dua pendapat dari para ulama dalam masalah ini, 

berdasarkan bahwa saat itu imam tidak sedang berkhutbah, atau karena waktu 

diamnya terlalu singkat seperti menarik nafas. 

(Apabila dia berkata kepada temannya “Diamlah!”, maka sesungguhnya ia 

telah melakukan perbuatan sia-sia) ini adalah seperti riwayat an-Nasa’i dari Qutaibah, 

dari al-Laits, yang menyebutkan dengan (barangsiapa mengatakan kepada temannya, 

“Diamlah”, maka ia telah melakukan perbuatan sia-sia). Maksud dari kata shahib 

(teman) adalah orang yang diajak bicara. Adapun disebutkannya kata Shahib adalah 

karena itu yang sering terjadi.  

Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Ansit adalah 

diam tidak mengucapka kata-kata kepada orang lain selain dzikir kepada Allah SWT. 

Pendapat ini mendapat kritik, karena apabila demikian yang dimasksud adalah diam 

secara mutlak, dan orang yang membedakan anatara keduanya harus menguatkan 

dengan dalil-dalil yang menujukkannya, adapun dibolehkan shalat tahiyatul masjid 

berdasarkan dalil khusus, tidak berkonsekuensi dibolehkannya dzikir secara mutlak. 
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 Pengertiannya bahwa selain hari jum’at .(pada hari jum’at)  يَ ْوَم اْلُجُمَعة

(khutbah jum’at), maka hukum tersebut tidak berlaku. Namun hal ini masih perlu 

dikaji lebih mendalam. 

 al-Ahkfasy (maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia) فَ َقْد َلَغْوتَ 

mengatakan, al-Laghwu adalah ucapan atau perkataan yang batil dan sepertinya.
158

 

Menurut Ibnu Arafah, Al-Laghwu adalah perkataan yang hina atau tidak 

berguna. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahawa al-Laghwu berarti keluar dari 

kebenaran. Bahkan ada yang mengertikannya dosa, seperti firman Allah SWT 

bermaksud “Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan 

perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah, mereka lalui saja dengan menjaga 

kehormatan dirinya” (Qs. Al-Furqan 25:72) 

Bagaimana bisa orang yang menyuruh apa yang diperintahkan syara’ 

dikatakan sebagai orang yang lalai? Bahkan, larangan untuk berbicara diambil dari 

hadits dalam bab ini berdasarkan konsep muwafaqah (keserasian). Sebab jika kata-

kata “diamlah” walaupuntermasuk perkataan yang baik dianggap sesuatu yang sia-sia, 

maka kata-kata yang lainnya lebih patut untuk dikatakan sebagai perbuatan yang sia-

sia. Dalam riwayat Ahmad dari Al-Araj, dari Abu Hurairah diakhir hadits bab, 

                                                             
158  Ibnu Hajar al-Asqalani , Ibid, hlm. 171-172. 
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bahawa setelah kalimat  َفَ َقْد َلَغْوت disambung lagi dengan kalimat “Peliharalah 

dirimu”. 

Hadits tersebut menjadi dalil dilarangnya semua bentuk pembicaraan ketika 

khutbah berlangsung. Jumhur ulama juga berpendapat demikian bagi orang yang 

mendengarkan khutbah. Begitu pula hukum bagi orang yang tidak mendengarkannya, 

menurut mayoritas mereka, mereka mengatakan, “Jika hendak berbuat kebaikan maka 

hendaknya memberi isyarat.”
159

 

Ibnu Abdul Barr menukil ijma’ ulama bahwa kewajiban diam hanya bagi 

mereka yang mendengarkan khutbah, kecuali hanya sedikit dari tabi’in yang tidak 

menyetujuinya. Adapun lafadznya adalah sevagai berikut, “tidak ada perbedaan 

antara ulama-ulama fikih di seluruh negeri tentang kewajiban diam bagi orang yang 

mendengar khutbah jum’at. berdasarkan hadits tersebut, apabila kita mendapatkan 

orang yang tidak tahu tentang hukum ini lalu ia berbicara ketika imam khutbah, maka 

kita tidak boleh mengatakan kepadanya “diamlah! atau kata-kata yang sepertinya.” 

Keharusan diam ketika khutbah berlangsung bagi yang mendengarnya, telah 

diisyaratkann oleh hadits yang telah disebutkan, “Barangsiapa yang dekat mendengar 

suara khatib dan tidak diam, maka ia mendapat dua dosa” karena dosa bukan 

diakibatkan melakukan hal yang mubah (dibolehkan) adapun dalil yang digunakan 

oleh mereka yang membolehkan bicara secara mutlak, adalah riwayat tentang orang 

yang meminta Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT agar diturunkan hujan, 

                                                             
159  Ibnu Hajar al-Asqalani , Ibid, hlm. 174, 
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dan juga riwayat-riwayat yang serupa dengan kejadian itu. Namun pendapat ini perlu 

diteliti lebih mendalam, karena hal yang demikian itu adalah bentuk pengambilan 

kesimpulan hukum dengan menggunakan dalil khusus dan diaplikasiakn terhadap 

dalil yang lebih umum. Maka, mungkin saja keumuama perintah untuk diam disaat 

khutbah dikhususkan dengan sesuatu yang muncul demi kemaslahatan umum, seperti 

menjawab salam, karena menjawab salam adalah wajib.
160

 

Berdasarkan pembatasan dengan “Hari jum’at” itu terkandung petunjuk 

bahwa selain khutbah jum’at, tidak sama dengan khutbah jum’at itu, yaitu tidak 

dilarang berbicara sewaktu khutbah selain khutbah jum’at itu, hadits tersebut menolak 

pendapat orang yang mengatakan dilarang berbicara sewaktu imam keluar. 

 Adapun berbicara sewaktu imam sedang duduk antara kedua khutbah, yaitu 

dia tidak berkhutbah itu, maka tidak dilarang. Akan tetapi ada yang berpendapat 

waktu duduk antara dua khutbah itu sedikit sekali, menyerupai diam untuk menarik 

napas saja, sama dengan hukum dia sedang khutbah. (karena  itu tidak boleh 

berbicara walaupun sedang duduk antara dua khutbah itu. Disamakannya orang yang 

berbicara sewaktu imam khutbah itu dengan hemar (keledai) yang membawa 

beberapa kitab itu, hanyalah karena sama hilang manfaatnya serta pemanfaatannya. 

Orang semacam itu sudah bersusah payah untuk menghadiri  jum’at tetapi tidak dapat 

mengambil manfaat apa-apa dari kehadirannya itu. 

Kalimat tidak ada jum’at baginya “itu sebagai dalil yang menunjukkan tidak 

ada sholat baginya, karena maksud dari kata “Jum’at” dalam hadits tersebut ialah 

                                                             
160  Ibnu Hajar al-Asqalani , Ibid, hlm. 176. 
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shalat jum’at itu, hanya saja para ulama sepakat bahwa shalat orang itu tetap sah. 

Oleh karena itu kalimat tersebut harus ditafsirkan dengan tidak ada keutamaan atau 

pahalanya. 

Ibnu Wahab salah seorang perawinya mengatakan : bahwa maknanya 

shalatnya sah, tetapi tidak mendapat pahala berjemaah. Berdasarkan hadits di atas ada 

orang yang berbpendapat haram berbicara sewaktu imam sedang berkhutbah itu.
161

  

Kalimat “Apabila engakau berkata kepada temanmu diamlah, maka engakau 

sai-sai” itu sebagai penguat larangan berbicara, karena apabila dihitungka sia-sia 

pedahal itu termasuk perkara yang baik, maka orang yang berbicara itu lebih berat 

lagi. Berdasarkan itu maka wajib atasnya untuk menegurnya dengan isyarat saja, 

sekiranya mungkin. 

Adapun yang dimaksudkan dengan perintah diam itu, termasuk perintah dia 

orang yang berbicara, orang-orang sedang dzikir dan mebawa al-Quran. Jelasnya 

bahwa larangan itu meliputi semuanya. Bagi yang membeda-bedakannya, seharusnya 

dia mengemukakan dalilnya. Misalnya menjawab salam dan sholawat atas nabi SAW 

sewaktu kebetulan sedang menyebutkan itu bagi orang yang mengatakan wajib diam 

secara umum, jelas bertentangan dengan keumuman larangan itu dalam hadits ini dan 

keumuman kewajiban menjawab salam dan shalawat itu, pengkhususan 

(pentahkhsisan) salah satu dari keduanya dari keumumannua itu tidak ada. 

                                                             
161 Abu Bakar Muhammad, Subulus Salam, (Surabaya, al-Ikhlas, 1984), hlm. 206-207. 
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Mereka para ulama berbeda pendapat tentang pengertian kalimat “Engkau sia-

sia” itu. Pendapat yang paling dekat kepada kebenaran ialah pendapat Ibnu Munir 

yang mengatakan : bahwa sia-sia itu ialah sesuatu yang tidak dicapai. Ada yang 

mengatakan : batal keutamaan atau pahala jum’atnya dan shalatnya menjadi shalat 

zhuhur.
162

 

3. Natijah (hasil penelitian matan) 

Setelah matan hadits diteliti berdasarkan kualitas sanad, meneliti susunan 

matan yang semakna, dan meneliti kandungan matan hadits mengenai hadits tentang 

perintah shalat sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at, 

maka peneliti dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil dari penelitian matan hadits tentang perintah shalat sunnah 

tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at tersebut 

menunjukkan bahwa susunan matan-nya dari berbagai lafadz tidak terjadi 

berbedaan yang mengubah makna hadits, berdasarkan kandungan maknanya 

juga memenuhi empat syarat hadits sahih tidak bertentangan dengan akal yang 

sehat dan fakta sejarah serta menunjukkan ciri-ciri sabda keNabian sehingga 

kedua hadits dapat diamalkan dan dijadikan hujjah karena tidak bertentangan 

dengan al-Quran dan hadits yang lebih tinggi.   

2. Hadits tentang perintah shalat sunnah tahiyatul masjid pada saat itu khatib 

sedang berkhutbah berdasarkan matan secara keseluruhan menerangkan hal 

yang sama, yaitu anjuran atau perintah untuk mendirikan dua raka’at (shalat 

                                                             
162 Abu Bakar Muhammad, Ibid, hlm. 208. 



151 
 

 
 

sunnah tahiyatul masjid) kepada sesiapa yang datang masjid sebelum 

melaksanakan ibadah yang lainnya. Sedang hadits kedua mewajibkan untuk 

mendengarkan khutbah dan larangan berbicara. Matan dari kedua hadits 

setelah diteliti dari susunan berbagai lafadz,  isi kandungan matan dapat 

disimpulkan bahwa kedua hadits tersebut dapat di amalkan dan dijadikan 

hujah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada uraian analisa sanad dan matan hadits tentang perintah shalat sunnah 

tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at, telah peneliti 

paparkan dalam bab III dan IV maka dalam bab V ini penulis mengambil kesimpulan 

dan permasalahan yang telah disampaikan. Berikut ini kesimpulan penulis : 

Pertama, kualitas sanad dan matan hadits tentang perintah shalat sunnah 

tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at dilihat dari aspek 

kualitasnya hadits diatas termasuk dalam hadits shahih, karena hadits diatas 

memenuhi syarat-syarat hadits shahih dan hadits ini juga tergolong hadits yang al-

Muttashil Marfu’, yaitu hadits yang sanad-nya langsung disandarkan kepada 

Rasulullah SAW. Disamping itu juga, dari persambungan sanad perawinya, pada 

hadits ini juga saling bertemu, dan kesemuanya mayoritas Tsiqah dan Adil.  

Kedua, berdasarkan kandungan dan makna hadits tentang perintah shalat 

sunnah tahiyatul masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at menunjukkan 

bahwa susunan matan-nya dari berbagai lafadz tidak terjadi berbedaan yang 

mengubah makna hadits, berdasarkan kandungan maknanya juga memenuhi empat 

syarat hadits sahih yaitu tidak bertentangan dengan al-Quran, selain tidak 

bertentangan dengan nash al-Quran, hadits tidak bertentangan dengan hadits-hadits 

yang lebih kuat atau hadits yang sama derajatnya, tidak bertentangan dengan akal 
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sehat, indra dan sejarah serta menunjukkan ciri-ciri sabda keNabian sehingga hadits 

ini dapat diamalkan dan dijadikan hujjah. 

B. Saran-Saran 

Diharapkan dengan bertambahnya kuantitas dan kualitas penelitian dalam 

bidang hadits, akan menambahkan wawasan kita dan umat pada umumnya. Sehingga 

dikemukakan hari tidak terjadi lagi perdebatan-perdebatan tentang permasalahan 

khilafiah yang berujung pada masalah fiqhiyah dan pemahaman atas hadits Nabi 

SAW. Sekecil apapun permasalah yang berkaitan dengan ibadah Mahdah maupun 

Gairu Mahdah tentu harus didasarkan pada keterangan atau dalil yang jelas, jangan 

sampai ibadah yang kita lakukan tidak ada dasar hukumnya atau mungkin masuk 

dalam wilayah bid’ah. Hal terpenting dalam beragama jangan menjadi orang yang 

fanatik namun bacalah, perhatikanlah dan berfikirlah karena kebenaran yang hakiki 

mili Allah SWT. 

Untuk teman-teman fakultas Ushuluddin khususnya jurusan Ilmu Hadits dan 

para pemerhati hadits janganlah berhenti belajar dengan selesainya tugas akhir kalian, 

sebab sesungguhnya kalian masih dibutuhkan masyarakat untuk mendampingi dan 

memberikan wawasan serta pengertian yang obyektif atas masalah-masalah 

keagamaan. 

Peneliti sadar penelitian ini hanyalah sumbangan kecil dan sempit yang masih 

jauh dari sempurna, namun penulis harapkan penelitian-penelitian semacam ini dapat 

bermanfaat dan menambah wawasan tentang ilmu hadits dan hukum yang menjadi 

dasar ibadah kita sehari-hari, Wa Allah a’lam bi sawab 
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