
HADITS TENTANG KEUTAMAAN SHALAT TASBIH 

(STUDI KRITIK SANAD DAN MATAN) 

 

 

 

 
 

 

 SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat 

 Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)dalam Ilmu Ushuluddin 

 

Oleh 

WINDA FITRIYANI 

NPM. 1331030077 

 

Jurusan : Ilmu Al-Qur‟an danTafsir 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1439 H/ 2018 M 

  



 

HADITS TENTANG KEUTAMAAN SHALAT TASBIH  

(STUDI KRITIK SANAD DAN MATAN)  

 

 

 

 Pembimbing I   : Drs. Ahmad Bastari, MA. 

  Pembimbing II  : Ahmad Muttaqien,  MA  

 

 

 

Skripsi 

 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna 

Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Ushuluddin 

 

 

 

 

Oleh 

 

 

 

 

WINDA FITRIYANI  

NPM. 1331030077 

 

 

 

 

Jurusan : Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

1439 H / 2018 M 

  



 

ABSTRAK 

HADITS TENTANG KEUTAMAAN SHALAT TASBIH 

 (Studi Kritik Sanad dan Matan) 

Oleh  

Winda Fitriyani 

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 tampak saling bertentangan.  

Dalam hal ini perlu diketahui bagaimana kualitas hadits tentang shalat 

tasbih dilihat dari segi sanad dan matan dan bagaimana kandungan makna hadits 

tentang shalat tentang shalat tasbih. Penulis mencoba mengungkap kualitas hadits 

tentang shalat tasbih yang merupakan bagian dari ibadah shalat sunnah yang tidak 

asing di telinga umat muslim pada umumnya. Penelitian ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui dan menjaga keotentikan sumber, dengan mengkaji bagaimana 

kualitas hadits dari segi sanad dan matan hadits. Juga melihat bagaimana 

kandungan makna hadits tentang shalat tasbih.. Dengan tujuan dalam rangka 

menjelaskan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga dapat atau tidaknya 

diamalkan. Dengan demikian, ajaran atau hujjah yang disandarkan atas Nabi saw 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan.  

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan 

Library Reseach sepenuhnya. Yaitu dengan menelaah beberapa literature yang 

relevan dengan pokok pembahasan skripsi. Setelah melakukan penelitian sanad 

dan matan hadits penulis berkesimpulan bahwa hadits tentang shalat tasbih 

berkualitas Shahih. 

Maka dapat di ambil kesimpulan kualitas sanad dan matan hadits tentang 

keutamaan shalat tasbih dilihat dari aspek kualitasnya hadits diatas termasuk 

dalam hadits shahih, karena hadits-hadits diatas memenuhi syarat-syarat hadits 

shahih dan hadits ini juga tergolong hadits yang al-Muttasil Marfu‟, yaitu hadits 

yang sanadnya langsung disandarkan kepada Rasulullah saw. Berdasarkan 

kandungan dan makna hadits tentang shalat tasbih menunjukkan bahwa shalat 

tasbih dari berbagai lafadz tidak terjadi perbedaan yang mengubah makna hadits 

  



 

  



 

  



 

MOTO 

 
Artinya: “Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah 

ampunan kepada-Nya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat.”  

(Qs. Al-Nashr (110): 3) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

I. Konsonan 

= ق  z = ز  a =  ا

 q 

= ك  s = س  b =  ب

 k 

= ل  ys = ش  t =  ت

 l 

= م  hs = ص  st =  ث

 m 

= ن  hd = ض  j =  ج

 n 

= و  ht = ط  h =  ح

 w 

= ه  hz = ظ  hk =  خ

 h 

= ء  ' = ع  d =  د

 ‘ 

= ي  hg = غ  zd =  ذ

 y 

= ة  f = ف  r =  ر

 h 

 

 



 

II. Vokal Pendek 

1.  َ = a 

2.  ِ = i 

3.  ُ = u 

III. Vokal Panjang 

َبنى/ٌَا  .1   = a َقاَل = qala 

ٍَْل i =  ِئْى .2  qila = ِق

 yaqulu = ٌَُقْوُل u =  ـُْو .3

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 

(الجزٌة ) 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 TENTANG KEUTAMAAN SHALAT 

TASBIH (STUDI KRITIK SANAD DAN MATAN)” . Untuk memperoleh 

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

sebagai berikut: 

Hadits atau al-hadits menurut bahasa al-jadid yang artinya sesuatu yang baru 

lawan dari al-Qadim (lama) artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang 

dekat atau kepada waktu yang singkat seperti (orang yang 

baru masuk/memeluk agama Islam). Hadits juga sering disebut al-khabar yang 

berarti berita, yaitu sesusatu yang dipercayakan dan dipindahkan dari seseorang 

kepada orang lain, sama maknanya dengan hadits.
1
 

Sedangkan menurut istilah (terminologi), para ahli memberikan definisi 

(ta‟rif) yang berbeda–beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya. Seperti 

pengertian hadits menurut ahli uhsul akan berbeda dengan pengertian yang 

diberikan oleh ahli hadits. 

Menurut ahli hadits, pengertian hadits ialah : 

“Segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya.”

                                                             
1
 Munzier Suparta, Ilmu Hadits, (Rajawali Pers : Jakarta, 2013) hlm.1 



 

Yang dimaksud dengan “hal ihwal” ialah segala yang diriwayatkan dari Nabi 

SAW yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan 

kebiasaan-kebiasaannya.
2
 

Ada juga yang memberikan pengertian lain: 

  “sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, 

perbuatan, taqrir, maupun sifat beliau”.
3
 

Keutamaan adalah keunggulan, kelebihan, nilai yang lebih dari yang lain.
4
 

Keutamaan dimaksud dalam pengertian judul ini adalah keunggulan dan kelebihan 

saat shalat tasbih. 

Shalat secara etimologis adalah do‟a. Sedangkan secara terminologis shalat 

adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ikhram, diakhiri 

dengan salam dan disertai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
5
 

“Tasbih, kata tasbih adalah bentuk masdar dari sabbaha-yusabbihu-tasbihan, 

yang berasal dari kata sabh. Menurut Ibnu Faris, asal makna kata sabbaha ada 

dua. Pertama sejenis ibadah. Kedua, sejenis perjalanan cepat. Pengertian kata 

tasbih berasal dari pengertian pertama, yaitu menyucikan Allah SWT dari setiap 

yang jelek (tanzihullahi min kulli su‟in), sedangkan kata tanzih berarti tab‟id 

(menjauhkan). Jadi, secara terminologi makna tasbih adalah mensucikan Allah 

                                                             
2
 Ibid hlm. 1 

3 Ibid, hlm 2-3 
4
Dewan Redaksi ensiklopedi Islam, Ensiklopedim Islam, Jilid 2, Ichtisar, Van Hoeve, 

J a k a r t a ,  2 0 0 2 .  

hlm.1. 
5 M. Nasiruddin Al. bani, Sifat-sifat shalat Nabi, (Yogyakarta : Media Hidayat, 2001). 

Hlm. 3 



 

SWT dari keburukan dan dari segala perbuatan ataupun sifat yang tidak sesuai 

dengan keagungan, kemuliaan, kasih sayang, dan kekuasaan-Nya atas segala 

sesuatu. 

Sementara itu, kata subbuhun adalah suatu sifat bagi Allah, yang berarti Allah 

maha suci dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi-Nya. Begitu juga menurut 

Ar-Ragib Al-Asfihani dalam mengartikan kata as-sabh sebagai “berlari cepat di 

dalam air (berenang) atau di udara (terbang)”. Kata itu dapat dipergunakan untuk 

perjalanan bintang dilangit, atau lari kuda yang cepat, atau kecepatan beramal. 

Dinamakan tasbih karena segera pergi untuk beramal dalam rangka menyembah 

Allah. Kata ini berlaku untuk melakukan kebaikan atau menjauhi kejahatan.  

Tasbih adalah bacaan singkat dan sederhana namun bermakna luas. Secara 

harfiah berarti pujian dan secara makna yaitu dengan mengucapkan kata 

subhanallah yang berarti maha suci Allah. Tasbih adalah satu bacaan 

dzikir kepada Allah SWT yang ringan untuk dilakukan tapi berat dalam 

timbangannya.
6
  

Studi kritik adalah studi artinya pendidikan, pelajaran atau penyelidikan.
7
 

Kritik dalam bahasa arab menggunakan kata Naqd, secara etimologi, kata naqd 

mempunyai arti: membedakan atau memisahkan, menerima, membantah, 

mendebat, pandangan yang terfokus atau terarah. 

                                                             
6
 Ibid hlm. 4 

7 Pisu A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah populer, (Surabaya: Arkola, 

1994), 728. 



 

Sanad dari segi bahasa berarti , yaitu bagian bumi yang 

menonjol, sesuatu yang berada di hadapan anda dan yang jauh dari kaki bukit 

ketika anda memandangnya. Bentuk jamaknya adalah أ . Segala sesuatu yang 

anda sandarkan kepada yang lain disebut  . Dikatakan , maknanya 

“seseorang mendaki gunung”. Dikatakan pula                 , “maknanya 

seseorang menjadi tumpuan”. 
8
 

Adapun tentang pengertian sanad menurut terminologi, para ahli hadits 

memberikan definisi yang beragam, diantaranya:  

 

Jalan yang menyampaikan kepada matan hadits 

Yakni rangkaian para perawi yang memindahkan matan dari sumber primernya. 

Jalur ini adakalanya disebut sanad, adakalanya karena periwayat bersandar 

kepadanya dalam menisbatkan matan kepada sumbernya, dan adakalanya karena 

hafidz bertumpu kepada „yang menyebutkan sanad‟ dalam mengetahui shahih 

atau dhaif suatu hadits. Sedangkan secara etimologis, matan berarti segala sesuatu 

yang keras bagian atasnya, punggung jalan (muka jalan),  tanah keras yang tinggi. 

Matan kita adalah yang bersifat komentar dan bukan tambahan-tambahan 

                                                             
8
 M. Agus Solahudin, Agus Suyadi, Ulumul Hadits, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 

2008), hlm. 89.   



 

penjelas. Bentuk jamaknya adalah “mutun”dan    “mitan”  . Adapun 

yang dimaksud dengan matan dalam ilmu hadits adalah .  

Perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW. Yang 

disebut sesudah habis disebutkan sanadnya.
9
  

B. Alasan Memilih Judul    

Adapun alasan mengapa penulis memilih judul diatas sebagai judul penelitian 

adalah  sebagai berikut: 

1. Pesatnya perkembangan zaman dan teknologi membuat umat muslim 

kurang mengetahui betapa pentingnya shalat sunnah, seperti shalat sunnah 

tasbih yang di laksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT  

bahwa Allah SWT sebagai pencipta alam jagat raya.  

2. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan Jurusan Ilmu Hadits sehingga 

dapat menambah wawasan keilmuan di Jurusan Ilmu Hadits, selain itu 

dengan literatur yang cukup memadai sehingga peneliti berkeyakinan 

bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan.  

 

 

C. Latar Belakang Masalah 

                                                             
9
 Ibid. hlm. 97-98  



 

Al- sunnah dalam Islam memiliki kedudukan sebagai penafsir atas Al-Qur‟an 

dalam praktik atau penerapan ajaran islam secara faktual dan ideal. Hal ini 

mengingat bahwa pribadi Nabi SAW merupakan perwujudan dari Al- Qur‟an 

yang ditafsirkan untuk kebutuhan manusia serta ajaran Islam yang dijabarkan 

dalam kehidupan sehari-hari.
10

 Oleh karena itu, umat Islam pada masa Nabi 

Muhammad SAW (al-sahabat) dan pengikut jejaknya,  menggunakan hadits 

sebagai hujjah diikuti dengan mengamalkan isinya dengan penuh semangat, 

kepatuhan, dan ketulusan. Dalam praktiknya, disamping menjadikan Al-Qur‟an 

sebagai hujjah, mereka juga menjadikan Hadits sebagai hujjah yang serupa secara 

seimbang karena keduanya sama diyakini berasal dari wahyu Allah SWT .  

Terdapat perbedaan mandasar antara keduanya, yakni kedudukan Al-Qur‟an 

bersifat qat‟I al-wurud,
11

 sedangkan hadits kebanyakan yang bersifat zhanny al-

wurud. Juga karena dilihat dari periwayatannya hadits berbeda dengan Al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an diriwayatkan tanpa keterputusan antara sumber pertama dengan 

sumber berikutnya. Artinya, periwayatan Al-Qur‟an selalu mutawatir sedangkan 

hadits tidak demikian, bahkan bila di hitung jumlah hadits yang mutawatir lebih 

sedikit di banding keseluruhan hadits yang kebanyakan bersifat ahad.
12

 Dalam 

proses periwayatan tersebut umumnya terjadi periwayatan secara makna, sehingga 

kemurniannya tidak mendapat jaminan dari Allah SWT. Sifatnya yang khusus itu 

tidak menjamin hadits dapat terhindar dari intervensi luar yang sifatnya destruktif, 

terutama adanya usaha-usaha untuk memalsukannya dalam rentang waktu 
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pengkodifikasian hadits yang cukup lama, sehingga hadits-hadits palsu muncul 

dengan berbagai motivasi dan kepentingan pribadi dan golongan.
13

  

Sebab di dalam tubuh hadits tak terlepas dari permasalah-permasalahan yang 

mengakibatkan kualitas hadits menjadi shahih, hasan, dha‟if, dan bahkan 

maudhu‟. Pokok permasalahan hadits secara umum adalah menyangkut kualitas 

hadits, pemahaman hadits sampai pada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Sanad dan matan hadits, keduanya merupakan unsur penting yang saling 

berkaitan erat menentukan keberadaan dan kualitas suatu hadits. Sehingga 

kekosongan salah satunya akan berpengaruh dan bahkan merusak eksistensi dan 

kualitas suatu hadits.  

Selain itu dalam perjalanan sejarah telah terjadi pemalsuan hadits pada 

peristiwa pergolakan politik antara kubu Muawiyah bin Abi Sufyan (w 60 H/680 

M) dan kubu Ali bin Thalib (memerintah 35-40 H/656-661 M). Masing-masing 

ingin meligitimasi pendapatnya dengan Al-Qur‟an dan al-Sunnah sampai 

melakukan pemalsuan hadits.
14

 Sesungguhnya pemalsuan ini bukan saja 

dilakukan oleh umat muslim tetapi juga oleh non muslim. Motivasi orang-orang 

melakukan pemalsuan hadits ialah untuk: Pertama, membela kepentingan politik. 

Kedua, menyesatkan umat Islam. Ketiga, membela ras, suku, Negara dan imam. 

Keempat, memikat hati orang yang mendengarnya kisah yang dikemukakannya. 

Kelima, menjadikan orang lain lebih zahid. Keenam perbedaan mahzab dan 
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teologi. Ketujuh, memperoleh perhatian dan penguasa.
15

 Dalam pemalsuan hadits 

tersebut ada yang bersifat sengaja dan ada yang bersifat tidak sengaja. Meski 

demikian, pemalsuan tetap merupakan perbuatan tercela. Berdasarkan fenomena 

diatas, dalam rangka menetapkan hujjah yang benar-benar murni bersumber dari 

Nabi Muhammad SAW maka melakukan penelitian kemurnian hadits adalah 

suatu keniscayaan. 

Dari gambaran tentang perjalanan panjang hadits Nabi tersebut, maka dituntut 

adanya penelitian hadits selanjutnya secara seksama sebagai kehati-hatian untuk 

menghindarkan diri dari penggunaan hadits yang tidak dapat di 

pertanggungjawabkan validitas dan orisinalitasnya serta untuk menjaga keutuhan 

dan kelestariannya sebagai sumber ajaran Islam.  

Demikian juga halnya dengan hadits yang dipahami oleh masyarakat sebagai 

dalil yang mengajarkan tentang suatu shalat sunnah yang disebut dengan shalat 

tasbih, istilah shalat tasbih merupakan ibadah shalat sunnah yang tidak asing 

ditelinga umat muslim pada umumnya. Shalat ini secara umum sama dengan tata 

cara shalat yang lain, hanya saja ada tambahan bacaan tasbih didalamnya. Banyak 

buku pedoman shalat sunah yang beredar di masyarakat yang didalamnya 

menjelaskan mengenai shalat tersebut diantaranya mengenai keistimewaan atau 

fadhilah, tata cara mengerjakannya dan sebagainya dari alasan itulah shalat tasbih 

ini menjadi suatu rangkaian ibadah shalat yang tidak asing di telinga sebagian 

besar umat Islam khususnya di Indonesia yang meyakini akan kebenaran dan 

kebolehannya. Mereka mengerjakannya secara rutin dengan beragam waktu, ada 
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yang mengerjakan setiap minggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, dan juga 

waktu-waktu khusus seperti menjelang Ramadhan (Nishfu Sya‟ban) dan 

sebagainya. Bahkan di beberapa daerah shalat tasbih ini dikerjakan secara 

berjamaah di masjid.  

Kekhusyu‟an umat Islam yang menjalankan ibadah tersebut merasa terganggu 

dengan munculnya buku yang menjadi gerakan provokatif dan bersifat 

menyudutkan yang menyatakan bahwa shalat tasbih ini haditsnya termasuk ke 

dalam hadits maudhu‟ (palsu)..
16

 

Kemudian hal serupa pula didalam buku pedoman shalat karya Hasbi Ash 

shiddeqy dikatakan bahwa shalat tasbih merupakan suatu shalat yang 

diperselisihkan ulama. Ada yang menganggapnya sunnah dan ada pula yang 

membid‟ahkan. Riwayat yang menerangkan Kesunnahnya dicela oleh sebagian 

ahli hadits, oleh sebab itu menurutnya lebih utama meninggalkannya.
17

 

Tetapi sebaliknya banyak juga dari para ulama, baik klassik maupun 

kontemporer yang menegaskan bahwa hadits shalat tasbih ini sahih diantara para 

ulama klasik yang berpendapat seperti itu adalah Ibn shalah, Al- Mundziri, Al-

Khatib, Al- Baghdadi, Al-Zarkasy, Al-suyuti, dan lain-lain.
18

 

Sementara diantara ahli-ahli hadits masa kini yang menyatakan bahwa hadits 

shalat tasbih itu sahih, atau minimal hasan, adalah Al- Hafidh Muhammad „Abd 

Al-Rahman Al-Mubarakfuri (w 1353 H), Mustafa Azami, Muhammad Fuad, abd 
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Al-Baqi, Nashir al-Din al-Albani, dan lain-lain. Bahkan Nashir Al-Din Al- Albani 

menegaskan bahwa Hadits shalat tasbih itu sahih. Karenanya, beliau kemudian 

memasukkan Hadits tersebut dalam kitabnya sahih sunan abu daud sebuah kitab 

yang berisi hadits-hadits sahih. 

Adapun hadits yang dimaksudkan dalam menjelaskan tentang shalat tasbih 

adalah sebagai berikut: 

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud kitab al-Shalat bab Shalat al-

Tasbih, Juz 1. 



 

Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah shallallahu „alaihi 

wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdil Muthalib: “Wahai Abbas, wahai 

pamanku, maukah aku memberimu? Maukah aku melakukan sepuluh perkara 

untukmu, bila engkau melakukannya Allah ampuni dosa-dosamu yang pertama 

dan yang terakhir, yang lama maupun yang baru, yang sengaja maupun yang 

tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang rahasia maupun yang 

terang-terangan; yaitu engkau shalat empat raka‟at, membaca al fatihah dan 

surat di setiap raka‟at, lalu setelah selesai engkau baca: subhanallah 

walhamdulillah walaa ilaaha illallah wallahu akbar 15x, kemudian ruku dan 

membaca itu 10x, kemudian I‟tidal membaca 10 kali juga, kemudian sujud 

membaca 10x, kemudian mengangkat kepala dan membaca 10x, kemudian sujud 

lagi membaca 10x kemudian mengangkat kepala kembali membaca 10x, itu semua 

jumlahnya 75 kali setiap rakaat, dan engkau lakukan itu empat raka‟at. Jika 

engkau mampu melakukannya setiap hari, lakukanlah. Bila tidak mampu maka 

setiap seminggu sekali, bila tidak mampu maka sebulan sekali, dan bila tidak 

mampu maka setahun sekali dan bila tidak mampu maka lakukanlah seumur 

hidup sekali”. 

Berangkat dari adanya kontroversi mengenai hadits tentang shalat tasbih 

tersebut, maka untuk itu perlu adanya penelitian dalam rangka menjelaskan 



 

pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai ibadah, dengan melihat kualitas 

Hadits tersebut, sehingga atau dapat tidaknya diamalkan. Peneliti tertarik untuk 

meneliti hadits tentang shalat tasbih tersebut karena betapa pentingnya melakukan 

penelitian hadits baik sanad maupun matan dengan tujuan untuk mengetahui 

otentisitas dan validitas hadits tersebut juga bagaimana memahami kandungannya. 

Oleh karena itu, maka penulis menetapkan judul “Hadits Tentang Keutamaan 

Shalat Tasbih (Studi Kritik Sanad Dan Matan)”.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah: 

1. Bagaimana kualitas hadits tentang shalat tasbih dilihat dari segi sanad dan 

matan? 

2. Bagaimana kandungan makna hadits tentang shalat tasbih? 

 

E. Tujuan dan kegunaan penelitian  

1. Untuk mengetahui kualitas hadits tentang shalat tasbih dilihat dari sanad 

dan matan 

2. Untuk mengetahui kandungan makna hadits tentang shalat tasbih 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan aspek penting dalam melakukan 

penelitian ilmiah, sebagai sarana yang tepat, akurat, rasional dan ilmiah, oleh 



 

karena itu penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode 

ini: 

1. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara membaca, mencatat dan menyusunnya berdasarkan pokok 

bahasan. Dalam pembahasan hadits tentang keutamaan shalat tasbih dan hal-

hal yang berkaitan dengannya. Penulis menggunakan data Primer dan data 

Sekunder. 

a) Data Primer 

Data Primer yaitu suatu data yang dianggap sebagai data utama 

dalam penelitian, dan sumbernya adalah merupakan sumber primer.
19

 

Dalam hal ini data primer yang peneliti gunakan adalah kitab-kitab 

Hadits terutama kitab-kitab kutubu sittah.  

b) Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu sebagai kesaksian atau data yang berkaitan 

langsung dengan sumber aslinya.
20

 Maka dalam hal ini, data sekunder disebut 

data pelengkap, yaitu buku atau sumber yang berkaitan dengan masalah ini, 

yaitu buku-buku yang berkaitan dengan shalat tasbih.  

Dilihat dari jenis penelitian di atas, maka Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan ini (Library research) yaitu penelitian yang diadakan 

pada kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur yang di 
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perlukan dan mempelajarinya.
21

 Dalam hal ini penulis mengadakan 

penelusuran terhadap kitab-kitab hadits asli, buku-buku yang berkaitan, atau 

bentuk tulisan lainnya, terutama yang berkaitan dengan shalat tasbih,  

Dan dilihat dari jenis penelitian di atas, maka penelitian ini bersifat 

deskriptif analisis. Maksud dari penelitian deskriftif yaitu suatu penelitian 

yang membahas dan menafsirkan data yang telah ada.
22

 Tujuan dari penelitian 

deskriftif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki.
23

 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan “Hadits-hadits 

Tentang Keutamaan Shalat Tasbih (Studi Kritik Sanad dan Matan), serta 

mengidentifikasi dan menganalisis baik dari segi hukumnya, kandungan 

isinya, maupun dari perawinya, untuk mengetahui apakah hadits ini bisa 

dijadikan hujjah atau tidak. 

Dalam meneliti sanad hadits tersebut, merujuk kepada langkah-

langkah penelitian hadits oleh Syuhudi Ismail yaitu: 

1) Melakukan Takhrij, sebagai langkah awal yang kemudian 

dilanjutkan dengan melakukan I‟tibar yaitu menyertakan sanad-

sanad yang lain untuk hadits tertentu yang  hadits itu pada bagian 

sanadnya tampak hanya terdapat seorang perawi saja dan dengan 

menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan diketahui apakah 
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ada periwayat lain ataukah tidak untuk bagian sanad di sanad 

hadits yang dimaksud. 

2) Untuk memperjelas dan mempermudah proses kegiatan I‟tibar 

diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadits yang 

diteliti. 

3) Meneliti kualitas periwayat dan persambungan sanad. 

Kesinambungan para perawinya (Ittishal Sanad) yang terwujud dalam 

empat tingkatan: 

a) Hidup sezaman dengan kemungkinan besar saling bertemu (al-

Mua‟sharah). 

b) Saling bertemu antara perawi-perawinya dalam tingkatannya 

masing-masing (al-Liqa‟). 

c) Terbukti bahwa perawi “(murid)” betul-betul sering mendengarkan 

hadits-hadits dari perawi “(guru)”. 

d) Terbukti bahwa perawi murid betul-betul mendengarkan hadits 

tersebut dari perawi guru. 

4) Seluruh periwayat dalam hadits itu harus bersifat adil dan dhabit. 

5) Meneliti kemungkinan adanya kejanggalan (syuzuz) dan cacat 

(„illat). 

6) Menyimpulkan hasil penelitian.
24

 

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian matan hadits yang 

penulis gunakan yaitu: 
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a) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. 

b) Meneliti susunan lafadz berbagai matan yang semakna. 

c) Meneliti kandungan matan. 

d) Menyimpulkan hasil penelitian matan.
25

 

Setelah diketahui mengenai validitas keshahihan baik dari sisi sanad 

maupun matan, tahapan selanjutnya adalah pentelaahan terhadap kandungan 

hadits yang dimaksud sehingga dapat ditentukan implikasinya terhadap 

penelitian  ini yang berjudul hadits tentang keutamaan shalat tasbih. 

2. Metode Pengolahan data 

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan atas data-data tersebut yaitu: 

a) Melakukan Takhrij, sebagai langkah awal yang kemudian dilanjutkan 

dengan melakukan I‟tibar yaitu menyertakan sanad-sanad yang lain untuk 

suatu hadits tertentu tentang Shalat Tasbih.  

b) Untuk memperjelas dan mempermudah proses I‟tibar, selanjutnya dibuat 

skema untuk seluruh sanad hadits tentang keutamaan shalat tasbih.  

c) Selanjutnya dilakukan penelitian secara mendalam terkait pribadi 

periwayat dan metode periwayatannya. 

d) Meneliti kemungkinan adanya syadz, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh 

orang yang tsiqah, dan „illat yaitu suatu sebab yang tersembunyi yang 

dapat merusak status keshahihan hadits meskipun zhahir-nya tidak 

nampak ada cacat. 
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e) Metode tahlili pada hadits yaitu metode dengan menjelaskan makna kosa 

kata dan kalimat pada suatu hadits.26 

Dengan beberapa langkah yaitu penetapan judul hadits, 

mengumpulkan sanad, matan, dan mukharrij hadits yang terkait dengan 

judul, kemudian menentukan kualitas atau kedudukan hadits, memberikan 

pengertian baik dalam arti kosa kata serta menjelaskan kandungan hadits. 

Contoh hadits yang diambil adalah hadits shahih dengan melihat para perawi 

yang tsiqah. 

3. Metode Analisa Data dan Kesimpulan 

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan 

data secara sistematis guna mempermudah penelitian dalam meningkatkan 

pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.27 Setelah semua data 

dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa secara cermat agar 

pembahasannya dapat tersusun secara kronologis dan sistematis. Dalam 

penganalisaan ini penulis menggunakan kritik ekstern dan kritik intern.  

Kritik ekstern menyatakan apakah data itu otentik artinya apakah asli 

atau tiruan dan apabila otentik apakah relevan serta akurat.28 Atau suatu usaha 

menilai pada sisi yang terdapat di dalam suatu sumber apakah dapat dipercaya 

atau tidak. Dalam ilmu hadits istilah kritik ekstern dikenal dengan istilah al-

Naqd al-Khariji, yaitu kritik yang ditunjukan kepada sanad hadits. Dengan 

demikian fokus kritik ekstern atau al-Naqd al-Khariji dalam skripsi ini adalah 
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sanad hadits tentang keutamaan shalat tasbih yang telah ditakhrij 

sebelumnya.29 

Kritik intern yaitu kritik menguji motif, objektif dan kecermatan 

peneliti terhadap data yang diperoleh30, atau suatu usaha menilai pada sisi 

yang terdapat dalam suatu sumber apakah dapat dipercaya atau tidak, dalam 

ilmu hadits kritik intern dikenal dengan istilah al-Naqd al-Dakhili,31 dalam 

skripsi ini adalah matan hadits tentang keutamaan shalat tasbih, dan dalam 

penelitiannya bertujuan untuk meneliti kebenaran isi hadits dan 

memahaminya secara utuh dengan mempergunakan pendekatan historis.  

Kemudian dalam pengambilan kesimpulan, penulis menggunakan metode 

deduktif yaitu metode yang dipakai untuk mengambil kesimpulan yang berangkat 

dari uraian-uraian yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.32  

G. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi diperpustakaan telah ditemukan 

beberapa penelitian sebelumnya adapun review studi terdahulu yang penulis 

telah kaji.  

1. Skripsi yang berjudul: “Makna Tasbih dalam Al-Qur‟an (Studi Tafsir 

Tematik)”, yang ditulis oleh Miftakhul Alif, Fakultas Ushuluddin, Institut 

Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2010. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini meneliti tentang makna 
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tasbih dalam Al-Qur‟an (studi kritik tematik, sedangkan penulis meneliti 

Hadits tentang keutamaan shalat tasbih (studi kritik sanad dan matan.  

2. Skripsi yang berjudul: “Persepsi Santri Terhadap Hadits Tentang Shalat 

Tasbih dan Implementasinya (Studi Kasus Pondok Pesantren Putri 

Tahaffudzul Qur‟an Purwoyoso Ngaliyan Semarang)”, yang ditulis oleh 

Rika Bekti Lestari, Jurusan Tafsir dan Hadits, Fakultas Ushuluddin dan 

Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Peneliti ini meneliti 

tentang Persepsi Santri Terhadap Hadits Tentang Shalat Tasbih dan 

Implementasinya (Studi Kasus Pondok Pesantren Putri Tahaffudzul 

Qur‟an Purwoyoso Ngaliyan Semarang), sedangkan penulis meneliti 

Hadits Tentang Keutamaan Shalat Tasbih (Studi Kritik Sanad dan Matan).  

  



 

 

BAB II 

SHALAT TASBIH 

A. Pengertian Shalat Tasbih 

Istilah shalat tasbih terdiri dari dua kata, yakni “shalat” dan “tasbih”. Asal 

makna shalat menurut bahasa Arab ialah “do‟a”, tetapi yang dimaksud di sini 

ialah “ibadat yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai 

dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang 

ditentukan.
33

 Kata “shalat” pada dasarnya berakar dari kata  berasal dari kata 

kerja  . kata “shalat” menurut bahasa mengandung dua pengertian 

yaitu, “berdo‟a” dan “bershalawat”. Ini berarti bahwa ungkapan “saya shalat” 

dapat berarti “saya berdo‟a” atau “saya bershalawat”. Berdo‟a  yang dimaksud 

dalam pengertian ialah berdo‟a atau memohon hal-hal yang baik, nikmat dan 

rezeki. Sedangkan “bershalawat” berarti meminta keselamatan, kedamaian, 

keamanan, dan pelimpahan rahmat Allah swt.
34

 

Shalat dalam pengertian di atas adalah do‟a yang dilakukan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah swt. Untuk meminta pengampunan dari segala 

dosa, untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah swt. Untuk menolak kezaliman, 

dan untuk menegakkan suatu kewajiban ibadah dalam agama.  
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Sedangkan kata “tasbih” merupakan bentuk dasar (masdar) dari kata kerja 

  yang artinya mensucikan dengan mengucapkan lafal tasbih, atau 

menafikan Allah dari paan dengan semua makhluk dari segala bentuk 

kekurangan, dengan ucapan subhanallah (maha suci Allah).
35

 Lafal tasbih sering 

kali diucapkan atau digandengkan dengan lafal-lafal tahmid , tahlil 

, dan takbir  

Jadi shalat tasbih adalah suatu shalat yang dalam setiap perpindahan dari satu  

gerakan kepada gerakan lainnya mengandung pujian (tasbih, zikir) Allah swt yang 

berbunyi: 

 

(Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Allah 

Maha Besar).  

Adapun perintah-perintah untuk bertasbih terdapat dalam Al-Qur‟an, 

diantaranya.  

1. Qs. Al-Hijr (15): 98 

 

Artinya: “ Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu 

diantara orang-orang yang bersujud (Shalat).”
36

 

2. Qs. Al-Nashr (110): 3 

 

Artinya: “Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan 

kepada-Nya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat.”
37

  

3. Qs. Al- Fath (48): 9 
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Artinya: “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 

menguatkan (Agama) Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-

Nya di waktu pagi dan petang.”
38

 

4. Qs. Al-Waqi‟ah (56):74 dan 96 

 

Artinya: “Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha 

Besar.” 

 

Artinya: “Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha 

Besar.”
39

 

 

B. Dalil Perintah Shalat 

Firman Allah swt: 

 

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, berikanlah zakat dan rukuklah kamu beserta 

orang-orang yang rukuk.” (Q.S.2,Al-Baqarah:43). 

 

 
 

Artinya: “Dandirikanlah shalat, karena sesungguhnya shalat itu mencegah kita 

dari fahsya‟dan munkar (pekerjaan yang buruk dan keji).”(Q.S.29, Al-

Ankabu : 45). 
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Artinya: “Periharalah benar-benar segala shalatmu dan shlat wustha (yang 

paling baik), dan berdirilah tegak untuk Allah dalam keadaan tetap 

khusyuk kepada-Nya.” (Q.S. 2, Al-Baqarah: 238) 

 
 

Artinya: “Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan shalatmu, ingatlah 

Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring 

Maka apabila kamu telah jauh dari kesulitan atau telah tenang 

didirikan shalat, karena sesungguhnya shalat itu fardhu yang telah 

ditetapkan waktunya atas segala orang yang beriman.” (Q.S. 4, An-

Nisa‟:103). 

 

Ayat-ayat Allah swt memerintahkan kita para umat mendirikan shalat, 

menyuruh kita mengerjakan shalat bersama-sama, berkaum-kaum, menyatakan 

bahwa shalat itu menghalangi kita dari fahsya‟ dan munkar memerintahkan kita 

memelihara shalat dengan cara yang paling sempurna, paling baik, menyuruh kita 

menegakkan shalat di waktu-waktu yang telah ditentukan.
40

 

Ayat-ayat ini dijelaskan Nabi saw. Dengan sabdanya: 

Artinya: “ Islam didirikan dari lima sendi (fondasi): mengaku bahwasannya 

tidaak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah selain Allah yang 

Maha Esa, mengaku bahwasannya Muhammad itu pesuruh-Nya, 

mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa 

di bulan Ramadhan.” (H.R. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, Taisirul 

Wushul 1:13).  
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Hadits ini menerangkan bahwasannya shalat adalah suatu rukun atau sendi 

Islam yang terpenting. Orang yang hendak membangun Islam, wajib mendirikan 

tiang-tiang tonggak ini. Jika tiang-tiang tonggak yang penting ini tidak didirikan, 

bangunan Islamnya tidak dapat berdiri dalam arti tidak sebenarnya.
41

 

C. Tata Cara Shalat Tasbih 

Shalat tasbih semua riwayat sepakat dengan empat rakaat,
42

 jika pada siang 

hari dengan satu kali salam (langsung niat empat rakaat) , sedang di malam hari 

dua rakaat-dua rakaat dengan dua kali salam (dua kali shalat dengan masing-

masing 2 rakaat) dengan tasbih sebanyak 75  kali tiap rakaatnya. Jadi keseluruhan 

bacaan tasbih dalam shalat tasbih 4 rakaat tersebut 300 kali tasbih.
43

  

Secara umum, shalat tasbih sama dengan tata cara shalat yang lain, halnya 

saja ada tambahan bacaan tasbih yaitu: 

 

Adapun cara mengerjakan shalat tasbih adalah sebagai berikut: 

1. Berdiri tegak menghadap kiblat, lalu mengucapkan niatnya.  

Lafadz niat shalat tasbih bila bila dikerjakan dua rakaat-dua rakaat : 

“Saya niat  shalat tasbih dua rakaat karena Allah ta‟ala”. 

Lafadz shalat tasbih dikerjakan empat rakaat:  

“Saya niat shalat tasbih empat rakaat karena Allah ta‟ala”. 

2. Setelah niat lalu membaca do‟a iftitah yaitu: 
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Artinya: “Allah Maha Besar lagi Sempurna Kebesaran-Nya. Segala puji bagi 

Allah dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka 

hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan 

lurus dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari golongan kaum 

musyrikin. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku semua 

hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya 

dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukan-Nya. Dan 

aku dari golongan orang muslimin.
45

  

Setelah selesai membaca do‟a iftitah, kemudian dilanjutkan dengan membaca 

surat Al-Fatihah dan surah yang lain. setelah itu bacalah tasbih sebanyak lima 

belas kali, yaitu:  

 

Bacaan tasbih tersebut dapat pula  ditambah dengan :
46

 

3. Kemudian rukuk dengan membaca tasbih sebanyak sepuluh kali, yaitu: 

 

4. Kemudian iktidal dengan membaca tahmid iktidal yaitu: 

Setelah berdiri tegak lalu membaca tasbih sepuluh kali 
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5. Kemudian sujud dengan membaca tasbih sebanyak sepuluh kali: 

 

6. Kemudian duduk diantara dua sujud dengan membaca tasbih sebanyak 

sepuluh kali: 

 

7. Kemudian sujud kedua dengan membaca tasbih sebanyak sepuluh kali:  

 

Sebelum berdiri untuk rakaat kedua hendaknya “duduk istirahat” sambil 

membaca tasbih seperti tersebut di atas sepuluh kali. Sedangkan, pada rakaat 

terakhir setelah sujud kedua dan membaca tasbih sebanyak sepuluh kali, maka 

selanjutnya adalah membaca tahiyat yaitu:  

Artinya: “Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan  bagi Allah 

salam, rahmat dan berkah-Nya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi 

Muhammad Salam, (keselamatan) semoga tetap untuk kami seluruh 

hamba yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan 

aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad saw adalah utusan Allah, 

limpahkanlah  ekepada Nabi Muhammad beserta seluruh keluarganya 

sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan 
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keluarganya. Dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta 

para keluarganya. Sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi 

Ibrahim dan keluarganya diseluruh alam semesta Engkaulah yang 

Terpuji dan Maha Mulia. 

8. Terakhir adalah salam  

Dikerjakan pada rakaat pertama, yang bila dihitung seluruh bacaan tasbihnya 

berjumlah tujuh puluh lima kali tasbih. Jadi apabila dikerjakan dalam empat 

rakaat berarti bacaan tasbihnya berjumlah tiga ratus tasbih.
54

 

Apabila seseorang lupa mengerjakan salah satu gerakan di dalam shalat 

tasbih, lalu ia melaksanakan sujud sahwi (sujud karena lupa), maka ia tidak 

dianjurkan untuk membaca tasbih di atas pada sujud sahwi tersebut. Akan tetapi 

jika lupa membaca tasbih di dalam salah satu gerakan shalatnya, maka ia 

menyempurnakannya pada gerakan yang lain selain pada waktu iktidal. Karena 

iktidal adalah rukun shalat yang singkat waktunya, sehingga jumlah bacaan 

tasbihnya secara keseluruhan tetap berjumlah tiga ratus kali.
55

 

Demikian tata cara pelaksanaan shalat tasbih  yang dipahami oleh 

masyarakat. 

D. Tujuan Shalat Tasbih 

Tujuan dari shalat adalah pengakuan hati bahwa Allah swt sebagai pencipta 

yang Maha Besar dan pernyataan patuh kepada-Nya serta tunduk atas kebesaran 

dan kemuliaan-Nya yang kekal dan abadi. Bagi seseorang yang telah 

melaksanakan shalat dengan penuh rasa taqwa dan keimanan kepada penciptanya, 
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hubungannya dengan Allah swt akan kuat, istiqomah, teguh dalam beribadah 

kepada-Nya, dan menjaga ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh-Nya.
56

 

Shalat yang dilaksanakan dengan hati yang penuh taqwa dan mengharap 

keridhoan Allah swt akan mempunyai pengaruh yang mendalam dalam jiwa dan 

menopang manusia untuk berakhlak mulia. Dengan demikian shalat dapat 

berperan sebagai alat penangkal yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan 

keji dan mungkar sebagaimana yang telah disebutkan Qs. Al-Ankabut (29): 45: 

     

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab, (al-

Qur‟an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat 

Allah (shalat) adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah 

yang lain) dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan .”
57

 

Shalat tidak hanya merupakan perwujudan dan rasa terima kasih terhadap 

nikmat yang dianugerahkan Allah swt, tetapi juga mempunyai dampak positif 

bagi yang melaksanakannya. Dampak tersebut antara lain adalah selalu terjadinya 

hubungan yang kuat antara seorang hamba dan pencipta yang membawa 

kenikmatan, keamanan, ketenangan, dan keselamatan yang di wujudkan dalam 

bentuk pernyataan diri dan penghambaan diri kepada Allah swt. Shalat juga 
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sebagai sarana untuk mencapai kemenangan, keberuntungan, dan shalat yang 

dilakukan lima kali sehari semalam dapat menghapus dosa.
58

 

Dengan shalat akan tercipta hubungan yang amat dekat antara pelaku dan 

Allah swt. Sehingga terasa adanya pengawasan dari Allah swt terhadap segala 

tindakan yang pada akhirnya akan memberikan ketenangan yang besar dalam jiwa 

dan menjauhkan dari kelalaian yang dapat memalingkan seseorang dari 

ketentuannya kepada Allah swt (Qs. Al-Zariyat (51):56). 

 

\Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku.”
59
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BAB III 

HADITS-HADITS TENTANG SHALAT TASBIH 

 

A. Takhrij Hadits Shalat Tasbih 

a. Materi Hadits Shalat Tasbih 

Adapun redaksi hadits yang akan dijadikan obyek penelitian adalah sebagai 

berikut:  

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud kitab al-Shalat bab Shalat al-Tasbih, Juz 

I. 

   



 

 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Bisyr bin Hakam an 
Naisabury telah menceritakan kepada kami Musa bin Abdul Aziz telah 
menceritakan kepada kami Al Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas 
bahwa Rasullullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin 
Abdul Mutthalib: “Wahai Abbas, wahai pamanku, sukakah paman, aku beri, 
aku karuniai, aku beri hadiah istimewa, aku ajari sepuluh macam dosa? Jika 
paman mengerjakan hal itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa 
paman, baik yang awal dan yang akhir, baik yang telah lalu atau yang akan 
datang, yang disengaja ataupun tidak, yang kecil maupun yang besar, yang 
samar-samar maupun yang terang-terangan. Sepuluh macam kebaikan itu 
ialah: “Paman mengerjakan shalat empat raka’at, dan setiap rakaat 
membaca Al-Fatihah dan surat, apabila selesai membaca itu, dalam raka’at 
pertama dan masih berdiri, bacalah: “Subhanallah wal hamdulillah walaa 
ilallah wallahu akbar (Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada ilah 
selain Allah dan Allah Maha besar) “Sebanyak lima belas kali, lalu ruku’ 
membaca bacaan seperti itu sebanyak sepuluh kali, kemudian mengangkat 
kepala dari ruku’ (i’tidal) juga membaca seperti itu sebanyak sepuluh kali, lalu 
sujud juga membaca sepuluh kali, setelah itu mengangkat kepala dari sujud 
(duduk diantara dua sujud) juga membaca sepuluh kali, lalu sujud lalu sujud 
juga membaca sepuluh kali, kemudian mengangkat kepala dan membaca 
sepuluh kali, Salim bin Abul Ja’d jumlahnya ada tujuh puluh lima kali dalam 
setiap rakaat, paman dapat melakukannya dalam empat rakaat. Jika paman 
sanggup mengerjakannya dalam sehari, kerjakanlah. Jika tidak mampu, 
kerjakanlah setiap bulan, jika tidak mampu, kerjakanlah setiap setahun 
sekali. Dan jika masih tidak mampu, kerjakan sekali dalam seumur hidup.” 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sufyan Al Ubuli telah 
menceritakan kepada kami Habban bin Hilal Abu Habib telah menceritakan 
kepada kami Mahdi bin Maimun telah menceritakan kepada kami Amru’ bin 
Malik dari Abu Jauza dia berkata: telah menceritakan kepada kami seseorang 
laki-laki yang pernah bersahabat dengannya, menurut mereka, dia adalah 
Abdullah bin ‘Amru dia berkata: Nabi SAW bersabda kepadaku: ‘datanglah 
kepadaku besok hari aku akan memberimu pemberian. “hingga aku mengira 
beliau benar-benar akan memberiku suatu pemberian. Beliau bersabda: 
“Apabila siang agak reda maka berdirilah untuk menunaikan shalat empat 
rakaat…” kemudian dia menyebutkan hadits seperti diatas beliau lalu 
bersabda “kemudian kamu mengangkat kepalamu  -yaitu sujud kedua- 
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sehingga kamu benar-benar duduk, dan janganlah berdiri hingga membaca 
tasbug, tahmid, takbir dan tahlil masing-masing sepuluh kali lalu kamu 
melakukan hal itu di empat rakaat.” Beliau melanjutkan: seandainya kamu 
orang yang paling besar dosanya diantara penduduk bumi, maka dosa-
dosamu akan diampuni melakukan hal itu (shalat tasbih)” aku bertanya jika 
aku tidak dapat mampu melakukan shalat tasbih pada waktu itu “beliau 
menjawab: kerjakanlah dimalam hari.61 

b. Takhrij 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 keutamaan shalat tasbih. Tujuan penelitian ini adalah untuk melacak 

sebuah hadits dari sumbernya yang asli yang lengkap dengan sanad dan matan 

haditsnya
62

. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seluruh riwayatnya. Yang 

pertama adalah dengan cara manual yaitu dengan menggunakan kitab “Kutub  

Al-Sittah” yaitu Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan an-Nasa‟i, Sunan Abu 

Daud, Sunan at-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah dan yang kedua adalah dengan 

menggunakan al-Maktabah al-Syamilah. 

Takhrij haditsnya: hadits ini di keluarkan oleh Sunan Abu Daud, kitab Al-Shalat 

bab shalat al-Tasbih, Juz I. Setelah peneliti telusuri bahwa hadits ini tidak hanya 

diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud, tetapi diriwayatkan juga oleh Sunan at-Tirmizi dan 

Ibnu Majah, dan hanya mencantumkan masing-masing satu dari para periwayat diatas. 

Adapun redaksi haditsnya adalah sebagai berikut:  
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2. Hadits yang diriwayatkan oleh Sunan al-Tirmizi, Kitab al-Shalat, Bab Ma Ja’a fi Shalat 

al-Tasbih, Juz II. 

 

 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala’ telah 
menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab Al Uqli telah menceritakan 
kepada kami Musa bin ‘Ubaidah telah menceritakan kepada kami Sa’id 
bin Abu Sa’id budak Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari 
Abu Rafi’ dia berkata, Rasullullah Shallahu ‘alaihi wa sallam berkata 
kepada Al Abbas: “Wahai pamanku bukanlah saya telah bersilaturrahmi 
kepadamu, bukankah saya telah memberikan sesuatu kepadamu, dan 
bukankah saya telah memberikan manfaat kepadamu?” Dia menjawab, 
ya, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: “Wahai pamanku, laksanakanlah 
shalat empat raka’at, pada setiap raka’atnya kamu membaca fatihatul 
kitab (surat Al-Fatihah)dan surat dari (Al-Qur’an), apabila selesai 
membaca, maka bacalah  Allahu Akbar, Wal Hamdulillah, 
Wasubhanallahi, Walaa Ilaaha Illallaah sebanyak lima kali sebelum ruku’ 
lalu bacalah kalimat tersebut sepuluh kali, lalu angkatlah kepalamu dan 
bacalah kalimat tersebut sepuluh kali, kemudian sujudlah untuk yang 
kedua dan bacalah kalimat tersebut sepuluh kali, kemudian angkatlah 
kepalamu dan bacalah kalimat tersebut sepuluh kali sebelum kamu 
berdiri, sehingga jumlahnya tujuh puluh lima dalam setiap rakaat dan 
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tiga ratus dalam empat rakaat, seandainya dosamu seperti pasir yang 
yang bertebaran, niscaya Allah mengampuninya untukmu.” Dia (Abbas) 
bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan mampu membacanya 
setiap hari? Beliau menjawab: “Jika kamu tidak mampu membaca setiap 
hari, maka bacalah dalam setiap jum’at dan jika kamu tidak mampu 
membacanya dalam setiap jum’at maka bacalah dalam setiap bulan. 
Kemudian Abbas terus menerus bertanya kepada beliau sehingga beliau 
bersabda: “Maka bacalah dalam setahun.” Abu Isa berkata, ini adalah 
hadits gharib dari hadits Abu Rafi’.64 

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, Kitab Iqamat al-Shalat wa al-

Sunnat fi ha Bab Ma Ja’a fi al-Tasbih.  

 

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin ‘Abdurrahman Abu Isa Al-Masruqi 
berkata, telah menceritakan kepada kami Zaid Al-Hubab berkata, telah 
menceritakan kepada kami Musa bin Ubaidah berkata, telah menceritakan 
kepada Ku, Sa’id bin Abu Sa’id – mantan budak Abu Bakr bin Amru bin Hazm 
– dari Abu Rafi’ ia berkata; Rosulullah SAW bersabda kepada Abas: “Wahai 
Paman maukah jika aku memberimu hadiah, maukah jika aku memberikan 
manfaat kepadamu’ maukah jika aku menyambung silaturahmi 
kepadamu?”ia menjawab,tentu ya Rasulullah. “Beliau bersabda: “Shalatlah 
empat raka’at disetiap raka’at engkau membaca Fatihahtul Kitab (Surah Al-
Fatihah) dan Satu Surah. Apabila selesai membaca, maka ucapkanlah 
“Subhanallahu Walhamdulillah Wa Laa Ilaaha Illa Allahu Wallahu Akbar 
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(Maha Suci Allah dan Segala Puji Bagi Allah, Tidak Ada Tuhan Yang Berhak 
Disembah Kecuali Allah, Allah Maha Besar) sebanyak 15 kali selama Ruku’. 
Kemudian Ruku’ dan ucapkanlah bacan itu lagi 10 kali. Kemudian angkatlah 
kepala mu dan Ucapkanlah lagi sepuluh kali kemudian sujud dan ucapkanlah 
lagi sepuluh kali, kemudian angkatlah kepalamu dan ucapkanlah lagi sepuluh 
lagi kemudian sujud dan ucapkanlah lagi sepuluh kali, dan kemudian 
angkatlah kepalamu dan ucapkanlah lagi sepuluh kali sebelum engkau 
bangun. Semua itu genap berjumlah tujuh puluh lima dalam setiap raka’at, 
dan berjumlah tiga ratus dalam empat Raka’at sekiranya dosa-dosamu 
seperti pasir yang menggunung, Allah akan mengampuninya. “Abbas 
berkata, “wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak mampu 
mengucapkan itu dalam sehari? “beliau bersabda: “lakukanlah sekali dalam 
seminggu, jika tidak mampu maka lakukanlah sekali dalam sebulan” hingga 
beliau bersabda: “maka lakukanlah sekali dalam setahun”.66 

Berdasarkan redaksi hadits tentang keutamaan shalat tasbih yang diriwayatkan oleh 

Imam Abu Daud maka peneliti menyusun urutan periwayatannya sebagai berikut: 

A. Hadits Yang Diriwaratkan Oleh Sunan Abu Daud 

1.) Tabel Hadits Riwayat Sunan Abu Daud 

a. Tabel Hadits Jalur Pertama 

No. 
Nama 

Periwayat 

Urutan Sebagai 

Sanad 

Lambang 

Periwayatan 
Status 

1. 
Imam Abu 

Daud (w. 275) 

Mukharrij al-

hadits 

Mukharrij al-

hadits 

(Tsiqah) 

2. 

Abdurrahman 

bin Bisyar (w. 

260) 

V 
Tabi‟ul Atba‟ 

kalangan tua 

3. 

Musa bin 

Abdul Aziz 

(w.175) 

IV 

Tabi‟ul 

Atba‟kalangan 

pertengahan 

4. 

Al-Hakam bin 

Habban 

(w.154) 

III Tabi‟in  
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5. 
Ikrimah 

(w.104) 
II 

Tabi‟in 

kalangan 

pertengahan 

6. 
Abdullah bin 

Abbas (w.68) 
I Sahabat  

 

b. Tabel Hadits Jalur Kedua  

No. 
Nama 

Periwayat 

Urutan Sebagai 

Sanad 

Lambang 

Periwayatan 
Status 

1. 

Imam Abu 

Daud (w. 275 

H) 

Mukharrij al-

hadits 

Mukharrij 

al-hadits 

(Tsiqah) 

2. 
Muhammad bin 

Sufyan  
VI 

Tabi‟ul 

Atba‟ 

kalangan 

tua 

3. 
Hubban bin 

Hillal(w. 216) 
V 

Tabi‟ut 

Tabi‟in 

kalangan 

biasa 

4. 

Mahdi bin 

Maymun  (w. 

171) 

IV 

Tabi‟in 

kalangan 

pertengahan 

5. 
Amru bin Malik 

(w.129) 
III 

Tabi‟ut 

Tabi‟in 

kalangan 

tua 

6. 
Abu Jauzah‟  

(w. 83) 
II 

Tabi‟in 

kalangan 

pertengahan 

7. 
Abdullah bin 

Amru(w. 63) 
I Sahabat  

c. Tabel Hadits Jalur Ketiga 

No 
Nama Periwayat 

Urutan Sebagai 

Sanad 

Lambang 

Periwayatan 
Status 

1.  

Imam Abu Daud 

(w. 275H) 

Mukharrij al-

hadits 

Mukharrij 

al-hadits 

(Tsiqah) 



 

2. 
Rauh bin al-

Musayyab  
V  

3. 
Ja‟far bin 

Sulaiman (w.  

178 H) 

IV 

Tabi‟ut 

Tabi‟in 

kalangan 

pertengahan 
4. 

Amru bin Malik 

(w. 129 H) 
III 

Tabi‟ut 

Tabi‟in 

kalangan tua 

5. 

Abi Al-Jawzah II  

Tabi‟in 

kalangan 

pertengahan 

6. Abdullah bin 

Abbas (w. 68) 
I  Sahabat 

 

B. Hadits Yang Diriwayatkan Oleh Sunan at-Tirmizi 

Tabel Hadits Riwayat Sunan at-Tirmizi 

No. 
Nama 

Periwayat 

Urutan Sebagai 

Sanad 

Lambang 

Periwayatan 
Status 

1. 

Imam at-

Tirmizi (w. 200 

H) 

Mukharrij al-

hadits 
 

Mukharrij 

al-hadits 

(Tsiqah) 

2. 

Muhammad  

Al‟Alaa (w. 

248) 

V  

Tabi‟ul 

Atba‟ 

kalangan 

tua 

3. 

Zaid bin al-

Hubab (w. 230 

H) 

IV  

Tabi‟ut 

Tabi‟in 

kalangan 

biasa  

4. 

Musa bin 

Ubaydah (w. 

153 H) 

III  

Tabi‟in 

kalangan 

biasa  

5. 
Said bin Abi 

Said 
II ًَحَّدَثِن 

Tabi‟in 

kalangan 

pertengahan  

6. Abu Rafi‟  I َقاَل Sahabat  
 

C. Hadits Yang Diriwayatkan Oleh Sunan Ibnu Majah 



 

Tabel Hadits Riwayat Sunan Ibnu Majah 

No. 
Nama 

Periwayat 

Urutan Sebagai 

Sanad 

Lambang 

Periwayatan 
Status 

1. 

Imam Ibnu 

Majah  

(w. 273 H) 

Mukharrij al-

hadits 
َاَحَّدَثن  

Mukharrij 

al-hadits 

(Tsiqah) 

2. 

Musa bin 

Abdurrahman 

(w. 258 H) 

V َاَحَّدَثن  

Tabi‟ul 

Atba‟ 

Kalangan 

Tua 

3. 

Zaid bin Al-

Hubab (w. 230 

H) 

IV َاَحَّدَثن  

Tabi‟ut 

Tabi‟in 

kalangan 

biasa 

4. 

Musa bin 

Ubaydah 

(w. 153 H ) 

III َاَحَّدَثن  

Tabi‟in 

kalangan 

biasa 

4. 

Sa‟id bin Abi 

Sa‟id  

 

II ًَحَّدَثِن 

Tabi‟in 

kalangan 

pertengahan 

5. 
Abu Rafi‟ 

 
I َقاَل Sahabat  

 

B. I’tibar dan Skema Sanad Shalat Tasbih 

Setelah menggunakan metode takhrij, maka selanjutnya langkah yang akan di 

lakukan yaitu I‟tibar dan pembuatan skema sanad. Berdasarkan arti bahasanya kata 

I‟tibar adalah “peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui 

sesuatunya yang sejenis”. Menurut istilah ilmu hadits: “I‟tibar berarti menyertakan 

sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu”, yang mana suatu hadits itu pada 

bagian 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, termasuk 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 Mutaabi‟ atau Syahid67
. 

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. 

Berdasarkan redaksi hadits yang diriwiyatkan oleh Abu Daud, Imam At-Tirmizi, dan Ibnu 

Majah di atas, maka urutan perawi dalam sanad, peneliti susun sebagai berikut: 

a. I‟tibar sanad hadits tentang keutamaan shalat tasbih 

1) Ada periwayat yang berstatus Syahid, bila dilihat dari jalur Sunan Tirmidzi 

dan Sunan Ibnu Majah, maka Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas sebagai 

Syahid-nya Abi Rafi‟.  

2) Ada periwayat yang berstatus Muttabi‟, bila dilihat dari jalur Sunan Tirmidzi 

dan Sunan Ibnu Majah, maka Abi Jawza dan Ikrimah sebagai Muttabi-nya 

Sa‟id bin Abi Sa‟id.  

3) Sanadnya bersambung dari rawi yang paling tinggi sampai kepada rawi yang 

paling rendah. Dinyatakan demikian karena sanad-sanadnya tidak ada yang 

mubham (tersembunyi orang yang dimaksud). 

4) Lambang-lambang yang digunakan dalam periwayatan hadits tersebut 

adalah َاَحَّدَثن   dan , َحَّدَثِنً , 
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3. Skema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



C. Biografi Para Perawi Shalat Tasbih 

Dari I‟tibar atau skema sanad hadits tersebut dapat diketahui mengenai periwayat 

yang meriwayatkan hadits diatas. Berikut ini peneliti paparkan biografi para periwayat 

tersebut. 

A. Abu Daud  

1)  Nama Lengkapnya 

Menurut Ibnu Hatim adalah Sulaiman bin al-Asy‟as bin Syidad bin „Amr bin 

„Amir. Sedangkan menurut al-Khatib al-Bagdadi, namanya adalah Sulaiman bin al-

Asy‟as bin Syidad bin „Amr bin „Imran. Dikatakan bahwa kakek kedua Imam Abu Daud 

yang bernama „Imran adalah salah seorang yang berjuang bersama „Ali bin Abi Thalib 

dalam perang shiffin.68
 

Kelahirannya Al-Zahabi berkata, “Ia lahir pada tahun 202 H”  Abu Ubaid al-Ajari 

berkata; Aku telah mendengar Abu daud berkata, “Aku dilahirkan pada tahun 202 H, dan 

aku turut menyalati „Affan yang meninggal pada tahun 220 H.” Abu Daud meninggal 

pada tanggal 16 Syawal tahun 275 H. 

Abu Daud meriwayatkan hadits antara lain dari Abu Salamah al-Tabuzaki, Abu 

al-Walid al-Tayalisi, Muhammad bin Kasir al-„Abdi, Muslim bin Ibrahim, Abu „Umar al-

Haudi, Abu Taubah al-Halabi, Sulaiman bin Abd al-Rahman, al-Dimasyqi dan masih 

banyak lagi, baik dari Iran, Khurasan, Syam, Mesir,  Jazirah maupun daridaerah lain. 

Sedangkan murid-muridnya antara lain. Abu Abd al-Rahman al-Nasai, Abu Isa al-

Tirmidzi, anak Abu Daud yang bernama Abu Bakr, Abu Bakr „Abdullah bin Muhammad 

bin Abi Dunya. Juga Ibrahim bin Humayd bin Ibrahim bin Yunus al-Aquli, Abu Hamid 

Ahmad bin Ja‟far al-Asfahayani, Ahmad bin Ma‟la bin Yazid ad-Dimasyqi, Ahmad bin 
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Muhammad Yasin al-Harawi, Al-Hasan bin Sahib al-Syasyi, Al-Husayn bin Idris al-

Ansari, dan masih banyak lagi lainnya.
69

 

Abu Daud adalah periwayat hadits yang terpuji kualitas pribadi dan 

intelektualnya. Terbukti dari pernyataan para kritikus hadits tentang dirinya. Misalnya, 

Musa bin Harun mengatakan bahwa Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadits dan 

diakhirat untuk surga. Ibrahim al-Harbi mengatakan,bahwa hadits telah dilembutkan bagi 

Abu Daud, sebagaimana besi dilunakkan bagi Nabi Daud. Abu Bakr al-Khilali 

mengatakan Abu Daud adalah Imam terkemuka pada zamannya, penggali berbagai 

disiplin ilmu, dan tidak seorangpun yang dapat menandinginya. Ibnu Hibban mengatakan 

Abu Daud itu siqah, zuhud ahli hadits, dan Imam pada zamannya. Tidak seorangpun yang 

mencela pribadi Abu Daud. Sebaliknya, puji-pujian yang diberikan kepadanya adalah 

berperingkat tinggi antara Abu Daud dan Muhammad Sufyan al-Ubulli telah terjadi 

pertemuan dalam hubungan sebagai murid dan guru. Dengan demikian, pernyataannya, 

bahwa dia menerima hadits di atas dari Muhammad bin Sufyan al-Ubulli dengan lambing 

haddasana dapat dipercaya dan sanad keduanya dalam keadaan bersambung. 

 

 

 

1. Biografi Para Perawi Hadits Abu Daud Jalur Pertama 

a. Ibnu „Abbas 

Nama lengkapnya adalah „Abdullah bin Abbas bin „Abd al-Mutthalib al-Hasyimi, 

salah seorang sepupu Rasulullah saw.
70

  

Dia meriwayatkan hadits dari Rasulullah saw, ayahnya („Abbas), Ibunya (Ummu 

al-Fadhl Lubabah al-Qubra binti al-Hars al-Hilaliyah), bibinya Maymunah (Istri 
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Rasulullah saw), para tokoh sahabat seperti Abu Bakr, „Umar, „Usman, „Ali, dan masih 

banyak lagi yang lain. Sedangkan yang meriwayatkan hadits darinya antara lain „Atha‟, 

Thawus, „Ikrimah, serta masih banyak kelompok yang lain.
71

  

Dia mendapat julukan hibr al-ummah (tinta umat) dan pernah di do‟akan oleh 

Rasulullah “Ya, Allah pintarkanlah „Abdullah dalam masalah al-Qur‟an dan mahirkanlah 

dalam agama‟. Atha‟ mengatakan: “Saya tidak melihat suatu majelis yang lebih mulia 

daripada majelis Ibnu „Abbas, yang banyak menguasai ilmu dan paling besar rasa 

ketakwaannya kepada Allah swt. Ia menguasai fiqih, al-Qur‟an dan sunnah”. Thawus 

mengatakan “Saya menjumpai lima puluh atau tujuh puluh orang sahabat yang jika 

mereka berselisih pendapat, maka mereka merujuk kepada pendapat Ibnu „Abbas”. Dan 

Asir mengatakan “Tidak seorangpun yang lebih alim daripada Ibnu „Abbas tentang hadits 

Rasulullah saw dari yang lebih tahu tentang keputusan Abu Bakar, „Umar, dari „Usman 

dari pada Ibnu „Abbas.”
72

 

Tidak seorangpun yang mencela pribadi Ibnu „Abbas. Dia adalah sahabat Nabi 

saw yang tidak diragukan kejujuran dan kesahihannya dalam menyampaikan hadits Nabi. 

Itu berarti bahwa antara Nabi saw, dengan Ibn „Abbas telah terjadi persambungan sanad. 

Bahwa Memperhatikan rangkaian sanad yang diteliti, tampak bahwa tidak semua 

sanad dalam keadaan muttasil mulai dari mukhrrij sampai kepada Nabi saw, karena salah 

satu periwayat yang tergabung di dalamnya, yakni Musa bin „Abd al-Aziz dinilai mursal, 

maka sanad hadits tersebut berkualitas dho‟if. Dengan demikian penelitian sanad 

dipindahkan ke jalur yang lain.  

b. Ikrimah 

Nama lengkapnya adalah al-Barbari, Abu „Abdullah al-Madani maula Ibn 

„Abbas. Dia berasal dari Barbar, pada mulanya dia adalah budak dari Husain bin Abi al-
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Hur Al-Anbari kemudian diserahkan pada Ibnu „Abbas yang pada saat itu menjadi 

pemimpin Basrah.
73

   

Dia meriwayatkan hadits antara lain dari tuannya (Ibnu „Abbas),‟Ali bin Abi 

Thalib, Hasan bin „Ali, Abi Hurayrah, Mu‟awiyah bin Abi Sofyan „A bin Ya‟mar. 

sedangkan orang yang meriwayatkan darinya adalah Ibrahim al-Nakhai, Abu al-Sya‟sai, 

Jabir bin Zayd dan al-Sya‟bi (keduanya adalah Ikrimah), Abu Ishaq al-Sabi‟I Abu 

Zubayr, al-Hakam bin Aban, dan masih banyak lagi yang lainnya.
74

 

Adapun penilaian kritikus hadits terhadapnya, Ibnu Luhay‟ah mengatakan dari al-

Aswad bahwa „Ikrimah qalil al-„aql. Ibnu „Umar mengatakan bahwa Ikrimah al-kazzab. 

Ahmad mengatakan bahwa hadits „Ikrimah dapat dijadikan hujjah, demikian pula dengan 

al-Bukhari mengatakan bahwa tidak satupun sahabatku yang tidak berhujjah kepada 

Ikrimah „Ikrimah bin Khalid mengatakan sah haditsnya dan dia siqah, al-Ajali 

mengatakan beliau tabi‟I siqah, Ibnu Ma‟in, al-Nasai, Abu Hatim dan Maymun bin 

Mihran mengatakan siqah, dan Ibnu Hibban menyebutnya di dalam al-siqah.75
  

Berdasarkan penilaian terhadap Ikrimah al-Barbari, maka dapat dinyatakan 

bahwa beliau adalah periwayat yang kontroversial. Ada yang mengatakan siqah, ada pula 

yang mengatakan al-kazzab. Akan tetapi „Umar bin Fudayl menyatakan dari „Usman bin 

Hakim bahwa dia mendengar Ibnu „Abbas mengatakan kepada Umamah bin Sahl bahwa 

apapun yang dikatakan Ikrimah itu benar dan dia tidak berbohong. Jadi, tuduhan Ibnu 

„Umar terhadap „Ikrimah tidak beralasan. Jadi pengakuan Ikrimah al-Barbari bahwa dia 

menerima riwayat dari al-Hakam bin Aban dengan lambang „an tidak diragukan, bahkan 

diyakini pula bahwa keduanya dalam keadaan bersambung.  

 

c. Al-Hakam bin Haban 
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Nama lengkapnya adalah al-Hakam bin Aban al-Madani, Abu „Isa.
76

 Dia 

meriwayatkan hadits diantaranya dari „Ikrimah, Tawus, Idris bin Sinan, dan yang lainnya. 

Adapun yang meriwayatkan hadits darinya antara lain adalah Yazid bin Abi Hakam, 

Musa bin „Abd al-Qinbari, dan yang lainnya.
77

 

Mengenai penilaian kritikus hadits terhadapnya, Ibnu Hibban menyebutnya di 

dalam al-siqah, dan dikatakan bahwa ia sering melakukan kesalahan dan riwayatnya dari 

Ibrahim adalah mungkar, karena Ibrahim adalah dho‟if. Ibnu A‟mengatakan bahwa al-

Hakam bin „Abban adalah dho‟if.
78

 Ishaq bin Mansur dari Yahya bin Ma‟inmengatakan 

siqah, demikian pula dengan al-Nasai Abu Zur‟ah mengatakan Shahih,dan Ahmad bin 

„Abdullah al-„Ajli mengatakan siqah sahib al-sunnah.
79

  

Berdasarkan penilaian terhadap al-Hakam bin „Aban, maka dapat dinyatakan 

bahwa dia adalah periwayat yang kontroversial. Akan tetapi sebagian besar kritikus 

menilainya sebagai orang yang siqah. Adapun penilaian yang mengatakan bahwa 

haditsnya dari Ibrahim adalah mungkar karena Ibrahim adalah dho‟if tidak dapat 

dijadikan sandaran karena hadits yang sedang diteliti ini tidak melalui jalur Ibrahim. Oleh 

karena itu, maka dapat dinyatakan bahwa Hakam bin Aban adalah  siqah. Dengan 

demikian pernyataan bahwa dia menerima hadits dari Ikrimah dengan lambang „an dapat 

dipercaya, dan keduanya dalam keadaan bersambung.  

d. Musa bin „Abdul „Aziz 

Nama lengkapnya adalah Musa bin „Abd al-„Aziz al-Yamani al‟Adani, Abu 

Syu‟ayb al-Qinbari.
80
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Dia meriwayatkan hadits dari al-Hakam bin Aban, dan yang meriwayatkan hadits 

darinya adalah Muhammad bin Asad al-Khasyani, Bisyri bin al-Hakam al-Naysaburi, dan 

„Abd al-Rahman bin Bisyri.  

Adapun penilaian kritikus hadits terhadapnya, al-Qinbari mengatakan bahwa beliau 

sering melakukan kesalahan, ibnu al-Madini mengatakan dho‟if, al-Sulaimani 

mengatakam munkar al-hadits, dan Ibnu al-Jawzi mengatakan Musa bin „Abd al-„Aziz 

adalah majhul. Berbeda dengan pernyataan ulama yang lain „Abdullah bin Ahmad dari 

Ibnu Ma‟in berkata bahwa saya tidak melihat apa-apa, dan al-Nasai berkata “laisa bin 

ba‟sin”, juga Bisyrbin Hakam, „Abd al-Rahman bin Bisyr, Ishaq bin Abu Isran, dan Zayd 

bin al-Mubarak mengatakan la ba‟sa bih, di dalam Bazl al-Majhud fi Halli Abi-Daud 

dikatakan shaduq jelek hafalannya,
81

 Ibnu Hibbann menyebutnya di dalam al-Siqah, dan 

Abu Bakr bin Abi Daud mengatakan riwayat Musa bin „Abd al-„Aziz mengenai hadits 

tentang shalat tasbih adalah sah.
82

 

Berdasarkan penilaian tersebut maka Musa bin „Abd al-„Aziz adalah orang yang 

dipermasalahkan kualitasnya. Yakni, di samping dinilai positif. Dia juga dinilai negatif. 

Akan tetapi lebih banyak kritikus yang menilai Musa bin  „Abd al-„Aziz sebagai orang 

yang tidak ada masalah dibandingkan dengan yang mencelanya. Seperti Ibnu Ma‟in, al-

Nasai, Bisyr bin Hakam, „Abd al-Rahman bin Bisyr, Ishaq bin Abu Israil, Zayd bin al-

Mubarak, Ibnu Hibban dan Abu Bakr bin Abi Daud mengatakan la ba‟sa bih, bahkan 

Abu Bakr bin Abu Daud menganggap bahwa riwayat Musa bin „Abd al-„Aziz mengenai 

hadits tentang shalat tasbih adalah sah.  
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Akan tetapi al-Razi, al-Amidi, Ibnu Shalah dan Jumhur Ushuliyyin mengatakan 

bahwa secara mutlak, Jarh didahulukan dari ta‟dil. Seandainya jumlah orang yang 

mena‟dilkan lebih banyak dari yang menjarah dan orang yang menjarah itu lebih banyak 

meneliti keadaan rawi maka akan tampak masalah yang tidak diketahui oleh orang yang 

mena‟dilnya. Sementara orang-orang yang mena‟dilnya hanya faktor luar keadaan 

seseorang. Dengan demikian orang yang memberi jarh mempunyai nilai tambah bisa 

dijadikan dasar pendapatnya atas pendapat orang mena‟dil.
83

  

Hal ini pula yang terjadi pada penilaian terhadap Musa bin „Abd al-„Aziz Yakni 

meskipun lebih banyak jumlah orang mena‟dilnya akan tetapi tingkatan ta‟dilnya, rendah 

yakni la ba‟sa bih dan shaduq itupun ditambah kata siu al-hifzi. Sedangkan pendapat 

Ibnu Hibban yang mengatakan siqah tidak dapat dijadikan patokan karena beliau 

termasuk orang yang tasahul. Sedangkan jarh terhadap Musa bin „Abd al-„Aziz meskipun 

lebih sedikit daripada orang yang mena‟dilnya, akan tetapi tingkat jarh yang 

dikemukakannyatinggi yakni munkar al-hadits dan dho‟if. Maka pendapat yang menjarah 

lebih didahulukan dari pendapat  yang menta‟dil. Itu berarti bahwa Musa bin „Abd al-

Aziz berkualitas dho‟if.  

e. „Abd al-Rahman bin Bisyri. 

Nama lengkapnya adalah „Abd al-Rahman bin Bisyri bin al-Hakam bin Habib 

Mihran al-„Abdi, Abu Muhammad al-Naysaburi.
84

 

Dia menerima hadits dari Sufyan bin Uyainah, Malik bin Sa‟ir bin al-Khams, 

„Abd al-Razzaq bin Hammam, Bahz bin Asad. „Ali bin Husayn bin Waqid. Yahya bin 

Sa‟id al-Qattan, Musa bin „Abd al-Aziz al-Qinbari, dan yang lainnya. Adapun yang 

menerima hadits darinya antara lain adalah al-Bukhari, Abu Daud bin Muhammad al-
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Asadi, Ibrahim al-Harbi Ahmad bin „Ali al-Abari, Abu Bakr bin Abi Daud, Abu Hamid 

Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Bilal al-Bazzar, dan yang lainnya.
85

  

Adapun penilaian kritikus hadits terhadap „Abd al-Rahman bin Bisyr, Salih bin 

Muhammad mengatakan bahwa ia shaduq, Ibnu Hibban menyebutnya di dalam “al-

Siqah”. 86
 Ibnu Hajar mengatakan siqah, Abi Hatim mengatakan shaduqan siqah.

87
 

Meskipun tidak banyak ditemukan penilaian terhadap „Abd al-Rahman bin 

Bisyri, akan tetapi hal tersebut sudah cukup sebagai alasan bahwa ia adalah siqah. Pada 

sisi lain, pengakuan „Abd al-Rahman bin Bisyri bahwa dia menerima hadits dari Musa 

bin „Abd al-Aziz al-Qinbari dengan lambang sana tidak diragukan bahkan keduanya 

terjadi persambungan sanad.  

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa „Abd al-Rahman 

bin Bisyri adalah periwayat yang shahih karena telah memenuhi kaidah kesahihan sanad 

hadits.  

2. Biografi para perawi Abu Daud Jalur Kedua 

a. Abdullah bin Amru 

Nama lengkapnya adalah Abu Abi bin Um Harom al-Ansori, dan ada pula yang 

mengatakan Abdullah bin Umar, Ibnu Ka‟ap. Dia termasuk thabaqat pertama  

yaitu sahabat. Gurunya Rasulullah saw, sedangkan murid-muridnya adalah Ibrahim, Abu 

al-Muthanna al-Amluk.
88

  

Komentar ulama terhadapnya, menurut Ibnu Hajar Al-Aaqalani dan Adz Dzahabi 

beliau adalah sahabat.  

b. „Aus bin Abdullah (Abu Jawzah) 
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Nama lengkapnya adalah Aus bin Abdullah Ar-Rabi, Abu Jauza al-Basori, dia 

termasuk thabaqat ketiga. beliau meninggal pada tahun 83 H. Nama guru-gurunya adalah 

Safwan bin Asal al-Muradi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibn al-Aas, Abu 

Huraira, Aisyah. Nama-nama muridnya Aban bin Abi Ayyash, Badil Bin Misra, Abu al-

Ashbab Ja’far ibn Hayyan Al-Atardi, Sulaiman bin Ali Al-Rubai, Amr ibn Malik al-Nakri, 

Ghalib al-Qaththan, Muhammad bin Jahada.Nama: Aus ibn Abdullah al-Rubaie, Abu al-

Gosa'a al-Basri (dari Rab'a al-Azzad).89 Adapun komentar para ulama terhadap Abu 

Jawzah yaitu, Abu Zur’ah mengatakan beliau Tsiqah, dan Abu Hatim juga mengatakan 

bahwa beliau Tsiqah, menurut Al ‘Ajli beliau Tabi’i Tsiqah, Adz Dzahabi menyebutnya 

Tsiqah.  

c. „Amr bin Malik 

Nama lengkapnya adalah Amr bin Malik al-Nukri, Abu Yahya Ada yang 

mengatakan Abu Malik al-Basri, dan meninggal pada tahun 129 H.
90

 

Beliau meriwayatkan hadits dari ayahnya dan Abi al-Jawzai, sedangkan orang 

yang meriwayatkan hadits darinya adalah anaknya yakni Yahya, Nuh bin Qays, Mahdi 

bin Maymun, Sa‟id, Hammad, „Ibad bin „Ibad, dan yang lainnya.
91

 

Tidak banyak ditemukan kritikus yang memberikan penilaian terhadap „Amr 

bin Malik. Ibnu Hibban menyebutnya di dalam al-siqah, haditsnya yang diriwayatkan 

mu‟tabar selain riwayat anaknya darinya (dari „Amr bin Malik), dan dikatakan pula 

bahwa ia sering melakukan kesalahan. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia 

shaduq lahu awham. 
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Berdasarkan penilaian terhadap „Amr bin Malik, dapat dinyatakan bahwa dia 

adalah periwayat yang kontroversial. Akan tetapi pujian yang ditujukan kepadanya sangat 

rendah yakni shaduq. Lagi pula dia mengakui bahwa riwayat tersebut diterima dari Abi 

al-Jawzai,
92

 sedangkan dalam biografi Abi al-Jawzai ditemukan bahwa riwayat „Amr bin 

Malik dari Abi Al-Jawzai tidak sah, karena „Amr bin „Marajulun, yakni seorang yang 

tidak diketahui identitasnya (majhul).
93

  

Karena kualitas sanad yang diteliti adalah dho‟if, maka penelitian sanad di 

pindahkan ke jalur yang lain untuk mencari kemungkinan terdapatnya sanad yang lebih 

kuat (sahih).  

d. Mahdi bin Maymun  

Nama lengkapnya adalah Mahdi bin Maymun al-Azdi al-Ma‟wali, budak dari 

Abu Yahya al-Basri. Dia meninggal pada tahun 171 H.
94

  

Dia meriwayatkan hadits dari wasil budak dari Abi „Uyaynah Gaylan bin Jarir, 

Muhammad bin Sirin, Hisyam bin „Urwah, Imran al-Qusayr, Abi „Usman al-Ansari, 

Matar al-Warraq, „Amr bin Malik, dan yang lainnya. Sedangkan orang yang 

meriwayatkan hadits darinya adalah Hisyam bin Hassan (usianya lebih tua dari Mahdi bin 

Maymun), Ibnu Mahdi, Waki‟, Abdullah bin Bakr, al-Qattan, Habban bin Hilal, dan yang 

lainnya.
95

    

Adapun penilaian para kritikus terhadapnya, Abu Sa‟id berkata dari „Abdullah 

bin Idris dia bertanya kepada Syu‟bah mengenai Mahdi bin Maymun, dan diamenjawab 
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siqah. Demikian juga dengan „Abdullah bin Ahmad (dari ayahnya), al-Nasai, Ibnu Ma‟in, 

Ibnu Sa‟d mengatakan siqah. Dan Ibnu Hibban menyebutnya di dalam al-siqah.96
 

Penilaian para kritikus diatas menunjukkan bahwa Mahdi bin Maymun adalah 

periwayat yang memiliki integritas pribadi dan kemampuan intelektual yang tidak 

diragukan. Pada sisi lain, antara Mahdi bin Maymun dan „Amr bin Malik terjadi 

pertemuan dalam hubungan sebagai murid dan guru. Dengan menggunakan lambang 

haddasana dapat dipercaya bahwa sanad antara keduanya bersambung.    

e. Hubban bin Hillal 

Nama lengkapnya adalah Habban bin Hilllal al-Bahili, Abu Habib al-Basri.
97

 

Beliau meriwayatkan hadits dari Abi „Awanah, Mubarak bin Fadalah, Mu‟ammar, Mahdi 

bin Maymun, Wuhayb, datang yang lainnya. Sedangkan orang yang meriwayatkan hadits 

darinya antara lain Ahmad bin Sa‟id al-Rabati, Ahmad bin Sa‟id al-Darimi, Abu al-

Jawzai al-Nawfali, Ishaq bin Mansur, Ya‟qub bin Sufyan, dan Ya‟qub bin Syaybah, dan 

Muhammad bin Sufyann al-Ubulli.
98

  

Adapun penilaian terhadapnya Ibnu Ma‟in, Tirmizi dan al-Nasai mengatakan 

siqah, Ibnu Sa‟d mengatakan siqah sabit dan dapat di jadikan hujjah, dan dia meninggal 

di Basrah pada tahun 216 H. Al-Bazzar mengatakan siqah dan dapat diikuti, Ibnu Qani‟ 

mengatakan bahwa dia orang Basrah yang saleh, al-Khatib mengatakan siqah sabit, al-

Ajali Ibnu Hibban, al-Zahabi, dan Ibnu Hajar mengatakan siqah.  

Penilaian para kritikus diatas menunjukkan bahwa Habban bin Hilal adalah 

periwayat yang memiliki integritas pribadi dan kemampuan intelektual yang tidak 
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diragukan. Oleh karena itu, pernyataannya bahwa dia menerima riwayat tersebut dari 

Mahdi bin Maymun dengan lambang haddasana, dapat dipercaya. Jadi, sanad antara 

Habban bin Hilal dan Mahdi bin Maymun benar-benar bersambung.  

f. Muhammad bin Sufyan 

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Sufyan bin Abi al-Zardi al-Ubulli. 

Beliau meriwayatkan hadits dari Habban bin Hilal, Sa‟id bin „A  Bukayr bin Bakar, 

„Usman bin „Umar bin Faris, Yahya bin Abi  Bukayr al-Kumani, Ya‟qub bin Muhammad 

al-Zuhri Abi „A.
99

 sedangkan orang yang meriwayatkan hadits darinya adalah Abu Daud, 

Sahl bin Musa Bisyran al-Ramahurmuzi, al-„Iyas bin Hamdan al-Asbahani, „Abdan bin 

Ahmad al-Ahwazi, Ibnu Huzaymah, Muhammad bin al-Musayyab al-Argiyani, Ibnu Abi 

Daud, dan yang lainnya. 
100

 

Adapun penilaian terhadapnya, Al-Ajari berkata: saya mendengar Abu Daud 

memujinya, Ibnu Hibban menyebutnya di dalam al-siqah.101 Dan Ibnu Hajar mengatakan 

shaduq.102
 

Meskipun tidak banayak ditemukan yang memberikan penilaian terhadap 

Muhammad bin Sufyan al-Ubulli, akan tetapi itu sudah cukup mengungkapkan 

keterpujiannya. Dengan demikian, pengakuannya bahwa dia menerima riwayat tersebut 

dari Habban bin Hillal Abu Habib dengan lambang haddasana dapat dipercaya, dan 

sanad antara keduanya bersambung.  

3. Biografi para perawi Abu Daud Jalur Ketiga 

a. Ibnu Abbas 
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Nama lengkapnya adalah „Abdullah bin Abbas bin „Abd al-Mutthalib al-Hasyimi, 

salah seorang sepupu Rasulullah saw.
103

  

Dia meriwayatkan hadits dari Rasulullah saw, ayahnya („Abbas), Ibunya (Ummu 

al-Fadhl Lubabah al-Qubra binti al-Hars al-Hilaliyah), bibinya Maymunah (Istri 

Rasulullah saw), para tokoh sahabat seperti Abu Bakr, „Umar, „Usman, „Ali, dan masih 

banyak lagi yang lain. Sedangkan yang meriwayatkan hadits darinya antara lain „Atha‟, 

Thawus, „Ikrimah, serta masih banyak kelompok yang lain.
104

  

Dia mendapat julukan hibr al-ummah (tinta umat) dan pernah di do‟akan oleh 

Rasulullah “Ya, Allah pintarkanlah „Abdullah dalam masalah al-Qur‟an dan mahirkanlah 

dalam agama‟. Atha‟ mengatakan: “Saya tidak melihat suatu majelis yang lebih mulia 

daripada majelis Ibnu „Abbas, yang banyak menguasai ilmu dan paling besar rasa 

ketakwaannya kepada Allah swt. Ia menguasai fiqih, al-Qur‟an dan sunnah”. Thawus 

mengatakan “Saya menjumpai lima puluh atau tujuh puluh orang sahabat yang jika 

mereka berselisih pendapat, maka mereka merujuk kepada pendapat Ibnu „Abbas”. Dan 

Asir mengatakan “Tidak seorangpun yang lebih alim daripada Ibnu „Abbas tentang hadits 

Rasulullah saw dari yang lebih tahu tentang keputusan Abu Bakar, „Umar, dari „Usman 

dari pada Ibnu „Abbas.”
105

 

Tidak seorangpun yang mencela pribadi Ibnu „Abbas. Dia adalah sahabat Nabi saw 

yang tidak diragukan kejujuran dan kesahihannya dalam menyampaikan hadits Nabi. Itu 

berarti bahwa antara Nabi saw, dengan Ibn „Abbas telah terjadi persambungan sanad. 

Bahwa Memperhatikan rangkaian sanad yang diteliti, tampak bahwa tidak semua 

sanad dalam keadaan muttasil mulai dari mukhrrij sampai kepada Nabi saw, karena salah 
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satu periwayat yang tergabung di dalamnya, yakni Musa bin „Abd al-Aziz dinilai mursal, 

maka sanad hadits tersebut berkualitas dho‟if. Dengan demikian penelitian sanad 

dipindahkan ke jalur yang lain.  

b. „Aus bin Abdullah (Abu al-Jawza) 

Nama lengkapnya adalah Aus bin Abdullah Ar-Rabi, Abu Jauza al-Basori, dia 

termasuk thabaqat ketiga. beliau meninggal pada tahun 83 H.   

Nama guru-gurunya adalah Safwan bin Asal al-Muradi, Abdullah bin Abbas, 

Abdullah bin Amr ibn al-Aas, Abu Huraira, Aisyah. Nama-nama muridnya Aban bin Abi 

Ayyash, Badil Bin Misra, Abu al-Ashbab Ja’far ibn Hayyan Al-Atardi, Sulaiman bin Ali Al-

Rubai, Amr ibn Malik al-Nakri, Ghalib al-Qaththan, Muhammad bin Jahada.Nama: Aus 

ibn Abdullah al-Rubaie, Abu al-Gosa'a al-Basri (dari Rab'a al-Azzad).106 

Adapun komentar para ulama terhadap Abu Jawzah yaitu, Abu Zur’ah 

mengatakan beliau Tsiqah, dan Abu Hatim juga mengatakan bahwa beliau Tsiqah, 

menurut Al ‘Ajli beliau Tabi’i Tsiqah, Adz Dzahabi menyebutnya Tsiqah.  

c. Amr bin Malik 

Nama lengkapnya adalah Amr bin Malik al-Nukri, Abu Yahya Ada yang 

mengatakan Abu Malik al-Basri, dan meninggal pada tahun 129 H. 

Beliau meriwayatkan hadits dari ayahnya dan Abi al-Jawzai, sedangkan orang 

yang meriwayatkan hadits darinya adalah anaknya yakni Yahya, Nuh bin Qays, Mahdi 

bin Maymun, Sa‟id, Hammad, „Ibad bin „Ibad, dan yang lainnya.  
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Tidak banyak ditemukan kritikus yang memberikan penilaian terhadap „Amr bin 

Malik. Ibnu Hibban menyebutnya di dalam al-siqah, haditsnya yang diriwayatkan 

mu‟tabar selain riwayat anaknya darinya (dari „Amr bin Malik), dan dikatakan pula 

bahwa ia sering melakukan kesalahan. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia 

shaduq lahu awham. 

Berdasarkan penilaian terhadap „Amr bin Malik, dapat dinyatakan bahwa dia 

adalah periwayat yang kontroversial. Akan tetapi pujian yang ditujukan kepadanya sangat 

rendah yakni shaduq. Lagi pula dia mengakui bahwa riwayat tersebut diterima dari Abi 

al-Jawzai, sedangkan dalam biografi Abi al-Jawzai ditemukan bahwa riwayat „Amr bin 

Malik dari Abi Al-Jawzai tidak sah, karena „Amr bin „Marajulun, yakni seorang yang 

tidak diketahui identitasnya (majhul).   

Karena kualitas sanad yang diteliti adalah dho‟if, maka penelitian sanad di 

pindahkan ke jalur yang lain untuk mencari kemungkinan terdapatnya sanad yang lebih 

kuat (sahih).  

d. Ja‟far bin Sulaiman 

Nama lengkapnya adalah Ja‟far Bin Sulaiman, Abu Sulaiman Basri, Mawla  

wafat pada tahun 178 H. 

Nama guru-gurunya Ibrahim bin Umar bin Kisan San'aani, Ibrahim bin Isa 

Alahkury, Bakr bin Kanis, Habib Abi Muhamad Ajami, Hafsh ibn Hassan, Hamid bin 

Qais, Salt bin Dinar, Abdullah bin Abdul Rahman bin Abi Hussein, Abdullah bin 

Muthanna bin Abdullah bin Anas bin Mali, Abdul Malik bin Abdul Aziz, Ali bin Zaid bin 

Jad'aan, Ali Bin Ali Rifai, Dinar Amr Ibn Al-Zubair Kahraman, Imran bin Muslim Malik 

bin Dinar, Muhammad bin MunkadirHisyam bin Hassan, Hisyam bin lingkaran Abu 

Yazid bin Humaid, Abu Tariq, Abu Musa al-Hilali. 



 

Nama murid-muridnya Ishaq bin Abi Israel, Ishaq bin Sulaiman Razi, Bashar ibn 

Musa, Hibban bin Hilal, Humaid Bin Masad, Zaid bin Hubab , Saleh bin Abdullah al-

Tirmidzi , Abdullah bin Abi Bakr , Abdullah bin Mubarak, Abu Bakr Abdullah bin 

Muhammad bin Abi Hitam, Abdul Rahman bin Mahdi, Abdul Razak bin Hammam , Abu 

Zafar Abdul Salam , Ubaid bin Umar , Qutaiba bin Said, Qais bin Hafsh , Muhammad 

Bin Sulaiman , Muhammad bin Abdullah , Muhammad ibn Musa al-Harashi , 

Muhammad bin Nadr bin Msawr Marwazi , Hisham Abu al-Walid bin Abdul Malik 

Tayaalisi, Yahya bin Abdul Hamid , Yahya bin Yahya Alnisaburi. 

Pendapat para ulama, Yahya bin Yahya, Ibnu Madini dan Ibnu Hiban menyatakan 

tsiqah, Ibnu hajar al Asqalani menyatakan Shaduuq Zahid.
107

 

e. Rauh bin Al-Musayyab. 

B. Biografi Para Perawi Riwayat Imam Al-Tirmizi 

a. Imam Al-Tirmizi 

1)  Nama Lengkapnya 

     Nama lengkap beliau adalah Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin 

Saurah bin Musa bin Al-Dhahhak Al-Sulami Al-Tirmidzi. Beliau lahir di Tirmidz, sebuah 

kota kecil di pinggir utara sungai Amudaria, sebelah utara Iran pada bulan Dzulhijjah 

tahun 200 H
108

 dan wafat pada hari senin tanggal 13 Shafar 279 H di Ramlah, Palestina 

dan dimakamkan di Baitul Maqdis.
109

 

1. Guru-gurunya di bidang hadits  

Guru-guru beliau dalam bidang hadits adalah Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi, 

Ali bin Hujr Al-Marwazi, Suwaid bin Nashr Al-Marwazi, Quthaibah bin Said Al-Tsaqafi, 
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Abu Mush‟ab, Ahmad bin Abi Bakar Al-Zuhri Al-Madini, Ibrahim bin Abdullah bin 

Hatim Al-Hawari, dan masih banyak lagi.
110

 

2. Murid-muridnya dibidang hadits  

Murid-murid beliau dibidang hadits adalah Makhul bin Al-Fadhl, Muhammad bin 

Mahmud „Anbar, Hammad bin Syakir, „Aibd bin Muhammad Al-Nasfiyyun, Al-Haisam 

bin Kulaib Al-Syasyi, Ahmad bin Yusuf Al-Nasafi, Abdul Abbas Muhammad bin 

Mahbud Al-Mahbubi, dan masih banyak lagi.
111

 

3. Pendapat para ulama tentangnya 

a). Al-Hafizh Abu Hatim Muhammad bin Hibban, seorang kritikus hadits, 

menggolongkan Imam Al-Tirmidzi ke dalam kelompok tsiqah (orang-orang yang 

dapat dipercaya dan kokoh hafalannya) dan berkata, “Al-Tirmidzi adalah salah 

seorang ulama yang mengumpulkan hadits , menyusun kitab, menghafal haditsm 

dan bermudzakarah (berdiskusi) dengan para ulama.”112
 

b). abu Ya‟la Al-Khalili dalam kitabnya „Ulumul Hadits menerangkan bahwa 

Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi adalah seorang penghafal dab ahli hadits yang 

baik yang telah diakui oleh para ulama. Ia memiliki kitab Sunan dan kitab al-jarh 

wa al-ta‟dil. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh Abu Mahbub dan banyak ulama 

lain. Ia terkenal sebagai seorang yang dapat dipercaya, seorang ulama dan imam 

yang menjadi panutan dan berilmu luas.
113
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c). Thasy Kubra Zadah berkata, “Al-Tirmidzi adalah seorang dari ulama penghafal 

hadits yang terkenal, berilmu luas dalam bidang fiqih, dan menerima hadits dari 

ulama besar.”
114

 

b. Abu Rofi‟ 

Nama lengkapnya adalah Abu Rofi‟ Al-Qubati, Maula Nabi saw, ada yang 

mengatakan namanya Ibrahim dan ada yang mengatakan Aslam, ada pula yang 

mengatakan Sabit dan ada pula yang mengatakan Harmaz. Dan beliau adalah sahabat. 

Rasulullah, Abdullah bin Mas‟ud, Sedangkan nama-nama muridnya adalah Hassan bin 

Abi Rafi, Hassan bin Ali bin Abi Rafi, Husain, Rafa bin Abi Rafa, Salem bin Abdullah 

bin Umar, Sa‟id bin Abi Said Mawla Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm, 

Sulaiman bin Yassar, Saleh bin Ubaidillah bin Abi Rafi‟, Abdul Rahman bin Harith bin 

Hisham,  

Abdul Rahman bin Abdullah Mawla Ali, Abd al-Rahman  

Ubaidillah ibn Abi Rafi, Ali bin Al Hussein bin Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl ibn 

Ubaidillah ibn Abi Rafi, Muhammad bin Munkadir, Mutlaib bin Abdullah, Mu'ammar, 

Yazid bin Ziad Mawla Ibnu Ayyash, Yazid bin Abdullah bin Qast, Abu Asma Mawla 

Abdullah bin Ja‟afar, Abu Bakr bin Abdul Rahman bin Harits bin Hisam, Abu Sa‟id.
115

 

Komentar ulama terhadap Abu Rofi‟ yaitu Ibnu Hajar al-„Asqalani mengatakan 

bahwa beliau Shahih.  

a. Sa‟id bin Abi Sa‟id 
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Nama lengkapnya adalah Sa‟id bin Abi Sa‟id, al-Ansori Al-Madani, Maula Abi 

Bakar bin Muhammad bin „Umar bin Hazm. Nama guru-gurunya Abi Rafie dan 

Rasulullah dan nama muridnya Musa ibn Ubaydah al-Rubai.
116

 

Adapun komentar ulama terhadap beliau yaitu, Ibnu Hibban menyabutkan dalam 

„ats tsiqaat, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani beliau adalah majhul, dan menurut Adz 

Dzahabi beliau adalah Majhul dan telah ditsiqahkan.  

b.  Musa bin Ubaydah 

Nama lengkapnya adalah Musa bin „Ubaydah bin Nasyitbin „Amr bin al-Haris al-

Rabazi, Abu Abd al-„Aziz al-Madani.  

Dia meriwayatkan hadits antara lain dari saudaranya „Abdullah dan Muhammad. 

„Abdullah bin Dinar, Iyas bin Salamah al-Akwa‟, Sa‟id bin Abi Sa‟id mawla Abi Bakr 

bin Hazm dan Mus‟ab bin Muhammad bin Syurahbil. Sedangkan orang yang 

meriwayatkan hadits darinya, antara lain anak saudaranya yakni Bakar bin „Abdullah bin 

Musa.  

Adapun penilaian para ahli kritik terhadapnya, Ahmad mengatakan munkar al-

hadits, laysa bi syai‟, dan bukan penghafal hadits, Ahmad mengatakan dari Ibnu Ma‟in 

bahwa Musa bin „Ubaydah bukan pembohong, akan tetapi beliau meriwayatkan hadits 

dari „Abdullah bin Dinar hadits-hadits yang mungkar Ibnu Ma‟in mengatakan haditsnya 

tidak dapat dijadikan hujjah, dhoif. Laysa bi syai‟.Abu Zur‟ahmengatakan haditsnya tidak 

kuat. Ibnu Abi Hatim mengatakan munkar al-hadits. Al-Nasai mengatakan dho‟if, laysa 

bi siqah, Ibnu Sa‟id mengatakan siqah banyak haditsnya, akan tetapi tidak dapat 

dijadikan hujjah. Ya‟qub bin Syaybah mengatakan shaduq haditsnya lemah sekali, Ibnu 

Qani‟ dan Ibnu Hibban mengatakan dho‟if.   
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Dari keterangan diatas dapat dinyatakan bahawa Musa bin „Ubaydah adalah 

periwayat hadits yang dipermasalahkan kualitasnya. Pujian yang diberikan kepadanya 

sangat rendah. Sebaliknya celaan yang dilontarkan terhadap dirinya berperingkat tinggi, 

bahkan Ibnu Hibban yang terkenal tasahul (longgar) dalam memberikan penilaian, 

menilainya sebagai orang yang dho‟if. Maka cukup kuat alasan untuk memenangkan 

ketercelaan yang bersangkutan dari pada keterpujiannya itu berimplikasi bahwa Musa bin 

„Ubaydah berkualitas dho‟if.  

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Musa bin 

„Ubaydah adalah periwayat yang dho‟if karena tidak memenuhi kaidah keshahihan sanad 

hadits.  

Oleh karena Musa bin „Ubaydah dikatakan sebagai periwayat yang berpredikat 

dho‟if maka menjadikan pula sanad yang diteliti berkualitas dho‟if. Dengan demikian 

kegiatan penelitian sanad dipindahkan ke jalur yang lain.   

c.  Zaid bin Al-Hubab 

Nama lengkapnya adalah Zayd bin Al-Hubab bin al-Rayyan. Ada yang 

mengatakan Ruman al-Tamimi, Abu Husayn al‟Ukli al-Kufi. Dia wafat pada tahun 203 

H.   

Dia menerima hadits dari Aymanbin Nabil, „Ikrimah bin Ammar al-Yamami, Ubay 

bin Abbas bin Sahl bin Sa‟ad al-Sa‟idi, Malikbin Anas, dan masih banyak yang lain. 

Sedangkan orang yang menerima hadits darinya adalah Ahmad, Abu Haysamah, Abu 

Kurayb, „Ali bin al-Madini, dan yang lainnya. 

Mengenai penilaian ulama terhadapnya, Abu Hatim mengatakan shaduq shahih, 

Abu Daud mengatakan bahwa saya mendengar Ahmad berkata bahwa Zayd bin al-

Hubbab shaduq, akan tetapi banyak kesalahan (kasir al-Khata‟ ), „Ubayd al-Qawaini 



 

mengatakan bahwa Abu al-Husayn al-„Ukli, zakiyyah, hafizan, „aliman. Ibnu Hibban 

menyebutnya di dalam al-Siqat, dan dikatakan bahwa haditsnya dapat diambil sebagai 

pelajaran jika ia meriwayatkan dari orang-orang yang masyhur. Akan tetapi jika ia 

meriwayatkan dari orang-orang yang majhul maka di dalamnya terdapat hadits yang 

mungkar, Ibnu Khalafunmengatakan siqah, shaduq dan dikenal haditsnya. Ibnu Qani‟ 

mengatakan dia adalah orang kufah yang salih. Ibnu Yunus mengatakan haditsnya baik, 

dia adalah salah seorang syekh kufah yang sabit dan tidak ada yang menyangkal bahwa 

dia saduq. Sedangkan Ibnu Makula, Ibnu Syahayn, „Ali al-Madaini dan al-„Ajali 

mengatakan siqah. 

Umumnya ahli kritik hadits memuji kualitas pribadi dan kemampuan intelektual 

Zayd mengenai penilaian Ahmad termasuk lafal ketercelaan akan tetapi peringkat 

ketercelaannya rendah. Jadi bila dihadapkan dengan penilaian kritikus lainnya, maka 

Zayd tetap dinyatakan bersifat siqah. Itu berarti pengakuannya, bahwa dia menerima 

riwayat di atas dari Musa bin „Ubaydah dengan lambang haddasana tidak diragukan, 

bahkan diyakini pula bahwa keduanya dalam keadaan bersambung.  

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Zayd bin Hubbab al-

„Ukli adalah periwayat yang sahih karena telah memenuhi kaidah kesahihan sanad hadits. 

d. Muhammad bin A‟Alaa 

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Al-„Alaa bin Quraib Al-Hamdani, 

sering di panggil Abu Quraib. Beliau lahir pada tahun 160 H dan wafat pada tahun 257 H.  

Guru-gurunya yaitu Ibrahim bin Ismail al-Yashkari  

Ibrahim bin Yazid ibn Mardanibah, Ibrahim bin Yusuf bin Abi Ishaq, Ishaq bin 

Sulaiman Al-Razi,  Ishaq bin Mansour Al-Salouli, Ayah dari Yahya Isma'il ibn 

Ibrahim al-Yamami,  Ismail Ben Sabeeh, Ismail Ibn Aliyah, Bakr bin Abdul 



 

Rahman Al-Qadi, Hussein bin Ali al-Jaafi, Hafs bin Bajil, Hafs bin Ghayath, 

Hamid bin Hammad bin Khawar, Khalid bin Hayyan Al-Raki Khalid bin 

Mukhalid Al-Qatwani, Khallad bin Yazid al-Jaafi, Rashid bin Saad Al Masri, Zaid 

bin Habab.  

Murid-muridnya, Ibrahim bin Maqal al-Nasafi, Abu Jaafar Ahmad bin 

Ishaq bin Bahloul Tannouki, Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Said Al-Qadi Al-

Marouzi, Abu Ali bin Ahmad bin Ali Al - Muthanna Al – Musalli, Abu Al Abbas 

Ahmad bin Mohammad bin Al Azhar Al Azhari, Ahmad bin Yahya bin Zuhair al 

– Tastari, Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr al-Bashti, Ishaq ibn Abi 'Imran al-Asfraini 

al-Shafei.  

Komentar ulama terhadap Muhammad bin Al „Alaa yaitu, Abu Hatim 

menyebutnya Shaduq, An-Nasa‟i mengatakan la ba‟sa bih, Ibnu Hibban 

menyebutnya „ats tsiqaat, menurut Maslamah bin Qasim mengatakan bahwa 

Muhammad bin Al „Alaa adalah Kuufii Tsiqah, Ibnu Hajar al-Asqalani 

mengatakan Tsiqah Hafidz, dan menurut Adz Dzahabi mengatakan Muhammad 

bin Al „Alaa adalah Hafidh.  

C. Biografi para perawi Riwayat Ibnu Majah 

a. Ibnu Majah 

Nama Lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Rabi‟ Al-

Qaswini. Beliau adalah seorang hafizh terkenal, penulis kitab sunan. Beliau dinisbahkan 

kepada golongan Rabi‟ah dan bertempat tinggal di Qaswain, suatu kota di Iraq. Beliau 

lahir pada tahun 209 H dan wafat pada bulan Ramadhan tahun 273 H. 
117
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Guru-gurunya  

dalam bidang hadits beliau meriwayatkan hadits dari ulama Iraq, Bashrah, Kufah, 

Baghdad, Makkah, Syiria, Mesir dan Al-Ray. Beliau melawat kekota-kota itu untuk 

mengumpulkan hadits-hadits. Diantaranya guru-gurunya ialah Ibn Syaibah, sahabat-

sahabat Malik, dan sahabat-sahabat Al-Laits, diantaranya adalah Amru bin Utsman Al-

Himshi.
118

 

Murid-murid beliau dalam bidang hadits yaitu Yazdaniyar, Sulaiman bin Yazid 

Al-Qawini, Abu Al-Hasan Ali bin Ibrahim  bin Salamah Al-Qaswini Al-Qaththan, Ali bin 

Abdullah Al-„Askari, dan Muhammad bin Isa Al-Shaffar.
119

 

Pendapat ulama tentangnya yaitu, Al-Hafizh Abu Ya‟la Al-Khalil bin Abdullah 

Al-Khalilli Al-Qaswini menyebutkan tentang orang-orang besar yang ada di Qaswin, 

beliau berkata, “Ibnu Majah adalah seorang yang tsiqah besar, muttafaq „alaih 

(disepakati oleh para ulama), seorang yang kritis terhadap hadits, dia dikenal mendalami 

hadits dan mampu menghafalnya, dan dia mempunyai banayak karangan dalam bidang 

sunan, tafsir dan sejarah.” Abu Abdullah Muhammad bin Yazid berkata, “Dia 

mempunyai kitab sunan, tafsir, sejarah, dan dia sangat terkenal paham dengan perkara ini. 

Dia pergi mengembara ke daerah-daerah Iraq yaitu Basrah, Kufah, dan Baghdad, Mekah, 

Syam, Mesir, dan Ray untuk menulis hadits. Ibnu Majah banyak mendapatkan pujian 

berperingkat tinggi dari para ulama yang dari pendapat ulama tersebut tidak ada 

seorangpun dari kritikus hadits yang mencelanya.  

a. Abu Rofi‟ 

Nama lengkapnya adalah Abu Rofi‟ Al-Qubati, Maula Nabi saw, ada yang 

mengatakan namanya Ibrahim dan ada yang mengatakan Aslam, ada pula yang 
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mengatakan Sabit dan ada pula yang mengatakan Harmaz. Dan beliau adalah sahabat. 

Rasulullah, Abdullah bin Mas‟ud, Sedangkan nama-nama muridnya adalah Hassan bin 

Abi Rafi, Hassan bin Ali bin Abi Rafi, Husain, Rafa bin Abi Rafa, Salem bin Abdullah 

bin Umar, Sa‟id bin Abi Said Mawla Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm, 

Sulaiman bin Yassar, Saleh bin Ubaidillah bin Abi Rafi‟, Abdul Rahman bin Harith bin 

Hisham. 

Abdul Rahman bin Abdullah Mawla Ali, Abd al-Rahman  

Ubaidillah ibn Abi Rafi, Ali bin Al Hussein bin Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl ibn 

Ubaidillah ibn Abi Rafi, Muhammad bin Munkadir, Mutlaib bin Abdullah, Mu'ammar, 

Yazid bin Ziad Mawla Ibnu Ayyash, Yazid bin Abdullah bin Qast, Abu Asma Mawla 

Abdullah bin Ja‟afar, Abu Bakr bin Abdul Rahman bin Harits bin Hisam, Abu Sa‟id.
120

 

Komentar ulama terhadap Abu Rofi‟ yaitu Ibnu Hajar al-„Asqalani mengatakan 

bahwa beliau Shahih.  

b. Sa‟id bin Abi Sa‟id  

Nama lengkapnya adalah Sa‟id bin Abi Sa‟id, al-Ansori Al-Madani, Maula Abi 

Bakar bin Muhammad bin „Umar bin Hazm. Nama guru-gurunya Abi Rafie dan 

Rasulullah dan nama muridnya Musa ibn Ubaydah al-Rubai.
121

 

Komentar ulama terhadap Muhammad bin Al „Alaa yaitu, Abu Hatim 

menyebutnya Shaduq, An-Nasa‟i mengatakan la ba‟sa bih, Ibnu Hibban 

menyebutnya „ats tsiqaat, menurut Maslamah bin Qasim mengatakan bahwa 

Muhammad bin Al „Alaa adalah Kuufii Tsiqah, Ibnu Hajar al-Asqalani 
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mengatakan Tsiqah Hafidz, dan menurut Adz Dzahabi mengatakan Muhammad 

bin Al „Alaa adalah Hafidz.  

c. Musa bin „Ubaydah 

Nama lengkapnya adalah Musa bin „Ubaydah bin Nasyitbin „Amr bin al-Haris al-

Rabazi, Abu Abd al-„Aziz al-Madani.  

Dia meriwayatkan hadits antara lain dari saudaranya „Abdullah dan Muhammad. 

„Abdullah bin Dinar, Iyas bin Salamah al-Akwa‟, Sa‟id bin Abi Sa‟id mawla Abi Bakr 

bin Hazm dan Mus‟ab bin Muhammad bin Syurahbil. Sedangkan orang yang 

meriwayatkan hadits darinya, antara lain anak saudaranya yakni Bakar bin „Abdullah bin 

Musa.  

Adapun penilaian para ahli kritik terhadapnya, Ahmad mengatakan munkar al-

hadits, laysa bi syai‟, dan bukan penghafal hadits, Ahmad mengatakan dari Ibnu Ma‟in 

bahwa Musa bin „Ubaydah bukan pembohong, akan tetapi beliau meriwayatkan hadits 

dari „Abdullah bin Dinar hadits-hadits yang mungkar Ibnu Ma‟in mengatakan haditsnya 

tidak dapat dijadikan hujjah, dhoif. Laysa bi syai‟.Abu Zur‟ahmengatakan haditsnya tidak 

kuat. Ibnu Abi Hatim mengatakan munkar al-hadits. Al-Nasai mengatakan dho‟if, laysa 

bi siqah, Ibnu Sa‟id mengatakan siqah banyak haditsnya, akan tetapi tidak dapat 

dijadikan hujjah. Ya‟qub bin Syaybah mengatakan shaduq haditsnya lemah sekali, Ibnu 

Qani‟ dan Ibnu Hibban mengatakan dho‟if.   

Dari keterangan diatas dapat dinyatakan bahawa Musa bin „Ubaydah adalah 

periwayat hadits yang dipermasalahkan kualitasnya. Pujian yang diberikan kepadanya 

sangat rendah. Sebaliknya celaan yang dilontarkan terhadap dirinya berperingkat tinggi, 

bahkan Ibnu Hibban yang terkenal tasahul (longgar) dalam memberikan penilaian, 

menilainya sebagai orang yang dho‟if. Maka cukup kuat alasan untuk memenangkan 



 

ketercelaan yang bersangkutan dari pada keterpujiannya itu berimplikasi bahwa Musa bin 

„Ubaydah berkualitas dho‟if.122
 

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Musa bin 

„Ubaydah adalah periwayat yang dho‟if karena tidak memenuhi kaidah keshahihan sanad 

hadits.  

Oleh karena Musa bin „Ubaydah dikatakan sebagai periwayat yang berpredikat 

dho‟if maka menjadikan pula sanad yang diteliti berkualitas dho‟if. Dengan demikian 

kegiatan penelitian sanad dipindahkan ke jalur yang lain.   

d. Zaid bin Al-Hubab 

Nama lengkapnya adalah Zayd bin Al-Hubab bin al-Rayyan. Ada yang 

mengatakan Ruman al-Tamimi, Abu Husayn al‟Ukli al-Kufi. Dia wafat pada tahun 203 

H.   

Dia menerima hadits dari Ayman bin Nabil, „Ikrimah bin Ammar al-Yamami, 

Ubay bin Abbas bin Sahl bin Sa‟ad al-Sa‟idi, Malikbin Anas, dan masih banyak yang 

lain.
123

 Sedangkan orang yang menerima hadits darinya adalah Ahmad, Abu Haysamah, 

Abu Kurayb, „Ali bin al-Madini, dan yang lainnya. 

Mengenai penilaian ulama terhadapnya, Abu Hatim mengatakan shaduq shahih, 

Abu Daud mengatakan bahwa saya mendengar Ahmad berkata bahwa Zayd bin al-

Hubbab shaduq, akan tetapi banyak kesalahan (kasir al-Khata‟ ), „Ubayd al-Qawaini 

mengatakan bahwa Abu al-Husayn al-„Ukli, zakiyyah, hafizan, „aliman. Ibnu Hibban 

menyebutnya di dalam al-Siqat, dan dikatakan bahwa haditsnya dapat diambil sebagai 

pelajaran jika ia meriwayatkan dari orang-orang yang masyhur. Akan tetapi jika ia 
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meriwayatkan dari orang-orang yang majhul maka di dalamnya terdapat hadits yang 

mungkar, Ibnu Khalafunmengatakan siqah, shaduq dan dikenal haditsnya. Ibnu Qani‟ 

mengatakan dia adalah orang kufah yang salih. Ibnu Yunus mengatakan haditsnya baik, 

dia adalah salah seorang syekh kufah yang sabit dan tidak ada yang menyangkal bahwa 

dia saduq. Sedangkan Ibnu Makula, Ibnu Syahayn, „Ali al-Madaini dan al-„Ajali 

mengatakan siqah.
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Umumnya ahli kritik hadits memuji kualitas pribadi dan kemampuan intelektual 

Zayd mengenai penilaian Ahmad termasuk lafal ketercelaan akan tetapi peringkat 

ketercelaannya rendah. Jadi bila dihadapkan dengan penilaian kritikus lainnya, maka 

Zayd tetap dinyatakan bersifat siqah. Itu berarti pengakuannya, bahwa dia menerima 

riwayat di atas dari Musa bin „Ubaydah dengan lambang haddasana tidak diragukan, 

bahkan diyakini pula bahwa keduanya dalam keadaan bersambung.  

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Zayd bin Hubbab al-

„Ukli adalah periwayat yang sahih karena telah memenuhi kaidah kesahihan sanad hadits. 

e. Musa bin „Abd al-Rahman 

Nama lengkapnya Musa bin „Abd al-Rahman bin Sa‟id bin Masruq bin Ma‟ dan bin 

al-Marzubani al-Masruqi, Abu „I Al-kufin. 

Ibnu Hibban menyebutnya di dalam al-shiqat, sedangkan Dia meriwayatkan 

hadits antara lain dari Zayd al-Hubab, sedangkan yang meriwayatkan hadits darinya 

antara lain Tirmizi, al-Nasai, dan Ibnu Majah.
125

 

Al-Nasai mengatakan bahwa Musa bin „Abd al-Rahman siqah, dan di tempat 

lain al-Nasai mengatakan ia ba‟sa bih. Ibnu Abi Hatim mengatakan shaduq shiqat, dan 

menurut Abu al-Qasim bin „Asakir, Musa meninggal pada tahun 258 H.
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Tidak seorangpun yang mencela pribadi Musa bin Abd al-Rahman, oleh karena 

itu pernyataan bahwa dia menerima riwayat Zayd al-Hubbab dengan lambang haddasana 

dapat dipercaya, dan keduanya terjadi persambungan sanad. 

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapa di tegaskan bahwa Musa bin Abd al-

Rahman adalah periwayat yang shahih karena telah memenuhi kaidah kesahihan sanad 

hadits.  

Jalur yang dilewati oleh Ibnu Majah melalui sanad Musa bin „Abd al-Rahman, 

juga melewati sanad Zayd bin al-Hubbab, Musa bin Ubaydah, Sa‟id bin Abi Sa‟id, dan 

Abu Rafi. Sedangkan pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa Musa bin Ubaydah 

dikatakan sebagai periwayat yang berpredikat da‟if, maka menjadikan pula sanad yang 

diteliti berkualitas dho‟if. Dengan begitu, kegiatan penelitian sanad dipindahkan ke jalur 

yang lain. 

 

 

  



 

BAB IV 

ANALISIS SANAD DAN MATAN HADITS TENTANG KEUTAMAAN 

SHALAT TASBIH (STUDI KRITIK SANAD DAN MATAN) 

A. Analisis Sanad  

Imam Abu Daud, Imam at-Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Penelitian 

sanad yang akan peneliti jelaskan  yaitu riwayat dari Imam Abu Daud dari kitab 

Al-Shalat, bab Shalat, at-Tasbih, Juz I. Untuk membatasi topik yang akan peneliti 

kaji, peneliti akan membahas hadits tentang keutamaan shalat tasbih (studi kritik 

sanad dan matan). 

Penulis mulai menyampaikan penelitian mulai dari biografi perawi, 

kemudian tentang pengakuan para ulama tentang keadaan ilmunya, atau kualitas 

intlektualnya. Mengetahui ketersambungan sanad baik sebelum atau sesudahnya 

(hubungan guru dan muridnya). Sesuai dengan keterangan dari kitab  tahjib al-

tahzib karya Imam Ibn Hjr al-Asqalani. 

Adapun unsur-unsur kaidah kesahihan hadits adalah sebagai berikut: 

1. Sanad hadits yang bersangkutan harus bersambung mulai dari mukhorrij-

nya sampai kepada Nabi SAW. 

2. Seluruh periwayatan dalam hadits itu harus bersifat adil dan dhabit. 

3. Dalam suatu hadits sanad dan matannya harus terhindar dari kejanggalan 

(syadz) dan (illat).  



 

 Sedangkan Imam An Nawawi merumuskan kaidah kesahihan hadits ialah 

hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, 

sanad hadits adalah sahih.  

1. Melakukan I‟tibar dengan membuat skema sanad  

2. Meneliti keadaan perawi dalam sanad-sanad Hadits  

3. Mempelajari lambang-lambang metode periwayatan yang digunakan para 

perawi 

 Menurut istilah hadits al I‟tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain 

untuk suatu hadits tertentu, yang hadits itu pada bagian sanadnya tampak hanya 

terdapat seorang perawinya saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad  yang lain 

tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain tersebut akan dapat 

diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad 

dari sanad hadits dimaksud.
127

 

 Dengan dilakukannya I‟tibar, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur 

sanad hadits yang diteliti, dengan demikian juga nama-nama periwayat dan 

metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang 

bersangkutan. Jadi kegunaan al I‟iktibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad 

hadits seluruhnya dilihat dari atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang 

bersetatus mutab‟i dan syahid. 

 Untuk mempermudah dan memperjelas al I‟tibar, maka dibuatlah skema 

sanad hadits yang akan diteliti. 
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 Ada tiga hal yang dapat diperhatikan dalam pembuatan skema sanad, 

yaitu: 

1. Jalur seluruh sanad, 

2. Nama-nama seluruh perawi hadits dan, 

3. Metode periwayatannya yang digunakan oleh masing-masing perawi.
128

 

 Adapun dalam meneliti keadaan para rawi dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah para perawi didalam sanad hadits yang diteliti memiliki kualitas sanad 

yang dapat diterima atau tidak. Yang sangat penting dalam meneliti keadaan para 

periwayat ini adalah mengetahui ke-adilan ke-dhabit an para periwayat. Karena 

ke adilan dan ke dhabitan ini adalah syarat diterimanya riwayat seorang 

periwayat. 

 Penilaian periwayat tentang sifat-sifat adil dan dhabit serta kecacatan 

dikenal dengan istilah jarh dan ta‟dil. Menurut istilah, jarh menurut muhadditsin 

adalah menunjukan sifat-sifat cela rawi sehingga mengangkat atau mencacatkan 

adalah atau ke dhabitannya.
129

 

1. Sanad Riwayat Imam Abu Daud 

Ketersambungan sanad mulai dari mukharij sampai kepada sumber utama 

yakni Rasulullah saw adalah salah satu syarat utama untuk menentukan derajat 

suatu hadits. Untuk mengetahui ketersambungan sanad tersebut, salah satu 

caranya ialah dengan melihat tahun lahir dan wafat masing-masing perawi. 
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Dengan memperhatikan kembali skema sanad dengan profil perawi yang 

lalu, maka peneliti mendapatkan data bahwa Imam Abu Daud lahir pada tahun 

202 H dan wafat pada tahun 275 H, Penilaian ulama hadits tentang dirinya. 

Misalnya, Musa bin Harun mengatakan bahwa Abu Daud diciptakan di dunia 

untuk hadits dan diakhirat untuk surga. Ibrahim al-Harbi mengatakan,bahwa 

hadits telah dilembutkan bagi Abu Daud, sebagaimana besi dilunakkan bagi Nabi 

Daud. Abu Bakr al-Khilali mengatakan Abu Daud adalah Imam terkemuka pada 

zamannya, penggali berbagai disiplin ilmu, dan tidak seorangpun yang dapat 

menandinginya. Ibnu Hibban mengatakan Abu Daud itu siqah, zuhud ahli hadits, 

dan Imam pada zamannya. Tidak seorangpun yang mencela pribadi Abu Daud.
130

 

Sebaliknya, puji-pujian yang diberikan kepadanya adalah berperingkat tinggi 

antara Abu Daud dan Muhammad Sufyan al-Ubulli telah terjadi pertemuan dalam 

hubungan sebagai murid dan guru. Dengan demikian, pernyataannya, bahwa dia 

menerima hadits di atas dari Muhammad bin Sufyan al-Ubulli dengan lambang 

haddasana. Dari jalur yang pertama Ia tercatat sebagai murid dari Abdurrahman 

bin Bisyar, dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa Abdurrahman 

bin Bisyar bertemu dengan Imam Abu Daud. Selanjutnya Abdurrahman bin 

Bisyar, nama lengkapnya yaitu „Abd al-Rahman bin Bisyri bin al-Hakam bin 

Habib Mihran al-„Abdi, Abu Muhammad al-Naysaburi.
131

 

Adapun penilaian ulama hadits terhadap „Abd al-Rahman bin Bisyr, Salih 

bin Muhammad mengatakan bahwa ia shaduq, Ibnu Hibban menyebutnya di 
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dalam “al-Siqah”. 
132

 Ibnu Hajar mengatakan siqah, Abi Hatim mengatakan 

shaduqan siqah.
133

 

Meskipun tidak banyak ditemukan penilaian terhadap „Abd al-Rahman bin 

Bisyri, akan tetapi hal tersebut sudah cukup sebagai alasan bahwa ia adalah siqah. 

Pada sisi lain, pengakuan „Abd al-Rahman bin Bisyri bahwa dia menerima hadits 

dari Musa bin „Abd al-Aziz al-Qinbari dengan lambang sana tidak diragukan 

bahkan keduanya terjadi persambungan sanad. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa „Abd al-

Rahman bin Bisyri adalah periwayat yang shahih karena telah memenuhi kaidah 

kesahihan sanad hadits. Ia tercatat sebagai murid dari Musa bin Abdul Aziz 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara murid dengan guru bertemu dan hidup 

sejaman. Selanjutnya Musa bin Abdul Aziz Nama lengkapnya adalah Musa bin 

„Abd al-„Aziz al-Yamani al‟Adani, Abu Syu‟ayb al-Qinbari.
134

 Adapun penilaian 

kritikus hadits terhadapnya, al-Qinbari mengatakan bahwa beliau sering 

melakukan kesalahan, ibnu al-Madini mengatakan dho‟if, al-Sulaimani 

mengatakam munkar al-hadits, dan Ibnu al-Jawzi mengatakan Musa bin „Abd al-

„Aziz adalah majhul. Berbeda dengan pernyataan ulama yang lain „Abdullah bin 

Ahmad dari Ibnu Ma‟in berkata bahwa saya tidak melihat apa-apa, dan al-Nasai 

berkata “laisa bin ba‟sin”, juga Bisyrbin Hakam, „Abd al-Rahman bin Bisyr, 

Ishaq bin Abu Isran, dan Zayd bin al-Mubarak mengatakan la ba‟sa bih, di dalam 
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Bazl al-Majhud fi Halli Abi-Daud dikatakan shaduq jelek hafalannya,
135

 

Berdasarkan penilaian tersebut maka Musa bin „Abd al-„Aziz adalah orang yang 

dipermasalahkan kualitasnya. Ia tercatat sebagai murid dari Hakam bin Habban 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara murid dengan guru bertemu dan hidup 

sejaman Selanjutnya Al-Hakam bin Habban, Nama lengkapnya adalah al-Hakam 

bin Aban al-Madani, Abu „Isa.
136

 Mengenai penilaian kritikus hadits terhadapnya, 

Ibnu Hibban menyebutnya di dalam al-siqah, dan dikatakan bahwa ia sering 

melakukan kesalahan dan riwayatnya dari Ibrahim adalah mungkar, karena 

Ibrahim adalah dho‟if.  Berdasarkan penilaian terhadap al-Hakam bin „Aban, 

maka dapat dinyatakan bahwa dia adalah periwayat yang kontroversial. Akan 

tetapi sebagian besar kritikus menilainya sebagai orang yang siqah. Dengan 

demikian pernyataan bahwa dia menerima hadits dari Ikrimah dengan lambang 

„an dapat dipercaya, dan keduanya dalam keadaan bersambung. Ia tercatat sebagai 

murid dari Ikrimah peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara murid dengan guru 

bertemu dan hidup sejaman Selanjutnya Ikrimah, Nama lengkapnya adalah al-

Barbari, Abu „Abdullah al-Madani maula Ibn „Abbas. Adapun penilaian ulama 

terhadapnya yaitu, al-Ajali mengatakan beliau tabi‟I siqah, Ibnu Ma‟in, al-Nasai, 

Abu Hatim dan Maymun bin Mihran mengatakan siqah, dan Ibnu Hibban 

menyebutnya di dalam al-siqah. Berdasarkan penilaian terhadap Ikrimah al-

Barbari, maka dapat dinyatakan bahwa beliau adalah periwayat yang 

kontroversial. Ada yang mengatakan siqah. Ia tercatat sebagai murid dari 

Abdullah bin Abbas  peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara murid dengan 
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guru bertemu dan hidup sejaman Selanjutnya Abdullah bin Abbas, Nama 

lengkapnya adalah „Abdullah bin Abbas bin „Abd al-Mutthalib al-Hasyimi, salah 

seorang sepupu Rasulullah saw, penilaian ulama terhadapnya yaitu, Tidak 

seorangpun yang mencela pribadi Ibnu „Abbas. Dia adalah sahabat Nabi saw yang 

tidak diragukan kejujuran dan kesahihannya dalam menyampaikan hadits Nabi. 

Itu berarti bahwa antara Nabi saw, dengan Ibn „Abbas telah terjadi persambungan 

sanad. 

Kemudian dari jalur yang kedua, Imam Abu Daud tercatat sebagai murid 

dari Muhammad bin Sufyan, Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Sufyan 

bin Abi al-Zardi al-Ubulli. Penilaian terhadapnya, Al-Ajari berkata: saya 

mendengar Abu Daud memujinya, Ibnu Hibban menyebutnya di dalam al-

siqah.
137

 Dan Ibnu Hajar mengatakan shaduq. Dengan demikian, pengakuannya 

bahwa dia menerima riwayat tersebut dari Habban bin Hillal Abu Habib dengan 

lambang haddasana dapat dipercaya, dan sanad antara keduanya bersambung. Ia 

tercatat sebagai murid dari Huban bin Hillal peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

antara murid dengan guru bertemu dan hidup sejaman. Selanjutnya Huban bin 

Hillal, Nama lengkapnya adalah Habban bin Hilllal al-Bahili, Abu Habib al-Basri. 

Adapun penilaian terhadapnya Ibnu Ma‟in, Tirmizi dan al-Nasai mengatakan 

siqah, Ibnu Sa‟d mengatakan siqah sabit dan dapat di jadikan hujjah Penilaian 

para kritikus diatas menunjukkan bahwa Habban bin Hilal adalah periwayat yang 

memiliki integritas pribadi dan kemampuan intelektual yang tidak diragukan. Ia 

tercatat sebagai murid dari Mahdi bin Maymun peneliti dapat menyimpulkan 
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bahwa antara murid dengan guru bertemu dan hidup sejaman. Selanjutnya Nama 

lengkapnya adalah Mahdi bin Maymun al-Azdi al-Ma‟wali, budak dari Abu 

Yahya al-Basri. Dia meninggal pada tahun 171 H. Adapun penilaian para kritikus 

terhadapnya, Abu Sa‟id berkata dari „Abdullah bin Idris dia bertanya kepada 

Syu‟bah mengenai Mahdi bin Maymun, dan diamenjawab siqah. Demikian juga 

dengan „Abdullah bin Ahmad (dari ayahnya), al-Nasai, Ibnu Ma‟in, Ibnu Sa‟d 

mengatakan siqah. Dan Ibnu Hibban menyebutnya di dalam al-siqah. Dengan 

demikian Mahdi bin Maymun adalah periwayat yang memiliki integritas pribadi 

dan kemampuan intelektual yang tidak diragukan. Pada sisi lain, antara Mahdi bin 

Maymun dan „Amr bin Malik terjadi pertemuan dalam hubungan sebagai murid 

dan guru. Dengan menggunakan lambang haddasana dapat dipercaya bahwa sanad 

antara keduanya bersambung. Selanjutnya Amru bin Malik, Nama lengkapnya 

adalah Amr bin Malik al-Nukri, Abu Yahya Ada yang mengatakan Abu Malik al-

Basri, dan meninggal pada tahun 129 H. penilaian ulama terhadapnya, Ibnu 

Hibban menyebutnya di dalam al-siqah, haditsnya yang diriwayatkan mu‟tabar 

selain riwayat anaknya darinya (dari „Amr bin Malik), dan dikatakan pula bahwa 

ia sering melakukan kesalahan. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia 

shaduq lahu awham. Berdasarkan penilaian terhadap „Amr bin Malik, dapat 

dinyatakan bahwa dia adalah periwayat yang kontroversial. Akan tetapi pujian 

yang ditujukan kepadanya sangat rendah yakni shaduq. Ia tercatat sebagai murid 

dari „Aus bin Abdullah (Abu Jawza) peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara 

murid dengan guru bertemu dan hidup sejaman. Selanjutnya „Aus bin Abdullah 

(Abu Jawza), Nama lengkapnya adalah Aus bin Abdullah Ar-Rabi, Abu Jauza al-



 

Basori, dia termasuk thabaqat ketiga. beliau meninggal pada tahun 83 H. Adapun 

komentar para ulama terhadap Abu Jawzah yaitu, Abu Zur‟ah mengatakan beliau 

Tsiqah, dan Abu Hatim juga mengatakan bahwa beliau Tsiqah, menurut Al „Ajli 

beliau Tabi‟i Tsiqah, Adz Dzahabi menyebutnya Tsiqah. Dengan demikian bahwa 

Abu Jawza dapat dinyatakan bahwa ia Tsiqah. Ia tercatat sebagai murid dari 

„Abdullah bin Amru peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara murid dengan 

guru bertemu dan hidup sejaman. Selanjutnya „Abdullah bin Amru, Nama 

lengkapnya adalah Abu Abi bin Um Harom al-Ansori, Komentar ulama, menurut 

Ibnu Hajar Al-Aaqalani dan Adz Dzahabi beliau adalah sahabat.  

Dari jalur ketiga, Imam Abu Daud tercatat sebagai murid dari Rouh bin Al-

Musayyab, disini peneliti belum menemukan tentang biografi yang lengkap dari 

Rouh bin Al-Nusayyab. Selanjutnya Ja‟far bin Sulaiman, Nama lengkapnya 

adalah Ja‟far bin Sulaiman, Abu Sulaiman Basri, Mawla  wafat pada tahun 178 H. 

Pendapat para ulama, Yahya bin Yahya, Ibnu Madini dan Ibnu Hiban menyatakan 

tsiqah, Ibnu hajar al Asqalani menyatakan Shaduuq Zahid. Dengan demikian 

bahwa Ja‟far bin Sulaiman dapat dinyatakan bahwa ia adalah Tsiqah. Ia tercatat 

sebagai murid dari Amru bin Malik peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara 

murid dengan guru bertemu dan hidup sejaman. Selanjutnya, Anru bin Malik, 

Nama lengkapnya adalah Amr bin Malik al-Nukri, Abu Yahya Ada yang 

mengatakan Abu Malik al-Basri, dan meninggal pada tahun 129 H. Tidak banyak 

ditemukan kritikus yang memberikan penilaian terhadap „Amr bin Malik. Ibnu 

Hibban menyebutnya di dalam al-siqah, haditsnya yang diriwayatkan mu‟tabar 

selain riwayat anaknya darinya (dari „Amr bin Malik), dan dikatakan pula bahwa 



 

ia sering melakukan kesalahan. Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia 

shaduq lahu awham. Berdasarkan penilaian terhadap „Amr bin Malik, dapat 

dinyatakan bahwa dia adalah periwayat yang kontroversial. Akan tetapi pujian 

yang ditujukan kepadanya sangat rendah yakni shaduq. Ia tercatat sebagai murid 

dari Abu al-Jawza peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara murid dengan guru 

bertemu dan hidup sejaman. Selanjutnya Abu Al-Jawza, Nama lengkapnya adalah 

Aus bin Abdullah Ar-Rabi, Abu Jauza al-Basori, dia termasuk thabaqat ketiga. 

beliau meninggal pada tahun 83 H. Adapun komentar para ulama terhadap Abu 

Jawzah yaitu, Abu Zur‟ah mengatakan beliau Tsiqah, dan Abu Hatim juga 

mengatakan bahwa beliau Tsiqah, menurut Al „Ajli beliau Tabi‟i Tsiqah, Adz 

Dzahabi menyebutnya Tsiqah. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dia 

adalah periwayat yang Tsiqah. Ia tercatat sebagai murid dari Ibnu Abbas peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa antara murid dengan guru bertemu dan hidup 

sejaman. Selanjutnya Ibnu Abbas, Nama lengkapnya adalah „Abdullah bin Abbas 

bin „Abd al-Mutthalib al-Hasyimi, salah seorang sepupu Rasulullah saw. 

Penilaian ulama terhadapnya, Tidak seorangpun yang mencela pribadi Ibnu 

„Abbas. Dia adalah sahabat Nabi saw yang tidak diragukan kejujuran dan 

kesahihannya dalam menyampaikan hadits Nabi. Itu berarti bahwa antara Nabi 

saw, dengan Ibn „Abbas telah terjadi persambungan sanad. 

2. Sanad Riwayat Imam at-Tirmizi 

Ketersambungan sanad mulai dari mukharij sampai kepada sumber utama 

yakni Rasulullah saw adalah salah satu syarat utama untuk menentukan drajat 



 

suatu hadits. Untuk mengetahui ketersambungan sanad tersebut, salah satu 

caranya ialah dengan melihat tahun lahir dan wafat masing-masing perawi.  

Dengan memperhatikan kembali skema sanad dengan profil perawi yang 

lalu, maka peneliti mendapatkan data Imam at-Tirmizi Nama lengkap beliau 

adalah Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Al-

Dhahhak Al-Sulami Al-Tirmidzi. Beliau lahir di Tirmidz, sebuah kota kecil di 

pinggir utara sungai Amudaria, sebelah utara Iran pada bulan Dzulhijjah tahun 

200 H
138

 dan wafat pada hari senin tanggal 13 Shafar 279 H di Ramlah, abu Ya‟la 

Al-Khalili dalam kitabnya „Ulumul Hadits menerangkan bahwa Muhammad bin 

Isa Al-Tirmidzi adalah seorang penghafal dab ahli hadits yang baik yang telah 

diakui oleh para ulama. Ia memiliki kitab Sunan dan kitab al-jarh wa al-ta‟dil. 

Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh Abu Mahbub dan banyak ulama lain. Ia 

terkenal sebagai seorang yang dapat dipercaya, seorang ulama dan imam yang 

menjadi panutan dan berilmu luas.
139

Thasy Kubra Zadah berkata, “Al-Tirmidzi 

adalah seorang dari ulama penghafal hadits yang terkenal, berilmu luas dalam 

bidang fiqih, dan menerima hadits dari ulama besar.”
140

 Ia tercatat sebagai murid 

dari Muhammad bin Al-„Alaa, dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa Muhammad bin Al-„Alaa bertemu dengan Imam at-Tirmizi. Selanjutnya 

Musa bin Al-„Alaa, Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Al-„Alaa bin 

Quraib Al-Hamdani, sering di panggil Abu Quraib. Beliau lahir pada tahun 160 H 

dan wafat pada tahun 257 H. Komentar ulama terhadap Muhammad bin Al „Alaa 
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yaitu, Abu Hatim menyebutnya Shaduq, An-Nasa‟i mengatakan la ba‟sa bih, Ibnu 

Hibban menyebutnya „ats tsiqaat, menurut Maslamah bin Qasim mengatakan 

bahwa Muhammad bin Al „Alaa adalah Kuufii Tsiqah, Ibnu Hajar al-Asqalani 

mengatakan Tsiqah Hafidz, dan menurut Adz Dzahabi mengatakan Muhammad 

bin Al „Alaa adalah Hafidh. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dia adalah 

periwayat yang Shaduq. Ia tercatat sebagai murid dari Zayd bin al-Hubab peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa antara murid dengan guru bertemu dan hidup 

sejaman. Selanjutya Zayd bin Al-Hubab, Nama lengkapnya adalah Zayd bin Al-

Hubab bin al-Rayyan. Ada yang mengatakan Ruman al-Tamimi, Abu Husayn 

al‟Ukli al-Kufi. Dia wafat pada tahun 203 H. Mengenai penilaian ulama 

terhadapnya, Abu Hatim mengatakan shaduq shahih, Abu Daud mengatakan 

bahwa saya mendengar Ahmad berkata bahwa Zayd bin al-Hubbab shaduq, akan 

tetapi banyak kesalahan (kasir al-Khata‟ ), „Ubayd al-Qawaini mengatakan bahwa 

Abu al-Husayn al-„Ukli, zakiyyah, hafizan, „aliman. Ibnu Hibban menyebutnya di 

dalam al-Siqat, dan dikatakan bahwa haditsnya dapat diambil sebagai pelajaran 

jika ia meriwayatkan dari orang-orang yang masyhur. Berdasarkan keterangan 

diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Zayd bin Hubbab al-„Ukli adalah periwayat 

yang sahih karena telah memenuhi kaidah kesahihan sanad hadits. Ia tercatat 

sebagai murid dari Musa bin Ubaydah peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara 

murid dengan guru bertemu dan hidup sejaman. Selanjutnya Musa bin Ubaydah, 

Nama lengkapnya adalah Musa bin „Ubaydah bin Nasyitbin „Amr bin al-Haris al-

Rabazi, Abu Abd al-„Aziz al-Madani. Adapun penilaian para ahli kritik 

terhadapnya, Ahmad mengatakan munkar al-hadits, laysa bi syai‟, dan bukan 



 

penghafal hadits, Ahmad mengatakan dari Ibnu Ma‟in bahwa Musa bin „Ubaydah 

bukan pembohong, akan tetapi beliau meriwayatkan hadits dari „Abdullah bin 

Dinar hadits-hadits yang mungkar Ibnu Ma‟in mengatakan haditsnya tidak dapat 

dijadikan hujjah, dhoif. Dari keterangan diatas dapat dinyatakan bahawa Musa bin 

„Ubaydah adalah periwayat hadits yang dipermasalahkan kualitasnya. Pujian yang 

diberikan kepadanya sangat rendah. Sebaliknya celaan yang dilontarkan terhadap 

dirinya berperingkat tinggi, bahkan Ibnu Hibban yang terkenal tasahul (longgar) 

dalam memberikan penilaian, menilainya sebagai orang yang dho‟if. Maka cukup 

kuat alasan untuk memenangkan ketercelaan yang bersangkutan dari pada 

keterpujiannya itu berimplikasi bahwa Musa bin „Ubaydah berkualitas dho‟if.  

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Musa bin „Ubaydah 

adalah periwayat yang dho‟if karena tidak memenuhi kaidah keshahihan sanad 

hadits.  

Oleh karena Musa bin „Ubaydah dikatakan sebagai periwayat yang 

berpredikat dho‟if maka menjadikan pula sanad yang diteliti berkualitas dho‟if. Ia 

tercatat sebagai murid dari Sa‟id bin Abi Sa‟id peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa antara murid dengan guru bertemu dan hidup sejaman. Selanjutnya Sa‟id 

bin Abi Sa‟id, Nama lengkapnya adalah Sa‟id bin Abi Sa‟id, al-Ansori Al-

Madani, Maula Abi Bakar bin Muhammad bin „Umar bin Hazm. Adapun 

komentar ulama terhadap beliau yaitu, Ibnu Hibban menyabutkan dalam „ats 

tsiqaat, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani beliau adalah majhul, dan menurut Adz 

Dzahabi beliau adalah Majhul dan telah ditsiqahkan. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa dia adalah periwayat yang Majhul. Ia tercatat sebagai murid 



 

dari Abu Rofi‟ peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara murid dengan guru 

bertemu dan hidup sejaman. Selanjutnya Abu Rofi‟, Nama lengkapnya adalah 

Abu Rofi‟ Al-Qubati, Maula Nabi saw, ada yang mengatakan namanya Ibrahim 

dan ada yang mengatakan Aslam, ada pula yang mengatakan Sabit dan ada pula 

yang Komentar ulama terhadap Abu Rofi‟ yaitu Ibnu Hajar al-„Asqalani 

mengatakan bahwa beliau Shahih. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dia 

adalah periwayat yang Shahih. 

3. Sanad Riwayat Imam Ibnu Majah  

Ketersambungan sanad mulai dari mukharij sampai kepada sumber utama 

yakni Rasulullah saw adalah salah satu syarat utama untuk menentukan drajat 

suatu hadits. Untuk mengetahui ketersambungan sanad tersebut, salah satu 

caranya ialah dengan melihat tahun lahir dan wafat masing-masing perawi. 

Dengan memperhatikan kembali skema sanad dengan profil perawi yang lalu, 

maka peneliti mendapatkan data Imam Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin 

Yazid bin Majah Al-Rabi‟ Al-Qaswini. Beliau adalah seorang hafizh terkenal, 

penulis kitab sunan. Beliau dinisbahkan kepada golongan Rabi‟ah dan bertempat 

tinggal di Qaswain, suatu kota di Iraq. Beliau lahir pada tahun 209 H dan wafat 

pada bulan Ramadhan tahun 273 H. Pendapat ulama tentangnya yaitu Al-Hafizh 

Abu Ya‟la Al-Khalil bin Abdullah Al-Khalilli Al-Qaswini menyebutkan tentang 

orang-orang besar yang ada di Qaswin, beliau berkata, “Ibnu Majah adalah 

seorang yang tsiqah besar, muttafaq „alaih (disepakati oleh para ulama), seorang 

yang kritis terhadap hadits, dia dikenal mendalami hadits dan mampu 

menghafalnya, dan dia mempunyai banayak karangan dalam bidang sunan, tafsir 



 

dan sejarah.”Abu Abdullah Muhammad bin Yazid berkata, “Dia mempunyai 

kitab sunan, tafsir, sejarah, dan dia sangat terkenal paham dengan perkara ini. Dia 

pergi mengembara ke daerah-daerah Iraq yaitu Basrah, Kufah, dan Baghdad, 

Mekah, Syam, Mesir, dan Ray untuk menulis hadits. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa Imam Ibnu Majah adalah Tsiqah. Ibnu Majah banyak 

mendapatkan pujian berperingkat tinggi dari para ulama yang dari pendapat ulama 

tersebut tidak ada seorangpun dari kritikus hadits yang mencelanya. Ia tercatat 

sebagai murid dari Musa bin „Abd al-Rahman peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa antara murid dengan guru bertemu dan hidup sejaman. Selanjutnya Musa 

bin „Abd al-Rahman, Nama lengkapnya Musa bin „Abd al-Rahman bin Sa‟id bin 

Masruq bin Ma‟dan bin al-Marzubani al-Masruqi, Abu „I Al-Kufi. Al-Nasai 

mengatakan bahwa Musa bin „Abd al-Rahman siqah, dan di tempat lain al-Nasai 

mengatakan ia ba‟sa bih. Ibnu Abi Hatim mengatakan shaduq shiqat, dan Ibnu 

Hibban menyebutnya di dalam al-shiqat, sedangkan menurut Abu al-Qasim bin 

„Asakir. Tidak seorangpun yang mencela pribadi Musa bin Abd al-Rahman, oleh 

karena itu pernyataan bahwa dia menerima riwayat Zayd al-Hubbab dengan 

lambang haddasana dapat dipercaya, dan keduanya terjadi persambungan sanad. 

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapa di tegaskan bahwa Musa bin Abd al-

Rahman adalah periwayat yang shahih karena telah memenuhi kaidah kesahihan 

sanad hadits. Ia tercatat sebagai murid dari Zayd bin al-Hubab peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa antara murid dengan guru bertemu dan hidup sejaman. 

Selanjutya Zayd bin Al-Hubab, Nama lengkapnya adalah Zayd bin Al-Hubab bin 

al-Rayyan. Ada yang mengatakan Ruman al-Tamimi, Abu Husayn al‟Ukli al-



 

Kufi. Dia wafat pada tahun 203 H. Mengenai penilaian ulama terhadapnya, Abu 

Hatim mengatakan shaduq shahih, Abu Daud mengatakan bahwa saya mendengar 

Ahmad berkata bahwa Zayd bin al-Hubbab shaduq, akan tetapi banyak kesalahan 

(kasir al-Khata‟ ), „Ubayd al-Qawaini mengatakan bahwa Abu al-Husayn al-

„Ukli, zakiyyah, hafizan, „aliman. Ibnu Hibban menyebutnya di dalam al-Siqat, 

dan dikatakan bahwa haditsnya dapat diambil sebagai pelajaran jika ia 

meriwayatkan dari orang-orang yang masyhur. Berdasarkan keterangan diatas, 

maka dapat ditegaskan bahwa Zayd bin Hubbab al-„Ukli adalah periwayat yang 

sahih karena telah memenuhi kaidah kesahihan sanad hadits. Ia tercatat sebagai 

murid dari Musa bin Ubaydah peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara murid 

dengan guru bertemu dan hidup sejaman. Selanjutnya Musa bin Ubaydah, Nama 

lengkapnya adalah Musa bin „Ubaydah bin Nasyitbin „Amr bin al-Haris al-Rabazi, 

Abu Abd al-„Aziz al-Madani. Adapun penilaian para ahli kritik terhadapnya, 

Ahmad mengatakan munkar al-hadits, laysa bi syai‟, dan bukan penghafal hadits, 

Ahmad mengatakan dari Ibnu Ma‟in bahwa Musa bin „Ubaydah bukan 

pembohong, akan tetapi beliau meriwayatkan hadits dari „Abdullah bin Dinar 

hadits-hadits yang mungkar Ibnu Ma‟in mengatakan haditsnya tidak dapat 

dijadikan hujjah, dhoif. Dari keterangan diatas dapat dinyatakan bahawa Musa bin 

„Ubaydah adalah periwayat hadits yang dipermasalahkan kualitasnya. Pujian yang 

diberikan kepadanya sangat rendah. Sebaliknya celaan yang dilontarkan terhadap 

dirinya berperingkat tinggi, bahkan Ibnu Hibban yang terkenal tasahul (longgar) 

dalam memberikan penilaian, menilainya sebagai orang yang dho‟if. Maka cukup 



 

kuat alasan untuk memenangkan ketercelaan yang bersangkutan dari pada 

keterpujiannya itu berimplikasi bahwa Musa bin „Ubaydah berkualitas dho‟if.  

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Musa bin „Ubaydah 

adalah periwayat yang dho‟if karena tidak memenuhi kaidah keshahihan sanad 

hadits.  

Oleh karena Musa bin „Ubaydah dikatakan sebagai periwayat yang 

berpredikat dho‟if maka menjadikan pula sanad yang diteliti berkualitas dho‟if. Ia 

tercatat sebagai murid dari Sa‟id bin Abi Sa‟id peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa antara murid dengan guru bertemu dan hidup sejaman. Selanjutnya Sa‟id 

bin Abi Sa‟id, Nama lengkapnya adalah Sa‟id bin Abi Sa‟id, al-Ansori Al-

Madani, Maula Abi Bakar bin Muhammad bin „Umar bin Hazm. Adapun 

komentar ulama terhadap beliau yaitu, Ibnu Hibban menyabutkan dalam „ats 

tsiqaat, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani beliau adalah majhul, dan menurut Adz 

Dzahabi beliau adalah Majhul dan telah ditsiqahkan. Dengan demikian dapat 

dinyatakan bahwa dia adalah periwayat yang Majhul. Ia tercatat sebagai murid 

dari Abu Rofi‟ peneliti dapat menyimpulkan bahwa antara murid dengan guru 

bertemu dan hidup sejaman. Selanjutnya Abu Rofi‟, Nama lengkapnya adalah 

Abu Rofi‟ Al-Qubati, Maula Nabi saw, ada yang mengatakan namanya Ibrahim 

dan ada yang mengatakan Aslam, ada pula yang mengatakan Sabit dan ada pula 

yang Komentar ulama terhadap Abu Rofi‟ yaitu Ibnu Hajar al-„Asqalani 

mengatakan bahwa beliau Shahih. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dia 

adalah periwayat yang Shahih. 

 



 

4. Natijah (Hasil Penelitian Sanad) 

a. Hadits Riwayat Imam Abu Daud Jalur Pertama 

Hadits tersebut selain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga 

diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Bila melihat 

jumlah keseluruhan dalam rangkaian periwayat yang terdapat dalam seluruh 

sanad, pada tingkatan pertama (tingkat sahabat) yaitu pada Abdullah bin 

Abbas kemudian pada tingkat kedua (Tabi‟in kalangan pertengahan) yaitu 

Ikrimah, kemudian pada tingkat ketiga (Tabi‟in) yaitu Al-Hakam bin Habban, 

kemudian pada tingkat keempat (Tabi‟ul Atba‟kalangan pertengahan) yaitu 

Musa bin Abdul Aziz, kemudian pada tingkat kelima (Tabi‟ul Atba‟ kalangan 

tua) yaitu Abdurrahman bin Bisyar.  

Setelah sanad Imam Abu Daud ini diteliti ternyata unsur keshahihan 

sanadnya bersambung, perawinya bersifat „Adil dan dhabit, dan terhindar dari 

syadz dan „illat belumlah semuanya terpenuhi, karena adanya perawi yakni 

Musa bin Abdul Azizyang bermasalah. Sebagian para ulama mengatakan 

bahwa beliau adalah dho‟if, sehingga dapat dikatakan hadits ini adalah hadits 

yang berderajat dho‟if. 

b. Hadits Riwayat Imam Abu Daud Jalur Kedua 

Hadits tersebut selain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga 

diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Bila melihat 

jumlah keseluruhan dalam rangkaian periwayat yang terdapat dalam seluruh 

sanad, pada tingkatan pertama (tingkat Sahabat) yaitu Abdullah bin Amru, 

pada tingkatan kedua (Tabi‟in kalangan pertengahan) yaitu Abu Jauzah‟, pada 



 

tingkatan ketiga (Tabi‟ut Tabi‟in kalangan tua) yaitu Amru bin Malik, pada 

tingkatan keempat (Tabi‟in kalangan pertengahan) yaitu Mahdi bin Maymun, 

pada tingkatan  kelima (Tabi‟ut Tabi‟in kalangan biasa) yaitu Hubban bin 

Hillal, kemudian pada tingkatan keenam (Tabi‟ul Atba‟ kalangan tua) yaitu 

Muhammad bin Sufyan,  

Setelah sanad Imam Abu Daud ini diteliti ternyata unsur keshahihan 

sanadnya bersambung, perawinya bersifat „Adil dan dhabit, dan terhindar dari 

syadz dan „illat telah terpenuhi sehingga dapat dikatakan hadits ini hadits 

yang derajatnya adalah shahih. 

 

c. Hadits Riwayat Imam Abu Daud Jalur ketiga  

Hadits tersebut selain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga 

diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Bila melihat 

jumlah keseluruhan dalam rangkaian periwayat yang terdapat dalam seluruh 

sanad, pada tingkatan pertama (tingkat Sahabat) yaitu Abdullah bin Abbas, 

kemudian pada tingkatan kedua (Tabi‟in kalangan pertengahan) yaitu Abi Al-

Jawzah, kemudian pada tingkatan ketiga (Tabi‟ut Tabi‟in kalangan tua) yaitu 

Amru bin Malik, kemudian pada tingkatan ketiga (Tabi‟ut Tabi‟in kalangan 

pertengahan) yaitu Ja‟far bin Sulaiman, dan kemudian pada jtingkatan  

keempat Rauh bin al-Musayyab. 

Setelah sanad Imam Abu Daud ini diteliti ternyata unsur keshahihan 

sanadnya bersambung, perawinya bersifat „Adil dan dhabit, dan terhindar dari 



 

syadz dan „illat telah terpenuhi sehingga dapat dikatakan hadits ini hadits 

yang derajatnya adalah shahih. 

d. Hadits Riwayat Imam At-Tirmizi 

Hadits tersebut selain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi juga 

diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah. Bila melihat 

jumlah keseluruhan dalam rangkaian periwayat yang terdapat dalam seluruh 

sanad, pada tingkatan pertama (tingkat Sahabat) yaitu Abu Rafi‟, kemudian 

pada tingkatan kedua (Tabi‟in kalangan pertengahan) yaitu Said bin Abi Said, 

kemudian pada tingkatan ketiga (Tabi‟in kalangan biasa) yaitu Musa bin 

Ubaydah, kemudian pada tingkatan keempat (Tabi‟ut Tabi‟in kalangan biasa) 

yaitu Zaid bin al-Hubab, kemudian pada tingkatan kelima (Tabi‟ul Atba‟ 

kalangan tua) yaitu Muhammad  Al‟Alaa.  

Setelah sanad Imam Abu Daud ini diteliti ternyata unsur keshahihan 

sanadnya bersambung, perawinya bersifat „Adil dan dhabit, dan terhindar dari 

syadz dan „illat telah terpenuhi sehingga dapat dikatakan hadits ini hadits 

yang derajatnya adalah shahih. 

e. Hadits Riwayat Imam Ibnu Majah 

Hadits tersebut selain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi juga 

diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah. Bila melihat 

jumlah keseluruhan dalam rangkaian periwayat yang terdapat dalam seluruh 

sanad, pada tingkatan pertama (tingkat Sahabat) yaitu Abu Rafi‟, pada 

tingkatan kedua (Tabi‟in kalangan pertengahan) yaitu Sa‟id bin Abi Sa‟id, 

pada tingkatan ketiga (Tabi‟in kalangan biasa) yaitu Musa bin Ubaydah, pada 



 

tingkatan keempat (Tabi‟ut Tabi‟in kalangan biasa) yaitu Zaid bin Al-Hubab, 

pada tingkatan kelima (Tabi‟ul Atba‟ Kalangan Tua) yaitu Musa bin 

Abdurrahman.  

Setelah sanad Imam Abu Daud ini diteliti ternyata unsur keshahihan 

sanadnya bersambung, perawinya bersifat „Adil dan dhabit, dan terhindar dari 

syadz dan „illat telah terpenuhi sehingga dapat dikatakan hadits ini hadits 

yang derajatnya adalah shahih. 

Dari keseluruhan keterangan yang telah diteliti, maka peneliti 

menyimpulkan hasil penelitian sanad adalah:  

1. Hadits tentang shalat tasbih pada riwayat Imam Abu Daud, Imam 

At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah yang semuanya bersumber dari 

Rasulullah saw dan sahabat. 

2. Hadits riwayat Abu Daud pada jalur pertama bila melihat dari 

jumlah keseluruhan dalam rangkaian periwayatan yang terdapat 

dalam seluruh sanad, maka hadits tersebut adalah hadits yang 

berstatus hasan karena pada jalur pertama ada salah satu perawi 

hadits yang sering melakukan kesalahan yaitu Musa bin „Abdul 

„Aziz. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud pada 

jalur kedua haditsnya bersifat shahih karena mayoritas perawi 

hadits telah memenuhi kaidah keshahihan sanad hadits, dan hadits 

yang diriwayatkan oleh Abu Daud pada jalur ketiga haditsnya 

bersifat shahih karena mayoritas perawi hadits telah memenuhi 

kaidah keshahihan sanad hadits. Sedangkan hadits yang 



 

diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi haditsnya bersifat hasan, 

karena ada salah satu perawi yang haditsnya dipermasalahkan 

kualitasnya yaitu Musa bin Ubaydah. Dan Imam Ibnu Majah 

berstatus hasan karena ada salah satu perawi yang haditsnya 

dipermasalahkan kualitasnya yaitu Musa bin Ubaydah. 

3. Hadits ini menjelaskan tentang shalat tasbih, hadits ini tergolong 

hadits yang al-Muttashil Marfu‟, yaitu hadits yang sanad-nya 

langsung disandarkan kepada Rasulullah saw. Sedangkan dari 

aspek kualitasnya, hadits diatas tergolong dalam kategori hadits 

shahih.  

B. Analisis Matan  

Dalam analisis matan ini, peneliti melakukan dengan meneliti 

kemungkinan adanya syadz dan „illat pada matan dengan melihat kualitas 

sanad-nya, meneliti susunan matan yang semakna, meneliti kandungan 

maknanya, dan yang terakhir barulah akan disimpulkan apakah matan 

tersebut berstatus shahih atau tidak. Dalam penelitian matan ini, peneliti tidak 

memisah-misahkan ketiga hadits berdasarkan mukharrij-nya masing-masing 

karena hadits tersebut adalah hadits shahih.    

1. Meneliti Matan Dengan Melihat Kualitas Sanadnya  

Berdasarkan pembahasan sebelumnya terlihat dari keseluruhan hadits, 

maka sanad hadits tersebut tidak ada yang bermasalah karena telah 

memenuhi syarat dari keshahihan hadits shahih. Sehingga dengan demikian, 



 

peneliti mengambil kesimpulan bahawa apabila dilihat dari kualitas sanad-

nya, maka sanad hadits tersebut adalah shahih.  

2. Meneliti Susunan Matan Yang Semakna 

Untuk meneliti ada atau tidaknya kemungkinan perbedaan lafadz pada 

berbagai matan yang semakna, maka peneliti akan menampilkan semua 

matan dari tiga hadits yang diriwayatkan oleh masing-masing mukharrij 

tersebut adalah Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. 

Dari uraian matan ketiga hadits diatas, dapat diketahui bahwa hadits-hadits 

tersebut menerangkan poin yang sama yaitu membahas tentang shalat tasbih.  

Kemudian letak perbedaan lafadznya adalah dalam hadits riwayat 

Imam Abu Daud menggunaka  sedangkan pada hadits 

Imam At-Tirmizi menggunakan  dan pada hadits 

Imam Ibnu Majah menggunakan . Perbedaan 

lainnya terdapat pada hadits Abu Daud dengan menggunakan lafadz  

 sedangkan Imam At-

Tirmizi menggunakan 

 dan Imam Ibnu Majah menggunakan 



 

. Walaupun ada perbedaan-perbedaan, namun demikian tidaklah merubah 

topik shalat tasbih. Perbedaan-perbedaan tersebut masih dapat ditolerir dan 

bukan berarti matan hadits-hadits tersebut mengandung syadz dan „illat. 

Perbedaan redaksi tersebut dikarenakan dalam periwayatan hadits terdapat 

periwayat secara lafadz dan secara makna-nya saja.  

3. Meneliti Kandungan Matan  

Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi sebagaimana yang dikutip oleh M 

Syuhudi Ismail menyatakan bahwa suatu matan maqbul (diterima karena 

berkualitas shahîh) apabila tidak bertentangan dengan akal sehat, Al-qur‟an, 

hadîts mutawatir, amalan yang menjadi kesepakatan ulama salaf dalil yang telah 

pasti, dan hadîts ahad yang kualitas kesahîhannya yang lebih kuat. 
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Hadîts tentang keutamaan shalat tasbih bila disandingkan dengan aturan pertama 

yakni tidak bertentangan dengan akal sehat, setelah penulis melakukan penelitian 

bahwa tidak ada yang bertentangan.  

Apabila disandingkan dengan syarat yang kedua yakni tidak bertentangan dengan 

Al-qur‟an, peneliti menyimpulkan tidak ada sama sekali yang bertentangan 

dengan Al-qur‟an, sebagaimana firman Allah  Swt: 
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Qs. Al-Nashr (110): 3 

 

Artinya: “Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan 

kepada-Nya. Sungguh Dia Maha Penerima Tobat.”
142

 

Dalam ayat diatas yang dimaksud dengan Maha penerima tobat yaitu, apabila 

ada seseorang yang melakukan dosa desar dan memohon ampun kepada Allah 

saw, maka Allah saw akan mengampuninya dan menerima tobatnya.   

4. Natijah (Hasil Penelitian Matan) 

Setelah matan hadits diteliti berdasarkan kualitas sanad, peneliti susunan 

matan yang seksama, dan meneliti kandungan matan hadits keutamaan shalat 

tasbih peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa matan hadîts tidaklah ada yang 

bermasalah karena sesuai dengan syarat-syarat matan shahih yang disyaratkan 

oleh para ulama, dengan demikian unsur syuzuz dan „illat tidaklah ditemukan. 

Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa matan hadits ini adalah 

shahîh. Makna matan hadits tersebut sesungguhnya adalah kemudahan yang 

diberikan oleh Rasulullah kepada umat Islam untuk melakukan shalat tasbih 

sesuai dengan ketentuan dan syarat untuk melakukan shalat tasbih.  

C. Kesimpulan Hasil Penelitian Sanad dan Matan 

Sanad hadîts tentang keutamaan shalat tasbih studi kritik sanad dan 

matan adalah shahîh. Berkenaan dengan matan hadîts tersebut adalah shahîh. 
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Apabila keduanya digabungkan, sanadnya yang shahih dengan  matan yang 

shahîh, maka hasil keseluruhan hadîts tersebut adalah berstatus shahîh. Dikatakan 

demikian karena sanad adalah kunci bagi matan dan dalam kasus hadîts ini, 

sanad yang menjadi kunci bagi matan tersebut adalah sahîh. 

 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN  

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti menguraikan pembahasan-pembahasan tentang hadits-

hadits tentang shalat tasbih dalam penelitian ini, maka dapat di ambil kesimpulan: 

1. Kualitas sanad dan matan hadits tentang keutamaan shalat tasbih dilihat 

dari aspek kualitasnya hadits diatas termasuk dalam hadits shahih, karena 

hadits-hadits diatas memenuhi syarat-syarat hadits shahih dan hadits ini 

juga tergolong hadits yang al-Muttasil Marfu‟, yaitu hadits yang sanadnya 

langsung disandarkan kepada Rasulullah saw. Disamping itu juga, dari 

persambungan sanad perawinya, pada hadits ini juga saling bertemu, dan 

kesemuanya mayoritas Tsiqah dan Adil. Sanad dan matan tentang shalat 

tasbih memiliki banyak jalur periwayatan. Bahkan ketiga hadits yang 

diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah 

yang haditsnya peneliti ambil sebagai sampel pada penelitian ini saling 

menguatkan.  

2. Berdasarkan kandungan dan makna hadits tentang shalat tasbih 

menunjukkan bahwa shalat tasbih dari berbagai lafadz tidak terjadi 

perbedaan yang mengubah makna hadits, berdasarkan kandungan 

maknanya juga memenuhi empat syarat hadits shahih yaitu tidak 

bertentangan dengan Al-Qur‟an, selain tidak bertentangan dengan nash Al-

Qur‟an, hadits tidak bertentangan dengan hadits-hadits yang lebih kuat 

atau hadits yang sama derajatnya, tidak bertentangan dengan akal sehat, 



 

indra dan sejarah serta menunjukkan ciri-ciri sabda ke-Nabian sehingga 

hadits ini dapat diamalkan dan dijadikan hujjah.  

B. Penutup 

Syukur Al-hamdulillah, peneliti panjatkan ke hadirat Allah swt, karena 

berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-nyalah peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari sepenuhnya bahwa 

dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Oleh karena 

itu, masukan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan. 

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk peneliti dan 

umumnya para pembaca serta untuk perkembangan khazanah ilmu pengetahuan 

dalam Islam, khususnya dalam ilmu hadits. 

Akhirnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan bantuan baik moril maupun materil dan semoga Allah swt 

memberikan balasan yang lebih baik. Amin ya rabb al-alamin. 
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