
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Para ulama dari generasi sahabat hingga zaman ini telah mengerahkan seluruh 

kesungguhan mereka dalam menjaga hadis Nabi Shalallâhu ‘Alayhi wa Sallam secara ilmiah, 

amaliah, hafalan, tulisan, kajian dalam penyebarannya di khalayak umat Islam. 

Tradisi transformasi hadis telah ditegaskan oleh Rasulullah Shalallâhu ‘Alayhi wa Sallam 

dalam sabdanya: 

عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : حيمل , ويف رواية: يرث. هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون 
 1.عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وأتويل اجلاهلني

“Ilmu ini (hadis Nabi) akan dibawa dari setiap generasi oleh orang-orang yang adil, yang 

akan meniadakan penyelewengan dari orang-orang yang radikal dan meniadakan 

pemalsuan dari orang-orang yang memalsukannya dan meniadakan tafsiran dari orang-

orang yang bodoh.” 

Bahkan Nabi mendoakan orang-orang yang mendengar dan menghafal hadisnya, 

sebagaimna telah diriwayatkan secara mutawâtir2 dari sabda Rasulullah Shalallâhu ‘Alayhi wa 

Sallam: 

 

                                                           
1Sulaymân Ibn Ahmad Ibn Ayyûb Al-Dukhânî Al-Thabrânî, Musnad Al-Syâmiyyîn, (Beirut : Muassasah 

Al-Risâlah. 1409 H/ 1989 M), cet. ke-1, jil. 1, hlm. 344, no. 599; Abû Bakr Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn ‘Alî Al-

Bayhaqî, Sunan Al-Kubrâ Al-Bayhaqî, (Beirut : Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. 1424 H/ 2003 M), cet. ke-3, jil. 10, hlm. 

353, no. 20911; Al-Khathîb Al-Baghdâdî, Syaraf Ashâb Al-Hadîts Wa Yalîhi Nashîhah Ahli Al-Hadîts, tahqîq ‘Amrû 

‘Abd Al-Mun’im Salîm, (Kairo : Maktabah Ibn Taymiyah. 1417 H/ 1996 M), cet. ke-1, hlm. 67-68, no. 51-52. Hadis 

ini telah diriwayatkan sekelompok sahabat, di antaranya Mu’âdz Ibn Jabal, Usâmah Ibn Zayd, Ibrâhîm Al-Adzrî, dan 

Ibnu Mas’ûd Radhiyallâhu ‘Anhum. 
2Hadis ini telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat, di antarnya Ibnu Mas’ûd, Zayd Ibn Tsabit, Jâbir Ibn 

Muth’im dan lain-lain. 



 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّ َعْن َعْبِد الرَّْْحَِن ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن أَبِيِه َعْن  ْعُ  َرُسوَل اَّللَِّ النَِّبِي َصلَّى اَّللَّ ََّاِ  ِمَِ ُه قَاَل قَاَل َعْبُد الرَّ
عَ  َع ِمنَّا َحِديثًا ويف رواية: ِمَِ ُ اْمَرأً ويف رواية: َعْبًدا. ِمَِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل َنضََّر اَّللَّ ُه َحَّتَّ يُ بَ لِيَغهُ فَ ُربَّ َمَقاَلِِتْ. َفَحِفظَ  َصلَّى اَّللَّ

 3.ُمبَ لٍَّغ َأْحَفُظ َلُه ِمْن َساِمعٍ 
Allah akan memberikan cahaya (di wajah) orang yang mendengar hadisku, dalam riwayat 

lain perkataanku, kemudian menghafalnya dan menyampaikannya, bisa jadi orang yang 

menerima hadisku lebih faqîh dari orang yang mendengar dariku. 

Sufyân Ibn ‘Uyaynah berkata:  

 4ال جتد أحًدا من أهل احلديث إال ويف وجهه نضرة، لدعوة النب صلى هللا عليه وسلم
“Tidak didapatkan seseorang dari ahli hadis kecuali wajahnya bercahaya karena doa Nabi  

Shalallâhu ‘Alayhi wa Sallam.” 

Di antara para ulama yang memberikan perannya dalam menjaga dan menulis sunnah 

adalah Imâm Abû Zakariyyâ Yahyâ Ibn Syaraf Al-Nawawî Al-Dimasyqî (631-676 H) yang 

termasuk dalam jajaran ulama besar di abad ke-7 Hijriyah, ia memiliki hasil karya yang banyak 

lagi bermanfaat dalam pembahasan yang beraneka ragam, karya-karyanya telah mendapatkan 

pujian dan sanjungan serta perhatian yang besar dari para ulama sehingga mereka mempelajari, 

mengambil faidah dan menukil dari karya-karyanya tersebut. 

Di antara karya-karyanya yang paling bermanfaat, terkenal dan tersebar di semua 

kalangan adalah kitab “Riyâdh  Al-Shâlihȋn”, hal itu terjadi setelah izin Allah, karena dua hal: 

1.  Isi kandungannya yang memuat bimbingan yang dapat menata dan menumbuhkan 

jiwa serta melahirkan satu kekuatan yang besar untuk berhias dengan ibadah yang 

menjadi tujuan diciptakannya jiwa tersebut dan mengantarnya kepada kebahagiaan dan 

kebaikan, karena kitab ini umum meliputi targhȋb dan tarhȋb dan kebutuhan seorang 

                                                           
3Al-Khathîb Al-Baghdâdî, Syaraf Ashâb Al-Hadîts. hlm. 41-44, no. 19-21. 
4Ibid., hlm. 45. 



 

 

muslim dalam perkara agama, dunia dan akhiratnya. Kitab ini adalah kitab tarbiyyah 

(pembinaan) yang baik yang menyentuh aneka ragam aspek kehidupan individual 

(pribadi) dan sosial kemasyarakatan dengan uslȗb (cara pemaparan) yang mudah lagi 

jelas yang dapat dipahami oleh orang khusus dan awam. 

2. Tingginya kedudukan ilmiah yang dimiliki pengarang Riyâdh Al-Shâlihȋn ini di antara 

para ulama zamannya karena keluasan ilmu dan dalamnya pemahamannya terhadap 

sunnah Rasulullah.5 

Kitab Riyâdh Al-Shâlihȋn merupakan kitab yang penting dan bermanfaat. Karena telah 

mengumpulkan apa yang dibutuhkan di zaman yang terus berkembang. Memuat mengenai akhlak-

akhlak, dan berpegang tegung pada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, mengeruk dari 

banyak kitab dan sunnah Nabi, nukilan itu seperti permata-permata dari tempat yang mulia. Imâm 

Al-Nawawî, berkata: “Aku tidak menyebutkan kecuali hadis shahȋh lagi jelas, yang menyandarkan 

kepada kitab-kitab yang shahȋh lagi masyhûr.”6 

Beberapa ulama mengomentari mengenai Riyâdh Al-Shâlihȋn di antaranya: 

1. Menurut Hâjî Khalȋfah7 (w. 1067 H)  Riyâdh Al-Shâlihȋn merupakan ringkasan seluruh 

hadis yang shahȋh”.8 Yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, targhȋb dan 

tarhȋb, zuhud, dan sebagai pelatihan untuk jiwa.  

2. Imâm Al-Dzahabî9 (w. 748 H) berkata: “Ilmu yang bermanfaat yaitu apa yang 

diturunkan berupa Alquran, dan dijelaskan Rasulullah dengan ucapan maupun 

                                                           
5Lihat http://muslim.or.id/kumpulan makalah Ustadz Kholid Syamhudi, (diakses 4 September 2012, 07:15). 
6Yahyâ Ibn Syaraf Al-Nawawî, Riyâdh Al-Shâlihȋn Min Hadȋts Sayyid Al-Mursalȋn, (Riyad : Dâr Al-Jawzî. 

142I H),  cet. ke-1, hlm. 13. 
7Hâjî Khalȋfah, Kasyf Al-Zhunnȗn ‘An Usâmȋ Al-Kutb Al-Funȗn, (Beirut : Dâr Ihyâ’ Al-Turâts al-‘Arabî, 

tth), jil. 1, hlm. 936. 
8Pernyataan ini perlu penlitian lagi. Lihat Imâm Al-Nawawî, Muqaddimah Riyâdh Al-Shâlihȋn, tahqîq ‘Alî 

Ibn Hasan Ibn ‘Alî ‘Abd Al-Hamîd Al-Halabî Al-Atsarî, (Riyad : Dâr Ibnu Al-Jawzî. 1421H), cet. ke-1. 
9Syams Al-Dîn Muhammad Ibn Ahmad Ibn ‘Utsmân Al-Dzahabî, Siyar A’lâm al-Nubalâ, (Beirut : 

Muassasah al-Risâlah. 1405 H/ 1948 M), cet. ke-1, jil. 19, hlm. 340. 

http://muslim.or.id/


 

 

perbuatan,  berkata Nabi Shallallâhu ‘Alayhi wa Sallam: ‘Barang siapa yang tidak 

senang terhadap sunnahku maka bukanlah dari (golongan) ku.’ Maka hendaklah wahai 

saudaraku untuk men-tadabburi Kitabullah, dan mengarahkan perhatianmu kepada 

Sunan Al-Nasâ’î, Riyâdh Al-Shâlihȋn, dan Al-Adzkâr Imam Al-Nawawî niscaya engkau 

akan beruntung dan selamat.10 

3. Syaikh ‘Abd ‘Azîz Ibn ‘Abdullâh Ibn Bâz Rahîmahullâh mewasiatkan untuk 

mempelajari kitab-kitab ahli ilmu yang bermanfaat, seperti Al-Muntaqâ karya Ibnu 

Taymiyah, Riyâdh Al-Shâlihȋn, Bulûgh Al-Marâm dan sebagainya.”11 

4. ‘Alî Ibn Hasan Ibn ‘Alî ‘Abd Al-Hamîd Al-Halabî12 berkata: “Mungkin tidak berlebihan 

jika aku mengatakan: ‘Aku tidak mengetahui terdapat kitab yang dicetak dan 

disebarkan selain Kitabullah, seperti kitab Riyâdh Al-Shâlihȋn, banyak yang mencetak, 

bermacam-macam tahqȋq, dan perbedaan-perbedaan takhrȋj. 

 Kitab Riyâdh Al-Shâlihȋn ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kitab selainnya 

dari kitab-kitab sunnah dan dia benar-benar bekal bagi penasihat, permata bagi yang menerima 

nasihat, pelita bagi orang yang mengambil petunjuk dan taman orang-orang shalih. Hal inilah yang 

menjadi sebab mendapatkan kedudukan yang tinggi di kalangan ulama sehingga mereka 

memberikan syarh, komentar dan mengajarkannya di halaqah-halaqah mereka. 

Imâm Al-Nawawî mengambil materinya dari kitab-kitab sunnah terpercaya seperti 

Shahîh Al-Bukhârî, Shahîh Muslim, Sunan Abû Dâwud, Sunan Al-Nasâ’î, Sunan Al-Tirmidzî, 

Sunan Ibnu Mâjah dan lain-lainnya. Ia berjanji tidak memasukkan ke dalam bukunya ini kecuali 

                                                           
10Terjemah dari potongan hadis, Bukhârî (no. 5063), Muslim (no. 1401) dari Anas. 
11‘Abd Al-‘Azîz Ibn ‘Abdullâh Ibn Bâz, Majmȗ’ Al-Fatâwa, (Riyad : Dâr Al-Qâsimi Lî Al-Nasyr. 1420 

H), cet. ke-1, Jil. 5, hlm. 238. 
12Imâm Al-Nawawî, Muqaddimah Riyâdh Al-Shâlihȋn, tahqîq ‘Alî Ibn Hasan Ibn ‘Alî ‘Abd Al-Hamîd Al-

Halabî Al-Atsarî, hlm. 6. 



 

 

hadis-hadis yang shahȋh dan beliau pun menunaikannya sehingga tidak didapatkan hadis yang 

lemah kecuali sedikit itu pun kemungkinan menurut pandangan dan ilmunya adalah shahȋh. 

Ia juga memberikan keistimewaan dalam tertib dan pembuatan bab pembahasan, ia 

membaginya menjadi beberapa kitab dan kitab-kitab ini dibagi menjadi beberapa bab lalu 

menjadikan kitab sebagai judul bagi hadis-hadis yang ada di dalam bab-bab yang banyak dari satu 

jenis dan menjadikan bab sebagai judul bagi sekelompok hadis yang menunjukkan satu 

permasalahan khusus. Kitab ini terdiri dari 19 kitab, 372 bab dan 1905 hadis.13 Ia membuka 

mayoritas babnya dengan menyebut ayat-ayat dari Alquran yang sesuai dengan pembahasan hadis 

yang ada lalu membuat tertib dan bab yang saling berhubungan sehingga kitab ini bisa 

mengalahkan selainnya dari kitab-kitab yang serupa dengannya.  

Akhirnya tidak dapat dipungkiri, kitab ini termasuk kitab yang paling banyak tersebar dan 

dimiliki sehingga kemasyhurannya telah melangit dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di 

kalangan orang-orang khusus dan awam, dan cukuplah (sebagai bukti) umumnya masjid 

menjadikannya sebagai bahan bacaan yang dibacakan kepada makmum setelah shalat atau 

sebelumnya. 

Riyâdh Al-Shâlihȋn banyak mendapatkan apresiasi para ulama, baik dengan berbentuk 

men-syarh-nya,14 meringkasnya,15 mengambil salah salah satu tema kitab tersebut untuk dijadikan 

                                                           
13Al-Nawawî, Riyâdh Al-Shâlihȋn,tahqîq‘Alî Ibn Hasan Ibn ‘Alî Ibn ‘Abd Al-Hamîd Al-Halabî Al-Atsarî, 

(Riyad : Dâr Ibn Al-Jawzî. 1421 H), cet. ke-1.   
14Abî Usâmah Salîm Al-‘Îd Al-Hilâlî men-syarh Riyâdh Al-Shâlihȋn dengan judul Bahjah Al-Nâzhirîn 

Syarh Riyâdh Al-Shâlihȋn, Muhammad Ibn ‘Alân Al-Shadîqî men-syarh Riyâdh Al-Shâlihȋn dengan judul Dalîl Al-

Fâlihîn Litarqi Riyâdh Al-Shâlihȋn; Mushthafâ Sa’îd Al-Khun, Mushthafâ Al-Bughâ, Muhyî Al-Dîn Mustawa, ‘Alî 

Syarbajî, dan Muhammad Amîn Luthfî men-syarh Riyâdh Al-Shâlihȋn dengan judul Nuzhah Al-Muttaqîn Syarh Riyâdh 

Al-Shâlihȋn; Al-Husaynî ‘Abd Al-Mujîd Hâsyim men-syarh Riyâdh Al-Shâlihȋn dengan judul Syarh Riyâdh Al-

Shâlihȋn; Muhammad Ibn Shâlih Al-‘Utsaymîn men-syarh Riyâdh Al-Shâlihȋn dengan judul Syarh Riyâdh Al-Shâlihȋn; 

Shubhî Al-Shâlih men-syarh Riyâdh Al-Shâlihȋn dengan judul Minhal Al-Wâridîn Syarh Riyâdh Al-Shâlihȋn, Fâruq 

Hamâdah men-syarh Riyâdh Al-Shâlihȋn dengan judul Dalîl Al-Râgibîn Ila Riyâdh Al-Shâlihȋn. Semua yang men-

syarh Riyâdh Al-Shâlihȋn merupakan para ulama yang hidup sezaman. 
15Yûsuf Al-Nabhânî meringkas Riyâdh Al-Shâlihȋn dengan judul Mukhtashar Riyâdh Al-Shâlihȋn; 

Muhammad ‘Abd Al-Hamîd Mirdâd meringkas Riyâdh Al-Shâlihȋn dengan judul Ittihâf  Al-Muslimîn Fî Tashîl 

Ikhtishâr Riyâdh Al-Shâlihȋn; Jamâl Al-Dîn Sayrawâni meringkas Riyâdh Al-Shâlihȋn dengan judul Al-Mukhtâr Min 



 

 

bahan penelitian baik itu berupa jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesisi, 

maupun disertasi.16 Para ulama juga men-takhrîj kitab tersebut, memisahkan antara hadis yang 

shahîh dan saqîm, ini merupakan upaya mereka menjaga kemuliyaan dan memberikan faidah lebih 

dari kitab ini, maka para ulama men-takhrîj hadisnya di antaranya:  

1. Muhammad Nâshir Al-Dîn Al-Albânî  

1. Abî Usâmah Salîm Al-‘Îd Al-Hilâlî  

2. Syu’ayb Al-Arnaûth  

3. ‘Abdullâh Ibn ‘Abd Al-Muhsin Al-Turkî 

4. Mâhir Yâsin Al-Fahl 

5. ‘Alî Ibn Hasan Ibn ‘Alî Ibn ‘Abd Al-Hamîd Al-Halabî Al-Atsarî 

Namun dari kesimpulan-kesimpulan takhrîj Riyâdh Al-Shâlihȋn terdapat beberapa 

perbedaan di dalam penilaian mereka. Terjadinya perbedaan penilaian di antara mereka 

dipengaruhi oleh beberapa faktor: 

1. Adanya perbedaan penilaian terhadap rawi yang meriwayatkan hadis tersebut 

disebabkan oleh selektif dan tidaknya seorang kritikus hadis. dalam hal ini para kritikus 

hadis terbagi menjadi tiga: mutasyaddidîn (selektif), mutasahhilîn (bermudah-mudah) 

muta’addilîn (adil). 

2. Perbedaan kapasitas keilmuan di antara para kritikus atau muhaqqiqîn. 

3. Di antara mereka ada yang telah menemukan penguat dari sebagian hadis tersebut, dan 

ada juga yang belum mendapatkannya. 

                                                           
Riyâdh Al-Shâlihȋn; Shâlih Ahmad Ridhâ meringkas Riyâdh Al-Shâlihȋn dengan judul Quthûf Min Riyâd Al-Sunnah 

(Dirâsah Tahlîliyyah Li Ahâdîts Mukhtârah Min Riyâdh Al-Shâlihȋn; Ahmad Bâdawaylân meringkas Riyâdh Al-

Shâlihȋn dengan judul Nawâhî Sayyid Al-Mursalîn Min Kitâb Riyâdh Al-Shâlihȋn.  
16Ahmad Râtib Humûsy meneliti daftar isi Riyâdh Al-Shâlihȋn dengan judul Kunûz Al-Bâhitsîn (Al-Tarâjim 

Wa Al-Fihâris Al-Tafshiliyyah Li Kitâb Riyâdh Al-Shâlihȋn;  Shafwah Al-Siqqâ meneliti daftar isi Riyâdh Al-Shâlihȋn 

dengan judul Miftâh Al-Râhilîn Ila Riyâdh Al-Shâlihȋn; Shalâh Al-Dîn Yûsuf meneliti biografi-biografi dalam Riyâdh 

Al-Shâlihȋn dengan judul Dalîl Al-Thâlibîn Tarjamah Wa Fawâid Riyâdh Al-Shâlihȋn, dan sebagainya. 



 

 

Berangkat dari perbedaan-perbedaan penilaian para ulama di atas, ditambah lagi adanya 

sebagian kitab yang memuat perbedaan-perbedaan tersebut tanpa memberikan penjelasan dari 

perselisihan-perselisihan tersebut, kemudian tanpa memberikan kesimpulan yang rajîh, di 

antarnya seperti kitab dengan judul hadis-hadis dha’îf dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn yang disusun oleh 

Abû Zuhdî Munir A. Badjeber, sehingga penulis mencoba meneliti permasalahan ini dengan 

menghimpun  seluruh jalur-jalur dan pandangan para muhaqqîq terhadap hadis-hadis yang 

diperselisihkan dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn. Dilanjutkan dengan melakukan verifikasi hadis-hadis 

tersebut dan memberikan tarjîh terhadap perselisihan pendapat para ulama mengenai kualitas 

hadisnya. 

Menilik begitu pentingnya kitab Riyâdh Al-Shâlihȋn ini, maka menjadi suatu kewajiban 

bagi sebagian kaum muslimin −Khususnya ahli hadis− untuk memeriksa autentisitas hadis-hadis 

yang ada pada kitab tersebut. Sejumlah ulama telah mengkaji atau mengkritik hadis dengan 

berbagai pendekatan sesuai dengan kapasitas masing-masing tanpa ada lembaga tashhȋh atau 

sensor yang dapat menilainya secara otoritatif, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu hadis 

dinilai secara berbeda-beda. 

Upaya penulis dalam men-takhrîj dan men-tarjîh hadis-hadis yg diperselishkan 

kualitasnya oleh para ulama sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kepada mereka, dan tidak 

bermksud mergukan kapabilitas dan kredibilitas para ulama, ini merupkan penlitian yang 

berlandaskan kaidah-kaidah ilmu hadis. 

Perbedaan para ulama dalam menilai sutau hadis merupakan suatu hal yang biasa, 

sebagaimana juga hal itu terjadi dalam perkara fiqhiyyah, dan itu membutuhkan ijtihad. Terlepas 

dari perselisihan yang terjadi di kalangan, ini menunjukkn bhwa adanya usaha yg gigih dalam 

menjaga hadis Nabi Shallallâhu ‘Alayhi wa Sallam. Selain itu masa hidup para ahli hadis juga 



 

 

berbeda. Hal ini menyebabkan riwayat yang didapati ulama muataqaddimîn tak sebanyak ulama 

yang tergolong muta’akhirîn yang sudah terkumpul lebih banyak riwayat. Dalam kenyataannya 

juga perbedaan pendapat dapat terjadi walaupun se-zaman, contoh perbedaan pendapat antara 

Muhammad Nâshir Al-Dȋn Al-Albânî dengan muridnya yaitu Salȋm Ibn ‘Ȋd Al-Hilâlî. Hal ini 

terjadi semata-mata proses pembelaan ahli hadis terhadap hadis Nabi Shallallâhu ‘Alayhi wa 

Sallam. Sehingga dapat dikatakan asal suatu riwayat itu ada, jika berbeda pendapat dilihat dari 

pengumpulan data para ulama dan berbeda pengetahuan mereka terhadap thurûq al-hadîts.  

Hal ini menyebabkan ada beberapa hadis dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn yang diperselisihkan 

keauntetikannya, baik berderajat shahȋh, hasan, bahkan dha’ȋf, dan tidak mustahil hal itu dapat 

membingungkan umat Islam. Beberapa hadis yang diperselisihkan keautentikannya di antaranya: 

Bab 55. Keutamaan dan Anjuran Zuhud terhadap Dunia, bab 80. Wajib Taat pada Pemerintah 

selain dalam Kemaksiatan, bab 100. Membaca Basmalah sebelum Makan dan Hamdalah sesudah 

Makan dalam Tertib Makan, bab 135. Di-sunnah-kan Mengucapkan Salam Ketika Masuk Rumah, 

bab 157. Apa yang Dibaca dalam Shalat Jenazah?. Hadis-hadis tersebut di antaranya yaitu: 

NO 
Sahabat yang 

Meriwayatkan 

Bab dan Nomor 

Hadis 
Lafazh Hadis 

1 

Abû Al-‘Abbâs Sahl 

Ibn Sa’ad Al-Sa’idî 

Radhiyallâhu ‘Anhu 

Bab 55. Keutamaan 

dan Anjuran Zuhud 

terhadap Dunia, No. 

472. 

 َجاَء رَُجٌل ِإََل النب صلى هللا عليه وسلم،

فقال: ََي رسوَل هللا، ُدلَِِّن َعَلى َعَمٍل ِإَذا 

قال: َعِمْلُتُه أَحبَِِّن هللاُ َوأَحبَِِّن النَّاُس، ف

نْ َيا حيُِ  ََْهْد يف الدُّ َْهَ ا ْد ِفيَما ِعْنَد بيك هللُا، َوا

 .النَّاِس حيُِبيك النَّاسُ 

 



 

 

2 

Abî Bakrah 

Radhiyallâhu ‘Anhu 

Bab 80. Wajib Taat 

pada Pemerintah 

selain dalam 

Kemaksiatan, No. 

673. 

 َمْن َأَهاَن السُّْلطَاَن َأَهانَُه هللا

 

3 

Anas Ibn Mâlik 

Radhiyallâhu ‘Anhu 

Bab 135. Di-

sunnah-kan 

Mengucapkan 

Salam Ketika 

Masuk Rumah, No. 

861. 

قَاَل يل رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم: 

 ََي بُ َِنَّ، ِإَذا َدَخْلَ  َعَلى أْهِلَك، َفَسلِيْم،

 َيُكْن بَ رََكًة َعَلْيَك، وعلى أْهِل بَ ْيِتَك.

 

4 

Umayah Ibn Makhsyî 

Radhiyallâhu ’Anhu 

Bab 100. Membaca 

Basmalah sebelum 

Makan dan 

Hamdalah sesudah 

Makan dalam 

Tertib Makan, No. 

732. 

َكاَن رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم 

َجاِلَساً، َورَُجٌل ََيُكُل، فَ َلْم ُيَسمِي هللَا َحَّتَّ لَْ  

يَ ْبَق ِمْن َطَعاِمِه ِإالَّ لُْقَمٌة، فَ َلمَّا رَفَ َعَها ِإََل  

ِفيِه، قَاَل: ِبْسِم هللِا أوََّلُه َوآِخَرُه، َفَضِحَك 

النَّبي صلى هللا عليه وسلم، ُثَّ قَاَل: َما 

ََاَل الشَّْيطَاُن ََيُكُل َمَعُه، فَ َلمَّا ذََكَر اسَم 

 هللِا اْستَ َقاَء َما يف َبْطِنِه.

5 

Abû Hurayrah 

Radhiyallâhu ’Anhu 

Bab 157. Apa yang 

Dibaca dalam 

عن النبِي  صلى هللا عليه وسلم  يف 

ََِة: اللَُّهمَّ أْنَ  رَب َُّها،  الصَّاَلِة َعَلى اجلََنا

َوأْنَ  َخَلْقتَ َها، َوأنَ  َهَديْ تَ َها لإلْساَلِم، 

َوأنَ  قَ َبْضَ  ُروَحَها، َوأْنَ  أْعَلُم ِبسريَِها 



 

 

Shalat Jenazah?, 

No. 938. 

َوعَ الَنَِيِتَها، َوَقْد ِجئَناَك ُشَفَعاَء ََلَا، فَاْغفِ ْر 

 ََلَا

 

Upaya penulis mengangkat permasalahan ini untuk mempermudah bagi pemula, yang 

kesulitan belum mampu memberikan kesimpulan dari berbagai pendapat yang dikemukakan para 

ulama. Dari pemaran di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul: 

“Takhrîj dan Tarjîh terhadap Hadis-hadis yang Diperselisihkan Kualitasnya dalam 

Kitab Riyâdh Al-Shâlihȋn”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka muncul persoalan yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana autentisitas hadis-hadis yang diperselisihkan keabsahannya oleh para 

ulama dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn? 

2. Bagaimana ke-hujjah-an hadis-hadis yang diperselisihkan keabsahannya oleh para 

ulama dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn? 

3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan para ulama dalam menilai hadis-hadis 

dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan manfaat penelitian ini, maka penulis telah 

menyusun sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian:  

a. Untuk mengetahui, bagaimana autentisitas hadis-hadis yang diperselisihkan 

keabsahannya oleh para ulama dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn? 



 

 

b. Untuk mengetahui, bagaimana ke-hujjah-an hadis-hadis yang diperselisihkan 

keabsahannya oleh para ulama dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn? 

c. Untuk mengetahui, apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan para ulama 

dalam menilai hadis-hadis dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn? 

2. Manfaat Penelitian:  

a. Secara Teoritis: Mampu memberikan pengetahuan ‘ilmiyah terhadap hadis-hadis 

yang diperselisihkan Riyâdh Al-Shâlihȋn juga mampu menambah khazanah 

Islâmiyyah kaum Muslimin terhadap perbedaan para ulama dalam berijtihad 

menjaga sunnah Nabi. 

b. Secara Praktis: Dapat menunjukkan kepada pembaca, bahwa kitab yang 

masyhur dan sudah tersebar luas tidak menjamin seluruh hadisnya shahȋh. Hal 

ini dapat diketahui tentunya tak terlepas dari para ahli hadis yang berijtihad 

menilai kualitasnya semata-mata penjagaan terhadap sunnah Rasulullah 

Shallallâhu ‘Alayhi wa Sallam. Sehingga mengingatkan pembaca, supaya 

memfilter setiap informasi yang didapatkan, dengan pemahaman yang benar 

berdasarkan Alquran, sunnah dan pemahaman para shalaf al-shâlih. 

E.  Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan hadis-

hadis yang diperselisihkan keabsahannya dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn, Sejauh ini penulis belum 

menemukan ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku 

atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk 

jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesisi, maupun disertasi. 



 

 

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan hadis-hadis dalam Riyâdh  

al-Shâlihȋn, di antaranya adalah: 

1. Shahȋh Riyâdh Al-Shâlihȋn Min Hadȋts Sayyid Al-Mursalȋn, karya Muhammad Nâshir Al-

Dȋn Al-Albânî, cet. Beirut: Muassasah Gharâs Li Al-Naysr Wa Al-Tawzȋ’, thn. 1423 H. 

2. Bahzah Al-Nâzhirȋn Syarah Riyâdh Al-Shâlihȋn, karya Abȋ Usâmah Salȋm Ibn ‘Ȋd Al-Hilâlî, 

cet. Tth: Dâr Ibnu Al-Jawzî. 

3. Hadits-hadits Dha’ȋf dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn, Karya Muhammad Nâshir Al-Dîn Al-

Albânî, terj. Abû Zuhdî Munir A. Badjeber, cet. Jakarta: Pustaka Azzam, thn. 2003 M. 

4. Dalȋl Al-Fâlihȋn Litharqi Riyâdh Al-Shâlihȋn, karya Muhammad Ibn ‘Alân Al-Shiddȋqî Al-

Syâfi’î Al-Asy’arî Al-Makî, cet. Beirut: Dâr Al-Kutb Al-‘Arabî, tth. 

5. Syarah Riyâdh Al-Shâlihȋn, karya Muhammad Ibn Shâlih Al-Utsaymȋn, cet. tt: Madâr Al-

Wathan Li Al-Nasyr, 1424 H. 

Beberapa penelitian di atas, kajiannya tidak menerangkan lebih spesifik dan mendalam 

tentang hadis-hadis yang diperselisihkan. Juga tarjîh terhadap perbedaan pendapat para ulama 

dalam menilai hadis-hadis yang diperselisihkan kualitasnya dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn. Untuk 

itulah, menurut hemat penulis perlu dilakukan penelitian yang lebih fokus dan mendalam terhadap 

perbedaan pendapat para ulama dalam menilai hadis-hadis yang diperselisihkan dalam Riyâdh Al-

Shâlihȋn serta maqbȗl dan mardȗd-nya hadis-hadis yang diperselisihkan tersebut. 

Dengan demikian perbedaan penelitian ini dengan yang lainnya adalah verifikasi hadis-

hadis yang diperselisihkan dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn dan tinjauan terhadap perbedaan pendapat 

para ulama dalam menilai hadis-hadis yang diperselisihkan kualitasnya dengan dibatasi pada 

penelitian masalah ini terutama ditinjau melalui Qawâ‘id al-Tahdîts. 

E. Kerangka Teori 



 

 

 Riyâdh Al-Shâlihȋn merupakan kitab yang cukup populer di kalangan kaum muslimin. 

Hampir seluruh kaum muslimin di seluruh dunia mengkaji dan membaca kitab Al-Nawawî ini. 

Kitab ini cukup ringkas, namun kandungannya banyak memberikan pelajaran, dan nasihat dari 

Rasulullah Shallallâhu ‘Alayhi wa Sallam. 

Penelitian terhadap nash dan riwayat-riwayat hadis dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn menjadi 

sangat penting dalam hal ini. Terlebih adanya kontroversi di antara para ulama, dalam menyikapi 

riwayat-riwayat tersebut. Nash dan riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa hadis-hadis yang 

diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama perlu diteliti lebih lanjut untuk diketahui mana yang 

lebih rajîh, sehingga didapatkan inti dari kandungan dan ajarannya, sprit dan hikmah apa yang 

sebenarnya yang diajarkan oleh Islam melalui riwayat-riwayat tersebut. 

Pembahasan mengenai hadis harus dilakukan dengan saksama dan menyeluruh, hadis 

yang dijadikan sebagai objek kajian harus dipahami dari berbagai aspek, baik dari matan-nya, isi 

kandungannya, sejarah perkembangannya, kualitas dan fungsinya, problematika pemahaman 

maupun hubungannya dengan aspek lain dalam kerangkan syari’at. Pengembangan hadis dapat 

dilakukan melalui pendekatan ilmu riwâyah dan ilmu dirâyah, yakni pendekatan kesejarahan dan 

normatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Pembagian Ilmu Hadis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMU HADIS 

Ilmu Riwâyah Ilmu Dirâyah 

Penerimaan 

Penyampaian 

Rawi 

Sanad 

Matan 

Pemeliharaan 

Sistem Riwâyah 

Maqbûl Mardûd 



 

 

Ilmu riwâyah, adalah: “Ilmu yang mencakup penerimaan, dari segala perkataan Nabi 

Shalallâhu ‘Alayhi wa Sallam dan perbuatannya, dan periwayatannya, pemeliharaannya serta 

penyampaian lafazh-lafazhnya.”17 

Ada juga yang mendefinisikan ilmu riwâyah: “Ilmu untuk mengetahui cara-cara 

penukilan (penerimaan), pemeliharaan, pembukuan, dan penyampaian hadis dari apa-apa yang 

dinisbahkan kepada Nabi Shalallâhu ‘Alayhi wa Sallam baik berupa perkataan, perbuatan, taqrîr 

dan lain sebagainya.”18 

Melalui periwayatan, hadis Nabi Shalallâhu ‘Alayhi wa Sallam yang diterima (naql dan 

tahammul) oleh sahabat dengan mendengar apa yang disabdakan dan melihat perbuatan serta 

keadaan Nabi Shalallâhu ‘Alayhi wa Sallam, kemudian dipelihara (dhâbth) dengan hafalan (hifzh), 

amalan (‘amal), dan tulisan (kitâb) untuk kemudian disampaikan (tahrîr dan al-ada’) kepada 

sahabat yang lain, atau kepada tabi’in, selanjutnya para tabi’in meneruskan kepada tabi’ al-tabi’in 

melalui proses tahammul wa al-‘ada, sejak thabaqah ini riwayat diisi dengan tadwîn resmi sampai 

terkoleksinya hadis pada kitab-kitab hadis. 

Sedangkan ilmu dirâyah, adalah: “Ilmu yang dengannya diketahui hakikat periwayatan, 

syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, dan keadaan para perawinya, dan syarat-

syarat mereka serta kitab-kitab yang memuat periwayatan juga segala hal yang berkaitan 

dengannya.”19  

                                                           
17Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî, Tadrîb Al-Râwî Fî Syarh Taqrîb Al-Nawawî, (Riyad : Dâr Al-Thayyibah. 1428 

H), cet. ke-1, jil. 1, hlm. 25-26. 
18Endang Soetari, Ilmu Hadits Kajian Riwayah & Dirayah, (Bandung :  CV. Mimbar Pustaka. 2008 M), 

cet. ke-5, hlm. 13. 
19Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî, Tadrîb Al-Râwî, hlm. 26 



 

 

Ada juga yang mendefinisikan ilmu dirâyah dengan, “Kaidah yang dengannya diketahui 

keadaan rawi, sanad, matan, dan cara penerimaan, penyampian, sifat rijâl dan selainnya yang 

menentukan diterima dan ditolaknya hadis.”20 

Dengan menggunakan pendekatan dan metode tersebut, maka dapat diketahui proses 

transformasi hadis, sejak wurûd-nya pada masa Nabi Shalallâhu ‘Alayhi wa Sallam kemudian 

dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh umat Islam, selanjutnya dihimpun dan di-tadwîn, dikaji, 

dibahas serta dianalisis melalui kaidah tahdîts. Dengan demikian, dapat diketahui matan hadis dan 

kualitas maqbûl dan mardûd-nya juga solusi akan problematikanya. 

Esensi dan Eksistensi hadis dapat dipahami melalui definisi, istilah, dilalah, maupun 

arkân, sedangkan hadis secara istilah adalah: “Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Shalallâhu 

‘Alayhi wa Sallam baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrîr dan sifat atau yang lainnya.”21 

Dari segi jâmi’ mâni’-nya, definisi tersebut tidak jâmi’, sebab dalam pembahasan ilmu 

hadis, bukan hanya yang di-idhafah-kan kepada Nabi Shalallâhu ‘Alayhi wa Sallam saja yang 

disebut dengan hadis, tetapi termasuk juga apa yang yang di-idhafah-kan kepada sahabat, tabi’in 

bahkan yang di-idhafah-kan kepada Allah Subhânahu wa Ta’âlâ yang bukan merupakan Alquran 

pun disebut hadis, meskipun masing-masing memiliki penyabutan yang berbeda. 

Hadis yang di-idhafah-kan kepada Nabi Shalallâhu ‘Alayhi wa Sallam disebut dengan 

hadis marfû’, yang di-idhafah-kan kepada sahabat disebut dengan hadis mauqûf, yang di-idhafah-

kan kepada tabi’in disebut dengan hadis maqthû’, dan yang di-idhafah-kan kepada Allah 

Subhânahu wa Ta’âlâ disebut dengan hadis qudsi. 

 

 

                                                           
20Endang Soetari, Ilmu Hadits, hlm. 13 
21Abû Hafsh Mahmûd Al-Thahhân, Taysîr Mushthalâh Al-Hadîts, (Iskandariyah : Markaz Madani Li 

Dirasat. 1415 H), hlm. 16. Selain dari perkataan, perbuatan, dan taqrir mencakup juga sifat, keadaan, akhlaq, sirah, 

silasilah, bahkan himmah, keseluruhannya. Baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. 



 

 

 

 

 

Gambar 2 

Pembagian Sanad Hadis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan hadis secara dilâlah, adalah semua hadis yang 

termaktub pada kitab hadis atau mashâdir al-ashliyyah, yakni diwan hasil proses riwâyah dan 

tadwîn yang ditekuni oleh para muhadditsîn sampai abad keempat dan kelima hijriyah. Kitab-kitab 

tersebut ialah: 

1) Kitab Mushannaf, muncul sekitar awal abad kedua Hijriyah, seperti kitab Al-

Muwaththâ’ karya Imâm Mâlik Ibn Anas. 

2) Kitab Musnad, muncul sekitar abad kedua sampai abad ketiga Hijriyah, seperti Musnad 

Hanafi, Ahmad Ya’qûb, ‘Ubaydillâh, Humaydî, Musaddad, dan Thayâlisî. 

SANAD HADIS 
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Mu’an’an 
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‘Âlî 

Mudabbaj 

Munqathî’ 
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Munfashil 
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3) Kitab Sunan, muncul sekitar abad ketiga, keempat, dan kelima Hijriyah, seperti Sunan 

Abû Dâwud,  Al-Nasâ’î,  Al-Tirmidzî, Ibnu Mâjah,  Al-Dârimî, Al-Dâruquthnî, dan Al-

Bayhaqî. 

4) Kitab Shahîh, muncul sekitar abad ketiga dan keempat Hijriyah, seperti kitab Shahîh 

Al-Bukhârî, Muslim, Ibnu Hibbân, Ibnu Khuzaymah, Ibnu Jârud, Abû ‘Awânah, dan 

Mustadrak Al-Hâkim. 

Sedangkan hadis secara arkân, adalah esensi hadis dipahami dari unsur-unsurnya, seperti 

rawi, sanad, dan matan. ketiga unsur tersebut menunjukkan eksistensi hadis, dan keseluruhan 

hadis pada kitab hadis termaktub lengkap meliputi unsur-unsur tersebut yang disebut juga dengan 

mashâdir al-ashliyyah. 

Dari kedua sistem di atas, maka diketahui mengenai ke-hujjah-an suatu hadis yang 

merupakan kapasitas sebagai manhaj atau panduan ‘amaliyah ajaran Islam, sebagai bayân 

terhadap Alquran dan sebagai dalil dalam menentukan istinbâth. 

Adapun ke-hujjah-an hadis, dibahas melalui kaidah taqsîm, tashhîh, dan tathbîq. Dengan 

kaidah taqsîm akan diketahui kualifikasi hadis dari segi jumlah rawi yang terbagi menjadi hadis 

mutawâtir dan âhâd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 



 

 

Pembagian Matan Hadis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan kaidah tashhîh, hadis âhâd terbagi kepada maqbûl (diterima) dan mardûd 

(ditolak). Hadis maqbûl terdiri dari hadis shahîh dan hasan, sedangkan mardûd disebut dengan 

hadis dha’îf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Pembagian Taqsîm Al-Hadîts 
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Sedangkan kaidah ta’ammul atau tathbîq, terbagi kepada hadis maqbûl ma’mûl bih (yang 

bisa diamalkan) dan hadis maqbûl ghayru ma’mûl bih (tidak bisa diamalkan). 

Adapun hadis maqbûl ma’mûl bih (yang bisa diamalkan) mencakup hadis yang muhkâm, 

mukhtalîf, rajîh, dan nasîkh. Sedangkan hadis maqbûl ghayru ma’mûl bih (tidak bisa diamalkan) 

mencakup hadis mutasyâbih, marjûh, mansûkh, dan mutawaqqaf fîh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Pembagian Tashhîh Al-Hadîs 
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Untuk mengetahui keberadaan dan autentisitas suatu hadis, apakah hadis tersebut berasal 

dari Nabi Shalallâhu ‘Alayhi wa Sallam atau tidak, maka dapat menggunkaan metode  yang 

dikenal dengan metode Takhrîj Al-Hadîts. 

Takhrîj secara bahasa mengandung pengertian (اإلستنباط) ‘mengeluarkan’.22 

 

 

Sedangkan menurut istilah, takhrîj adalah: “Mengeluarkan hadis dari sumber aslinya yang 

telah diriwayatkan dengan sanad-nya oleh para muhadditsîn dan diberikan penjelasan mengenai 

martabat atau derajat hadisnya sesuai dengan keperluan.” 

                                                           
22Mahmûd Al-Thahhân, Ushûl Al-Takhrîj Wa Dirâsah Al-Asânîd, (Riyad : Maktabah Al-Ma’ârif. 1417 H), 

cet. ke-3, hlm. 8. 



 

 

Berdasarkan definisi di atas, maka takhrîj meliputi tiga teknik, yaitu al-Tawtsîq 

(penelusuran), al-Naql (penukilan), dan al-Akhdz (pengutipan) dari al-mashadir al-ashliyyah baik 

dari kitab Mushannaf, Musnad, Sunan, Shahîh, dan lain-lain, kemudian dihimpun lengkap dengan 

matan, sanad dan rawi-nya. selanjutnya dilakukan tashhîh dan i’tibar. 

Tashhîh adalah menentukan kualitas hadis dengan menilai rawi, sanad dan matan 

menurut kriteria ke-shahîh-an berdasarkan kaidah ilmu dirâyah. Untuk melengkapi, pembanding 

atau subtitusi dari tashhîh, digunakan i’tibar, yaitu menentukan kualitas hadis berdasarkan 

petunjuk (qarînah) diwân hadis, baik dari kitab syarh maupun kitab fann. 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembahasan, kritik dan pen-syarh-an untuk 

memahami kandungan makna, kapasitas ta’ammul, asbâb al-wurûd-nya (konteks ketika hadis 

tersebut turun), peran bayân terhadap Alquran, istinbâth al-ahkâm, ikhtilâf dan problematika 

pemahaman, baik menurut pandangan pen-syarh sendiri maupun berdasarkan pendapat para ulama 

terdahulu. 

Namun dalam penelitian terhadap hadis-hadis yang diperselisihkan keabsahannya dalam 

Riyâdh  Al-Shâlihȋn, penulis tidak melakukan pen-syarh-an. Mengingat tujuan utama penelitian ini 

untuk men-takhrîj dan memberikan kesimpulan mana yang paling rajîh di antara beberapa 

pendapat para ulama mengenai keabsahan hadis-hadis tersebut. 

F. Langkah-langkah Penelitian 

Adapun metode penelitian dan langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis 

dalam penelitian ini adalah meliputi :  

1. Menentukan Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kritik hadis. 

Dimana dengan metode ini, penulis akan menganalisa dan menjabarkan kualitas hadis tentang 



 

 

hadis-hadis yang kualitasnya diperselisihkan dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn baik dari segi sanad 

maupun matan.  

2. Penentuan Teknik Penelitian 

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Menentukan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

Shahȋh Riyâdh Al-Shâlihȋn, Bahzah Al-Nâzhirȋn, Hadits-hadits Dha’if dalam Riyadhush 

Shalihin, serta buku-buku yang lain. Sedangkan yang dijadikan sumber data sekunder 

adalah syarah (penjelasan) dari karya tulis ulama atau tokoh lain terhadap Imâm Al-

Nawawî.  

b. Menentukan Jenis Data  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berhubungan 

dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana bentuk-bentuk perbedaan para 

ulama terhadap hadis-hadis yang kualitasnya diperselisihkan dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn. 

3. Penentuan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan, penulis menggunakan metode 

dokumentasi (pencatatan). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan 

menginterpretasikan data yang berupa teori atau konsep-konsep dan proposisi-proposisi hasil 

penelitian yang telah dilakukan, sebagai data yang dijadikan landasan teoritis dalam pelaksanaan 

penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan.  

Penggunaan metode ini dilakukan dengan teknik Studi Kepustakaan (Studi Literatur). 

Adapun studi kepustakaan yaitu studi atau kajian terhadap artikel atau buku yang ditulis oleh para 



 

 

ahli yang memberikan pendapat-pendapat, pengalaman teori-teori atau ide-ide tentang apa yang 

baik dan buruk serta yang tidak diinginkan berkaitan dengan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk 

melengkapi dan memperkuat data yang sudah terkumpul sebelumnya. 

Pengumpulan data yang terdapat dalam keseluruhan sumber dilakukan dengan 

menghimpun pendapat-pendapat para ulama dalam menelaah hadis-hadis yang kualitasnya 

diperselisihkan dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn, dan kitab-kitab lain yang membahas hadis-hadis yang 

kualitasnya diperselisihkan dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn. Kemudian menghimpun hadis-hadis 

tersebut dari mashâdir al-ashlîyyah (sumber aslinya). 

 

 

4. Pengklasifikasian Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori pembahasan 

yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengkajian data. 

5. Analisa Data 

Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengelaborasikan data yang ditemukan dan mengompromikannya, serta 

membandingkan dengan pendapat para ulama lain. 

b. Menganalisa dan melakukan verifikasi ulang terhadap hadis-hadis yang kualitasnya 

diperselisihkan dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn, baik dari sisi riwâyah maupun dirâyah-nya. 

c. Men-tarjîh perbedaan para ulama dalam menilai kualitas hadis-hadis yang kualitasnya 

diperselisihkan dalam Riyâdh Al-Shâlihȋn. 

6. Penarikan Kesimpulan 



 

 

Langkah terakhir adalah mengambil suatu kesimpulan yang paling baik dan benar 

berdasarkan hasil analisa mengenai hadis-hadis yang kualitasnya diperselisihkan dalam Riyâdh Al-

Shâlihȋn, untuk kemudian digunakan sebagai jawaban atas pertanyaan yang tercantum dalam 

perumusan masalah.  

 

 


