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MASA DEPAN PERKEMBANGAN KAJIAN HADIS DI NUSANTARA 

Oleh: Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA* 

 

A. Sebelum Tahun 1900 

Sejak Islam masuk ke Indonesia khususnya dan Asia Tenggara umumnya pada abad 

pertama Hijriah sampai pada tahun 1900 pengajaran Islam berlangsung secara sederhana 

yang bertujuan agar umat Islam memahami rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam, 

pandai melaksanakan salat, puasa, dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Kemudian, mulailah 

dilaksanakan pengajaran ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan pelajaran bahasa Arab 

secara berangsur-angsur. Kajian Hadis secara khusus belum dilakukan walaupun di sela-sela 

pelajaran Islam tersebut sudah barang tentu masuk Hadis secara seporadis sesuai dengan 

keperluan pendalilan dalam berbagai bidang ilmu yang diajarkan karena Hadis merupakan 

sumber kedua dari ajaran Islam.  

L.W.C. Van den  Berg (1886 M) menyusun sebuah daftar lima puluh teks utama yang 

dipelajari di pesantren pada masanya berdasarkan wawancara dengan para kiyai, tidak 

menyebut Hadis sama sekali
1
. Pada tahun 1997, Azyumardi Azra melakukan penelitian 

terhadap disertasi-disertasi Doktor pada Program Pascasarjana IAIN yang sekarang berubah 

status menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang ternyata dari 109 judul disertasi hanya 

tujuh yang berkaitan tentang Hadis sehingga ia berkesimpulan bahwa ilmu hadis cenderung 

“tercecer” perkembangannya dibandingkan dengan Alquran dan ilmu-ilmu Agama lainnya. 

Kemudian sampai Agustus tahun 1999 Progam Pascasarjana UIN Jakarta telah memproduk 

190 disertasi Doktor. Dari jumlah itu hanya 14 mengenai Hadis baik ilmunya maupun takhrij-

nya atau penelitian nilainya. Dari 14 disertasi tentang Hadis tersebut, hanya delapan tentang 

takhrij atau penelitian nilai Hadis
2
. Tahun 2004, penulis sendiri melakukan survey pada 

Museum Prof. Ali Hasymi di Banda Aceh. Museum itu terdiri atas dua tingkat. Banyak buku 

dan manuskrip dari berbagai bidang ilmu agama seperti tauhid, fikih, tasawuf, tarikat, dan 

termasuk buku nahu dan saraf dengan berbagai metode penulisan yang sejauh pengamatan 

penulis tidak ditemukan di tempat lain. Dalam survey ini penulis tidak menemukan buku 

Hadis dalam bahasa Melayu atau yang ditulis oleh orang Indonesia. Hal ini menunjukkan 

kurangnya perhatian terhadap pengkajian dan penulisan Hadis di Indonesia.  

                                                             
* Keynote Speach disampaikan pada acara “Hadith Nabawi in Malay Archipelago: History and 

Progress” on 15th November 2017, yang diselenggarakan oleh QUIS Selangor, Malaysia pada hari Rabu, 15 

November 2017. 
1 Martin van Bruinessen, Kitab Kuning (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hlm. 161. 
2 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru (Jakarta: Logos, 

1999), hlm. 182-199. 
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Adapun penyebab kurangnya perhatian ulama Indonesia khususnya dan ulama 

Nusantara umumnya terhadap Hadis paling tidak disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (1) 

bermazhab, (2) kurangnya pakar, dan (3) kurangnya literatur dan akses untuk mendapatkan 

informasi Hadis. Pada umumnya rakyat Indonesia mengikuti mazhab, khususnya mazhab 

Syafii. Karena itu, mereka tidak perlu mencari hadis untuk menetapkan suatu hukum. Mereka 

cukup dengan kitab-kitab muktabarah dan tidak menelusurinya sampai kepada nas Alquran 

dan Hadis, kecuali dalam kasus-kasus tertentu untuk tujuan menguatkan pendapat mereka. 

Untuk beberapa masa terjadi kelangkaan ulama atau pakar Hadis. Demikian juga kurangnya 

literatur hadis di masa lalu dan belum tersedianya sarana untuk mendapatkan informasi Hadis 

secara mudah.     

Sekarang buku-buku tentang Hadis dan ilmu Hadis dari berbagai perspektif karya 

sarjana Hadis di Indonesia bermunculan dan menyebar di seluruh pelosok tanah air. Namun 

demikian, hadis-hadis daif dan palsu masih diceramahkan dan bahkan tertulis dalam buku-

buku ilmiah di Indonesia seperti hadis-hadis yang tertulis dalam lampiran. Ini menunjukkan 

bahwa perkembangan kajian Hadis terbatas di kalangan elitnya.  

Pemikiran hadis yang dikembangkan para tokoh hadis sampai pada periode 2000, 

pada umunya selaras dan tidak menimbulkan persoalan. Walaupun pada masa tertentu terjadi 

gejolak seperti yang terjadi antara ormas-ormas yang bermazhab dan ormas-ormas yang 

bebas mazhab. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan yang terjadi antara kedua belah pihak, 

masih dalam koridor khilafiah dalam menilai Hadis dan memahaminya berdasarkan kaedah-

kaedah dalam per-hadis-an konvensional. Sementara pemikiran Hadis baru yang dibawa oleh 

tokoh-tokoh muda yang datang belakangan, baik tentang konsep maupun pemahaman 

terhadap Hadis dalam hal-hal tertentu terkesan lepas kendali yang dalam konsep dan 

pemahaman tertentu bisa menimbulkan kekhawatiran. Sebab, di antara tokoh-tokoh 

belakangan, ada yang terkesan menggugat eksistensi Hadis dan pemahamannya. 

Memang penulisan beberapa buku Hadis telah dilakukan oleh beberapa orang jauh 

sebelum tahun 1900. Nuruddin Ar-Raniry (w. 1658) adalah penulis kitab hadis pertama di 

Nusantara dengan judul Hidayatul Habib fit Targhib wat Tarhib (Pentunjuk kekasih dalam 

hal mengembirakan dan menakutkan). Syekh Abdurrauf Singkel (w. 1693) menulis kitab 

Syarh Latif `ala Arba`in Hadisan li al-Imam an-Nawawi dan kitab al-Mawa`iz al-Badi`ah. 

Dawud al-Fatani (w. 1847 M) dari Thailand Selatan menulis kitab Kasyf al-Ghummah fi 

Awwal al-Mawtha’ fi al-Barzakh wa al-Qiyamah. Demikian juga Syekh Muhammad  al-

Bantani (w. 1897) menulis buku Tanqih al-Qaul al-Hatsits fi Syarh Lubab al-Hadits. Akan 

tetapi, buku-buku ini merupakan penjelasan tentang pengamalan agama Islam secara 
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sederhana dalam nuansa tasawuf dan fikih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Buku-buku 

ini tidak berbicara tentang takhrij dan penilaian hadis-hadisnya dan tidak berbicara tentang 

cara memahaminya secara tekstual atau kontekstual karena cara berpikir masyarakat waktu 

itu belum sampai ke sana. 

 

B. Keadaan Hadis di Nusantara  

a. Periode 1900-1960  

Setelah tahun 1900 M kajian hadis meningkat karena lahirnya pondok pesantren dan 

madrasah serta ormas-ormas yang tidak menganut mazhab. H. Mahmud Yunus telah 

mencatat dalam bukunya, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia sejumlah nama pesantren 

dan madrasah yang lahir pada waktu itu serta nama kitab-kitab yang diajarkan di sana. Hadis 

dan ilmu Hadis menjadi bagian kurikulumnya. Di Jawa, Pesantren Tebuireng yang 

dididirikan pada tahun 1899, untuk tingkat ibtidaiyahnya, hadis tidak terlihat sebagai mata 

pelajaran. Untuk tingkat tsanawiyahnya diajarkan kitab Riyadh ash-Shalihin. Jombang berdiri 

Pondok Pesantren Rajoso pada 1919 mengajarkan  Matn al-Arba’in an-Nawawiyyah,  Bulugh 

al-Maram, at-Tadjrid ash-Shahih, Hadis al-Bukhari, dan  Mushthalah al-Hadits karya 

Mahmud Yunus. Pondok Pesantren Gontor Ponorogo yang berdiri pada tahun 1926 

mengajarkan Hadis dan mushthalah Hadis. Di Medan, Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) 

yang berdiri pada tahun 1918 mengajarkan Hadis dan mushthalah Hadis yang kemudian 

diadopsi oleh ormas Islam al-Washliyah yang berdiri di Medan pada tahun 1930 mengadopsi 

kurikulum MIT. Begitulah seterusnya pondok dan pesantren lahir pada periode ini 

mengajarkan Hadis dan ilmu Hadis. Selain itu lahir pula beberapa tokoh yang menulis kitab 

Hadis sebagaimana yang dituliskan di atas. Di masa ini juga muncul beberapa tokoh Hadis, 

seperti Ahmad Hassan (w. 1958 M) dan T.M. Hasbi Ash Shiddieqiy (w. 1975 M). Pada 

periode ini juga lahir sejumlah ormas Islam yang mengembanggakan kajian hadis seperti 

Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 di Jogja, Persis yang didirikan pada tahun 

1923 di Bandung, Nahdatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 di Surabaya, al-

Washliyah yang didirikan pada tahun 1930 di Meda, dan ormas-ormas lainnya. Ormas-ormas 

Islam ini semua meyakini Hadis sebagai sumber kedua dari ajaran Islam dan mengajarkannya 

kepada murid-murid di sekolah dan madrasahnya serta wagranya. Hanya saja, dalam kaitan 

dengan intensitas, kontribusi kepada pengkajian Hadis, tidak sama. Pada dasarnya ormas-

ormas ini terbagi kepada dua kelompok, yaitu ormas yang bermazhab dan ormas yang tidak 

bermazhab. Ormas yang bermazhab antara lain adalah NU dan al-Washliyah. Ormas yang 

tidak bermazhab antara lain adalah Muhammadiyah dan Persis. Dalam menetapkan hukum 
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atau fatwa, ormas yang bermazhab menerapkan pendekatan “Bawah-Atas”. Maksudnya, 

ormas bermazhab menentukan hukum atau fatwa berdasarkan penjelasan di kitab-kitab yang 

mu’tabarah di lingkungannya. Sementara itu, ormas-ormas yang bebas mazhab melakukan 

pendekatan “Atas-Bawah”. Maksudnya, dalam menetapkan fatwa atau hukum sesuatu 

berdasarkan nas Alquran dan Hadis, kemudian baru melihat pendapat para ulama. Oleh 

karena pendekatan yang berbeda ini, hasil fatwanya pun berbeda pula sehingga dalam 

beberapa waktu terjadi ketegangan antara kedua belah pihak dalam masalah-masalah tertentu, 

seperti dalam hal qunut Subuh, doa bersama, tahlilan, talqin di kubur, dan badal haji. NU dan 

Al-Washliyah memandang hal-hal tersebut disyariatkan, sementara Muhammadiyah dan 

Persis memandangnya tidak berdasarkan dalil. Menurut Deliar Noer, ketegangan ini 

memuncak pada tahun 1932 dan 1942.      

Dalam aspek pengkajian hadis di Indonesia, ormas-ormas yang bebas mazhab 

memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hadis lebih langsung dan lebih 

kontributif daripada ormas-ormas yang bermazhab. Karena itu, terlepas dari setuju atau tidak 

terhadap keputusan fatwa atau tarjih yang dilakukan kedua ormas yang tidak bermazhab ini, 

bagaimanapun Muhammadiyah dan Persis dapat dipandang sebagai pembuka peluang bagi 

perkembangan kajian hadis sesudahnya. 

 

b. Periode 1960-1980 

Periode ini ditandai dengan lahirnya perguruan tinggi. Karena itu, pengajaran Hadis di 

Indonesia mengalami lompatan yang signifikan dari pengajaran Hadis yang sederhana di 

pesantren kepada pengkajian hadis secara akademis di berbagai fakultas. Di perguruan tinggi, 

Hadis diajarkan secara sistematis dengan memperkenalkan periodesasi sejarah perkembangan 

Hadis asbab al-wurud, Jarh wa ta’dil, tokoh-tokoh Hadis, ilmu riwayah, ilmu dirayah, dan 

membaca kitab syarah hadis. Memang pengajaran Hadis di perguruan tinggi pada saat itu 

masih sederhana, belum sampai kepada takhrij Hadis, penelitian sanad, penelitian matan, dan 

berbagai kitab rijal hadis. Bahasan-bahasan tersebut di bawah ini nanti akan diajarkan di 

tingkat pascasarjana. Akibat dari pengajaran di S1 masih dalam tingkat sederhana maka 

dosen-dosen yang kemudian melanjutkan ke pascasarjana akan merasa bahwa ilum takhrij 

hadis dan penelitian hadis seperti ilmu yang baru. Demikian juga akibatnya nanti ketika 

dibuka jurusan tafsir hadis di fakultas-fakultas mereka akan terasa kekurangan dosen hadis.  
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c. Periode 1980-2000 

Periode ini ditandai dengan dibukanya pascasarjana di beberapa daerah. Pengajaran 

Hadis di tingkat pasca terutama ditingkat S3-nya sudah jauh berbeda dari pengajaran Hadis di 

tingkat S1. Kajian di sini sudah mendalam dan komplikasi. Misalnya tentang penelitian sanad 

dan matan yang memerlukan keterampilan mencari Hadis yang diteliti di semua sumber. 

Demikian juga diperlukan keterampilan mencari rijal hadis di berbagai kitabnya. 

Keterampilan menyelesaikan penilain kritikus yang selalu berbeda, seperti seorang periwayat 

hadis dinilai berbeda oleh para kritikus. Satu kritikus menilainya tsiqah, kritikus lain 

menilainya daif, dan kritikus yang ketiga menilainya la ba`sa bih. Bahkan kadang-kadang 

terdapat seorang periwayat yang dinilai oleh para kritikus sebagai periwayat tsiqah mudallis. 

Ini merupakan masalah-masalah yang dihadapi dalam meneliti hadis. Hal lain adalah 

terdapatnya hadis-hadis mu’allaq dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Dalam 

seminar-seminar kelas hadis muncul lagi pertanyaan inkar sunnah, pandangan-pandangan 

aliran terhadap hadis dan pandangan orientalis. Sesuai dengan sikap orientalis yang tidak 

percaya kepada Alquran dan Hadis serta kesukaan mereka melakukan penelitian dalam 

masalah-masalah yang rumit, maka mereka menemukan kelemahan-kelemahan dalam hadis 

sehingga menimbulkan teori-teori yang melemahkan kedudukan hadis. Demikianlah 

seterusnya pengkajian Hadis berkembang, maju, luas, dan kadang-kadang melampaui batas. 

Hasil penelitian orientalis yang berangkat dari titik yang berbeda dengan ulama Islam akan 

menghasilkan perbedaan dalam menilai hadis yang dalam banyak teori cenderung menafikan 

Hadis atau menolak kebanyakannya.    

 

d. Periode 2000-Sekarang 

Interaksi dan pergulatan dalam pengkajian Hadis tersebut di atas membawa kepada 

kemajuan yang sangat signifikan pada satu sisi dan memunculkan kekhawatiran pada sisi 

yang lain. Dari penghujung abad 20 sampai sekarang muncullah berbagai buku tentang hadis. 

Telah lahir berbagai judul tentang hadis baik dalam bentuk buku maupun artikel. Antara lain 

adalah Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis (1997) karya Muh. Zuhri; Problematika 

Hadits: Mengkaji Paradigma Periwayatan (1997) karya H. Endang Soetarmadi AD; Al-Imam 

at-Tirmidzi Peranannya dalam Pengembangan Hadis dan Fikih (1998) karya Ahmad 

Sutarmadi; Pergeseran Pemikiran Ijtihad Hadis Hakim dalam Menentukan Status Hadis 

(2000) karya Maman Abdurrahman; Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan) 

(2003) karya Nizar Ali; Menembus Lailatul Qadr: Perdebatan Interpretasi Hadis Tekstual 

dan Kontekstual (2004) karya Muhammadiyah Amin; Teori Common Link G.H.A Juynboll 
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(2007) karya Ali Masrur; Metodologi Penelitian Living Qur`an & Hadis (2007) karya M. 

Mansyur, dkk; “Western Methods of Daiting vis-a-vis Ulumul Hadis (Repleksi Metodologis 

Atas Diskurus Kesarjanaan Hadis Islam dan Barat)” (2010) (Pidato pengukuhan jabatan 

Guru Besar UIN Alauddin Ujung Pandang); Otoritas Sunnah Non-Tasyri‘iyyah Menurut 

Yusuf al-Qaradhawi (2011) karya Tarmizi M. Jakfar; “Pemikiran Joseph Schacht”, Majalah 

Kontemplasi, volume 1 no 2 (2013) karya Khoirul Hadi; Hadis & Orientalis (2017) karya H. 

Idri. 

Jurusan Tafsir Hadis (TH) dibuka pada akhir tahun 1980-an. Kemudian dipisah antara 

Tafsir dan Hadis pada tahun 2014. Nama untuk Tafsir adalah Ilmu Quran dan Tafsir (IQT) 

atau Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT). Untuk prodi Hadis disebut Ilmu Hadis (IH atau ILHA). 

Tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu-ilmu Alquran dan tafsir dan juga hadis dan ilmu-

ilmu hadis secara terpisah. Karena itu, macam-macam nama mata kuliah baru bagi prodi Ilmu 

hadis seperti mata kuliah Inkar Sunnah dan Hadis di Barat.  

Suatu perlu dicatat bahwa Asosiasi Ilmu Hadis (ASILHA) telah lahir di Yogjakarta 

dan telah melakukan beberapa kali seminar dan konferensi. Konferensinya yang terakhir 

berlangsung di UIN Jakarta pada tanggal 6 sampai 8 November 2017 dengan nama 

kegiatannya, International Confrence on Qur`an and Hadith  Studies 2017. Dalam konferensi 

itu telah dibahas dua belas judul besar yang masing-masing mempunyai minimal empat topik 

sampai sembilan topik. Setiap topik dipersentasikan minimal oleh satu orang, sehingga 

jumlah peserta yang mempersentasikan makalah lebih mencapai lima puluh orang. Di antara 

judul besarnya adalah Issues on Methodology of Quran and Hadith Studies, Living and 

Hadits/Sunnah in Indonesia: Variation of Tafsir Nusantara and Future, Quran, Hadith and 

Social Issues: Religious Inclussivnees and Freedom. Judul-judul ini semuanya berusaha 

menawarkan metodologi dan pendekatan baru dalam memahami Alquran dan Hadis. Sub-sub 

judulnya cenderung kepada pendekatan Hermeunetika. Jika pendekatan hermeunetika 

diterapkan, berarti ilmu tafsir sebagaimana yang termuat dalam ulumul Quran akan 

diabaikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kajian Alquran dan Hadis umumnya, dan 

kajian Hadis khususnya telah berkembang jauh dibanding dengan masa-masa sebelumnya. 

Bahkan dalam aspek-aspek tertentu perkembangannya dapat dikatakan telah melampaui 

batas, seperti sikap-sikap mengadopsi pemikiran Barat dan membiarkan teori-teori kajian 

hadis yang telah dibangun oleh para ulama sejak berabad-abad. Sehubungan dengan itu 

pengkajian Hadis ke depan akan maju pesat dan bila kemajuan ini tidak diawasi dan dikontrol 

pada akhirnya bisa menimbulkan ekses-ekses negatif. Sebab pemahaman kontekstual, 

hermeunetika, living hadis, dan teori-teori tentang penelitian autentisitas Hadis yang diadopsi 
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oleh sebagian intelektual Islam akan menjurus kepada tereleminasinya Hadis. Sehubungan 

dengan itu, para pakar Hadis yang beriman haruslah melakukan usaha-usaha pengawasan dan 

pelurusan sehingga Islam tidak kehilangan salah satu sumber ajarannya, yakni Hadis.               

 

C. Tantangan Kajian Hadis  

 Kemajuan perkembangan kajian hadis telah menimbulkan berbagai persoalan sebagai 

berikut. 

1.  Inkar Sunnah adalah musuh nomor satu Hadis dan kajiannya karena mereka 

mempunyai argumen untuk menolak Sunnah berupaya dalil naqli dan dalil aqli. 

Sejumlah ayat Alquran mereka tafsirkan secara terpisah dari ayat lain dan hadis-hadis 

sesuai dengan keinginan mereka, seperti ayat yang artinya: “tidak kewajiban atasmu 

kecuali menyampaikan,” “Alquran penjelasan bagi segala sesuatu,” dan “Kami tidak 

luputkan dari Alquran sesuatu pun.” Dalil aqli mereka adalah hadis telah membuat 

perpecahan, hadis qath’i, dan orang yang pandai bahasa Arab untuk memahami 

Alquran tidak perlu keterangan orang lain. Dalil-dalil mereka ini tidak benar. Sebab, 

Alquran lengkap meliputi berbagai aspek kehidupan, tapi secara global dan umum. 

Salat, puasa, zakat dan haji tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya penjelasan detail 

dari Hadis. 

2. Orientalis dan orang-orang yang terpengaruh dengannya menganggap teori dan 

pemikiran Barat itu benar sementara teori dan pemikiran ulama Hadis tidak kuat. 

Padahal teori yang dikembangkan orientalis berbeda dengan teori yang diterapkan di 

kalangan ulama Hadis. Teori orientalis berpijak pada yang tertulis, sementara teori 

ulama hadis berdasarkan hapalan dan tulisan. 

3. Modernis secara sengaja atau tidak telah menggunakan metode dan pendekatan dalam 

mengkaji Hadis secara menyimpang dan tidak terbatas. 

a. Dalam Fiqih Rakyat, penulisnya menawarkan teori maslahat sebagai tolok ukur 

sahih atau daifnya sebuah hadis. Jika sebuah teks membawa kemaslahatan, apapun 

statusnya hadis tersebut tetap bisa dijadikan sumber hukum yang punya hak 

mentakhsis atau ditakhsis, menasakh atau dinasakh, dan hak-hak lain secara penuh 

sebagaimana diatur dalam usul fikih. Maslahat di sini berarti kepentingan rakyat.
3
 

Tolok ukur ini sangat naif karena esensinya adalah akal secara relatif, tergantung 

kepada setiap orang dan teori ini secara langsung mendorong membumihanguskan 

                                                             
3 TIM Redaksi Tanwirul Afkar Ma’had  Aly PP. Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, Fiqih 

Rakyat, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm, xix-xx. 
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karya ulama Hadis yang terdiri dari ratusan ribu jilid atau lebih, karena dengan ini 

semua itu sudah tidak berguna. Artinya, semua ulama Hadis itu bodoh dan tidak 

dipercaya. 

b. Kontekstual tanpa batas. 

c. Hermenuetika yang berarti penafsiran terhadap dokumen tertulis. Setiap 

penafsiran yang dilakukan siapa saja dipandang sah. 

d. Living hadis yang berarti penjelmaan hadis dalam bentuk kepercayaan dan 

pengamalan yang telah bergeser dari makna hadis yang hakiki. 

e. Pengaruh mata kuliah yang bernama Metodologi Studi Islam (MSI) untuk S1 dan 

Pendekatan dalam Pemikiran Islam (PDPI) untuk mahasiswa pascasarjana. Mata 

kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan semua metode dan 

pendekatan modern dalam penelitian dan pengkajian semua bidang ilmu agama. 

Padahal, metode itu adalah alat untuk menangani sesuatu metode itu tidak 

ubahnya laksana alat pemotong. Alat pemotong ada pisau, parang, kampak dan 

pisau silet. Alat memotong kumis adalah pisau silet, bukan kampak atau pedang 

panjang. Demikian juga dalam ilmu pengetahuan, metode itu harus disesuaikan 

dengan objek yang diteliti bukan sebaliknya, metode dipaksakan untuk meneliti 

semua bidang ilmu. Penggunaan metode secara salah akan menghasilkan 

kesimpulan salah   

f. Pengaruh HAM, demokrasi, gender yang membolehkan praktek LGBT dan 

kesetaraan suami dan istri. Dalam HAM Islam ada moral, kesopanan dan martabat 

manusia yang harus dijaga dengan baik. Manusia berbeda dengan hewan. Cara 

hidupnya dan cara bergaulnya adalah cara yang sopan dan terhormat.  

g. Pengaruh paham kaku yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat tidak 

sedikit pemahaman kaku yang meresahkan masyarakat. 

  

D. Upaya Pengawalan 

Dalam rangka upaya pengawasan, pengawalan, dan pelurusan jalannya proses 

perkembangan kajian hadis di Nusantara ke depan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. 

1. Penguatan Akidah 

Seorang Mukmin yakin bahwa hadis merupakan penjelasan operasional terhadap 

Alquran. Alquran yang ayat-ayatnya bersifat mujmal dan ‘amm, mutlak dan berhajat 

kepada penjelasan. Penjelasan terhadap Alquran yang paling absah adalah hadis. 

Alquran berkali-kali menegaskan agar orang Mukmin memperpegangi penjelasan 
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hadis Nabi. Keberadaan hadis Nabi dalam sejarah tidak sepanjang masa dalam bentuk 

tertulis, akan tetapi dalam bentuk hapalan yang disampaikan secara berantai. 

Berdasarkan kenyataan bahwa tradisi hapal menghapal itu berlangsung sejak awal 

Islam sampai sekarang. Kitab suci umat Islam Alquran dihapal bukan hanya oleh 

ulamanya tetapi juga anak-anak dan remaja. Mesir mempunyai 12,3 juta hafiz 

Alquran secara sempurna. Seperlima penduduk Libya hafiz Alquran. Sementara itu di 

Barat tidak terdapat tradisi hapal menghapal sekalipun terhadap kitab suci. Maka 

Teori-teori penelitian yang berdasarkan kepada dokumentasi semata tidak sah 

diterapkan kepada penelitian hadis. 

2. Usaha Khusus  

Untuk menjaga eksistensi Hadis, perlu dilakukan usaha khusus, seperti penubuhan 

lembaga-lembaga kajian hadis, pusat-pusat pelatihan dan penghapalan hadis dan 

mengembangkan ilmu-ilmu hadis yang dibangun oleh para ulama. Di Jakarta telah 

berdiri sejak lama lembaga seperti ini bernama Darus Sunnah yang mendidik kader 

santri dari mahasiswa yang sudah banyak memperoleh ijazah doktor dibidang hadis.  

3. Pengembangan Ilmu Oksidentalisme.  

Kalau orang Barat meneliti dengan mengkritik Alquran dan Hadis, seharusnya orang 

Timur bersikap kritis menganalisis kritik yang ditujukan mereka kepada Islam. 

Harusnya pakar Hadis mempertanyakan apa sebenarnya tujuan orientalis menelaah, 

menganalisis, dan mengkritik Hadis secara tajam. Kalau mereka adalah netral, 

mengapa mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap kitab suci mereka dan 

filsafat Yunani yang lahir lima abad sebelum Masehi yang mereka anut tanpa dasar, 

tanpa menseleksinya secara cermat. Ini menunjukkan ketidakadilan berpikir mereka. 

Dalam mengkaji perbandingan agama, mereka kembangkan teori hanya mencari 

persamaan dan perbedaan, tidak boleh menilai mana yang autentik dan mana yang 

rasional. Oleh karena menilai itu akan menimbulkan ketegangan dan 

ketidakharmonisan antarpemeluk agama. Mereka boleh menilai autensitas Alquran 

dan Hadis, tetapi orang Islam tidak boleh menyelidiki asal usul kitab suci mereka. 

Pakar Islam patuh saja kepada teori-teori mereka, bahkan menelannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa pakar Islam banyak yang bermental pecundang sehingga paling 

tinggi ia berani bersikap dipensif, tidak dinamis sehingga oksidentalisme tidak 

berkembang, sementara orientalisme berkembang dan tidak sedikit pakar Islam yang 

menjadi agennya. Sehubungan dengan pengembangan oksidentalisme ini perlu 

disebarluaskan buku-buku yang ditulis oleh Mustafa as-Siba’i; buku-buku M.M 
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Azami; buku-buku K.H Ali Musthafa Yaqub; buku Zulumat Abi Rayya karya 

Muhammad ‘Abd ar-Razaq Hamzah; buku al-Anwar al-Kasyifah karya ‘Abd ar-

Rahman Ibnu Yahya al-Muallimi al-Yamani.  

4. Ulama beda dengan Orientalis 

Ulama Islam umumnya dan ulama Hadis khususnya sangat berbeda dengan orientalis. 

Ada dua hal paling tidak sangat menonjol yang membedakan antara keduanya. Dalam 

masyarakat Islam, tradisi hapal menghapal telah berlangsung secara efektif dari sejak 

awal Islam sampai masa kini. Di berbagai belahan dunia baik negara Muslim 

mayoritas atau pun minoritas, terdapat penghapal Alquran. Kedua, dalam Islam ada 

kriteria orang terpercaya berdasarkan track record-nya dan kewarakannya karena 

takut kepada Tuhan. Orang awam saja takut berbohong, apalagi ulama sangat takut 

masuk neraka. Kedua hal ini tidak dimiliki orientalis. Makanya teori-teori mereka 

terbatas pada dokumen yang tertulis, tidak menjangkau hasil hapalan. Orang Barat 

tidak bisa membayangkan ada orang yang menghapal Alquran dan puluhan ribu hadis 

karena mereka tidak pernah memiliki orang yang hapal kitab agamanya. Wael Hallaq 

menjelaskan bahwa ada dua ilmu yang dimiliki Islam, tidak dimiliki orang lain, yaitu 

historiografi dan jurisprodensi. Alat untuk meneliti hal ihwal seseorang salah satunya 

adalah ilmu historiografi yang tidak dikenal di kalangan orientalis. 

 

Bangi, Selangor 15 November 2017 

 

Prof. DR. H. Ramli Abdul Wahid, MA 
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Lampiran 

 

HADIS-HADIS DAIF DAN PALSU POPULER 

Di antara hadis-hadis daif dan palsu yang banyak beredar dalam masyarakat adalah 

sebagai berikut. 

1. Awwalu syahru ramadhana rahmatun wa awsathuhu maghfiratun wa akhiruhu `ithqun 

min an-naar (Bagian awal dari bulan Ramadan rahmat, bagian pertengahan 

keampunan, dan bagian akhir kebebasan dari api neraka). 

2. Law ta`lamu ummati ma fi ramadhana latamannaw an takunas sanatu kulluha 

ramadhana (Seandainya ummatku mengetahui apa yang terkandung dalam bulan 

Ramadan, niscaya mereka menginginkan sepanjang tahun Ramadan) 

3. Man fariha bi dukhuli ramadhana harramallahu jasadata `alan niran (Barangsiapa 

bergembira dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya atas neraka). 

4. Al-jannatu musytaqatun ila arba`ati nafarin: talil quran wa hafizil lisan wa mudh`imil 

ji`an washshaimina fi syahri ramadhan (Surga merindukan empat macam orang, yaitu: 

pembaca Alquran, pemelihara lidah, pemberi makan orang-orang lapar, dan puasa pada 

bulan Ramadan). 

5. Naumush shaim `ibadatun (Tidurnya orang yang berpuasa ibadah). 

6. Kanal faqru ayyakuna kufran (Kefakiran hampir membaca kepada kekufuran). 

7. Awwalu ma khalaqallah nura Nabiyyika ya Jabir (Awal yang diciptakan Allah Nur 

Nabimu hai Jabir). 

8. Kuntu kanzan makhfiyyan fa ahbabtu an u`rafa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni (Dulu 

aku perbendaharaan yang tersembunyi maka Aku ingin dikenal maka Aku jadikanlah 

makhluk maka dengan Aku mereka mengenal Aku). 

9. Man `arafa nafsah fa qad arafa rabbah (Barangsiapa mengenal dirinya maka 

sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya). 

10. Al-Iman yazid wa yanqush (Iman bertambah dan berkurang). 

11. Man aqama maulidi kuntu syafi`an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi 

maulidi fa kaannama anfaqa jabalan minaz zahabi fi sabilillah (Barangsiapa 

merayakan maulidku, maka beri syafaat baginya pada hari kiamat. Dan barangsiapa 

berinfak satu dirham untuk maulidku maka seolah-olah ia telah berinfak satu gunung 

dari emas fi sabilillah). 

12. Uthlubul `ilma minal mahdi ilal lahdi (Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahad). 

13. Uthlubul `ilma wa lau bishshin (Tuntutlah ilmu sekalipun di negeri Cina). 
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14. Addabani rabbi fa ahsana ta`dibi (Tuhanku mendidikku, maka Ia menyempurnakan 

pendidikanku). 

15. Kadal faqru an yakuna kufran (Kemiskinan hampir menjadi kekufuran). 

16. I`mal li dunyaka kaannaka ta`isyu abadan wa`mal li akhiratika kaannaka tamutu 

ghadan (Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya dan 

beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok). 

17. Raja`na minal jihadil ashghar ilal jihadil akbar (Kita pulang dari jihad kecil kepada 

jihad besar). 

18. Nahnu qaumun la na`kulu hatta naju`a wa iza akalna la nasyba`a (Kami adalah kaum 

yang tidak makan sebelum lapar dan apabila makan kami tidak kenyang). 

19. Hubbul wathan minal iman (Cinta tanah air sebagian dari iman). 

20. An-Nazhafatu minal iman (Kebersihan sebagian dari iman). 

21. Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat (Sorga di bawah telapak kaki ibu-ibu). 

22. An-Nisa `imadul bilad (Perempuan tiang negara). 

23. Ad-Dunya mazra`atul akhirah (Dunia ladang bagi akhirat). 

24. Su’rul mu’min syifa’ (Sisa makanan orang mukmin itu menyembuhkan). 

25. Mutu qabla an tamutu (Matilah kamu sebelum mati (yang sebenarnya)). 

26. Ash-Shalatu mi`rajul mu’min (Salat adalah mikrajnya orang mukmin). 

27. Ash-Shalatu ‘imaduddin (Salat itu tiang agama). 

28. Ikhtilaful ‘ulama’i rahmatun lil ummah (Perbedaan ulama rahmat bagi ummat). 

29. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin (Ya 

Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan 

bangkitkan aku dalam rombongan orang-orang miskin). 

30. Al-Faqr fakhri wa bihi aftakhiru (Kemiskinan adalah kebanggaanku dan dengannya 

aku berbangga). 

31. Tafakkuru sa`atin khairun min `ibadah sanah (Berpikir satu saat lebih baik daripada 

ibadah satu tahun). 

32. Ad-Din huwal `aqlu la dina liman la `aqla lah (Agama adalah akal, tidak ada agama 

bagi orang yang tidak berakal). 

33. Kullu qardhin jarra manfa`atan fa huwa riba (Setiap piutang yang membawa manfaat 

adalah riba). 

34. Ad-Dunya jifah wa thalibuha kilab (Dunia adalah bangkai dan barangsiapa yang 

mencarinya adalah anjing). 


