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Banyak teori dan pola pembinaan yang bisa dijalankan, ditiru, dan diadaptasi 

dalam melakukan proses pengasuhan dan pembinaan bagi anak usia dini. 

Hanya harus diakui bahwa pola dan program pembinaan yang kebanyakan 

dikembangkan selalu mengacu pada teori dari mereka yang non Muslim dan 

dari Barat. Konsep pembinaan bagi anak usia dini yang diacu dari ajaran-ajaran 

Alquran dan hadis masih sangat jarang dijumpai dalam buku-buku panduan 

pembinaan anak usia dini. Harus diakui bahwa teori-teori yang diperoleh dari 

ahli pendidikan dari dunia Barat jauh lebih operasional, adaptable, dan mudah 

dijalankan. Dalam arti, memiliki petunjuk operasional yang memudahkan untuk 

proses penerapannya. Hal ini mungkin terjadi karena pembinaan anak usia dini 

dalam bentuk formal dan lembaga pendidikan telah lama diadakan di dunia 

Eropa dan Amerika.

Berangkat dari isu di atas dan keinginan penulis yang pernah berkecimpung di 

dunia pendidikan dan hadis, maka penulis melakukan studi pustaka untuk 

mengangkat dan mengeksplorasi Sunnah Nabi yang berbicara tentang konsep 

dan bentuk pengasuhan dan pembinaan anak usia dini. Hal ini penting 

dilakukan, agar nantinya tulisan ini bisa diseminasikan pada lingkungan 

pendidikan anak usia dini maupun pada lingkungan lebih luas di masyarakat, 

agar tujuan pendidikan yang diharapkan bisa tercapai secara maksimal.[*]
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PENGANTAR PENULIS

Salah satu teori pendidikan yang menyatakan bahwa usia dini 
merupakan masa-masa keemasan (golden age), dimana posisi umur 
seperti itu merupakan masa yang paling penting dan utama dalam 
melakukan pembinaan dan penanaman nilai-nilai karakter. Pola 
pembinaan anak usia dini menurut sebagian ahli pendidikan dan 
karakter merupakan hal penting dilakukan untuk membentuk generasi 
yang dapat menjadi garda terdepan untuk menjaga dan memelihara 
keberlangsungan kehidupan umat manusia secara baik dan bermoral.

Di samping itu, pendidikan pada anak usia dini juga untuk 
membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) 
di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu 
bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya.

Sangat banyak teori dan pola pembinaan yang bisa dijalankan, 
ditiru, dan diadaptasi dalam melakukan proses pengasuhan dan 
pembinaan bagi anak usia dini. Hanya harus diakui bahwa pola dan 
program pembinaan yang kebanyakan dikembangkan selalu hanya 
mengacu pada teori dari mereka yang non Muslim dan dari Barat. 
Konsep pembinaan bagi anak usia dini yang diacu dari ajaran-ajaran 
Alquran dan hadis masih sangat jarang dijumpai dalam buku-buku 
panduan pembinaan anak usia dini. 

Harus diakui bahwa teori-teori yang diperoleh dari ahli 
pendidikan dari dunia Barat jauh lebih operasional, adaptable, dan 
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mudah dijalankan. Dalam arti, memiliki petunjuk operasional yang 
memudahkan untuk proses penerapannya. Hal ini mungkin terjadi 
karena pembinaan anak usia dini dalam bentuk formal dan lembaga 
pendidikan telah lama diadakan di dunia Eropa dan Amerika.1  

Sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk muslim 
terbesar di dunia, Indonesia seyogianya bisa mengembangkan nilai-
nilai pendidikan bersumber dari Alquran dan hadis. Kedua sumber ini 
merupakan pilar utama dalam menjalankan agama Islam. Karena itu, 
Alquran dan hadis mestinya pula menjadi dasar konsep pembinaan 
dan pendidikan bagi anak-anak, sebagai impelementasi dari ketaatan 
dalam menjalankan ajaran agama Islam. Hal ini penting dilakukan, 
selain untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi orang tua yang 
akan menitipkan anaknya di lembaga pendidikan anak usia dini, juga 
dapat diseminasikan pada lingkungan yang lebih luas di masyarakat, 
agar tujuan pendidikan yang diharapkan bisa tercapai secara maksimal.

Beberapa isu yang dapat dibahas pada pola pembinaan anak usia 
dini yang dilandaskan pada Sunnah Nabi seperti pembahasan tentang 
bentuk-bentuk interaksi yang dilakukan Nabi terhadap anak usia dini, 
baik itu yang berkenaan dengan ketuhanan, ibadah sehari-hari, aspek 
sosial dan komunikasi. Demikian juga tentang isu-isu yang berkaitan 
dengan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam melakukan 
pembinaan pada anak usia dini.

Berdasarkan pengamatan penulis melalui perpustakaan di UIN 
Alauddin dan Web Engine semisal; Google Cendekia, dan Yahoo, 
penulis temukan bahwa belum banyak kajian yang secara khusus 
membahas tentang pola pengembangan karakter anak usia dini yang 
bersumber pada Sunnah Nabi. Beberapa tulisan yang penulis temukan 
melakukan hal tersebut, baik dalam bentuk tulisan jurnal atau tulisan 
lepas di internet tapi pada umumnya hanya mengemukakan 1 hingga 
3 buah hadis kemudian lebih banyak menyadur ijtihad-ijtihad/asumsi 
ulama tentang pola pengembangan karakter anak usia dini tanpa 
mengemukakan secara detail landasan dasar naqli dari ijtihad tersebut. 
Hal ini di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abdullah 

1 Blyte F. Hinits, “Sejarah Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Multikultur”, 
Eds. Jaipaul L. Roopnarine & James E. Johnson, terj. Sari Narulita, Pendidikan Anak 
Usia Dini dalam Berbagai Pendekatan (Cet. 5; Jakarta: PT. Kencana, 2011), h. 3.



vii

Nashih Ulwan seorang akademisi dari Jeddah saat mengemukakan 
alasan ia dalam menulis buku tentang pembinaan anak dalam perspektif 
Islam, bahwa masih sangat kurang yang menulis tentang hal tersebut.2  

Demikian juga dua tulisan berbahasa Arab mengenai anak usia 
dini dalam perspektif Sunnah Nabi yang dikarang oleh Nashih Ulwan 
dan Muhammad Nur Abdul Hafidz, cukup kaya dengan perspektif 
Islam, hanya saja gaya penulisannya cenderung kurang sistematis 
seperti kajian pendidikan anak usia dini pada umumnya, dan tidak ada 
tinjauan validitas dari hadis-hadis yang ditampilkannya.

Berangkat dari isu di atas dan keinginan penulis yang pernah 
berkecimpung di dunia pendidikan dan hadis, maka penulis melakukan 
studi pustaka untuk mengangkat dan mengeksplorasi Sunnah Nabi 
yang berbicara tentang konsep dan bentuk pengasuhan dan pembinaan 
anak usia dini. Hal ini penting dilakukan, agar nantinya tulisan ini bisa 
diseminasikan pada lingkungan pendidikan anak usia dini maupun 
pada lingkungan lebih luas di masyarakat, agar tujuan pendidikan 
yang diharapkan bisa tercapai secara maksimal.

Setelah mengidentifikasi hadis-hadis yang terkait dengan 
pendidikan anak usia dini, selanjutnya penulis akan melakukan 
takhrij hadis . Takhrij hadis dalam tulisan ini pada dasarnya akan 
menghasilkan tiga poin utama. Pertama, pengetahuan akan asal usul 
dari riwayat hadis yang diteliti, kedua, pengetahuan akan keberadaan 
hadis pada sejumlah kitab hadis primer/utama yang lain, dalam artian 
pengetahuan akan keberadaan sy±hid dan mut±bi’ pada riwayat yang 
diteliti, dalam rangka pengetahuan kualitas hadis, dan yang merupakan 
poin utama dalam kegiatan takhrij hadis yaitu pengetahuan kualitas 
hadis.  

Setelah informasi data validitas hadis-hadis tersebut telah 
ditemukan, selanjutnya penulis melakukan analisis konten dengan 
menggunakan teknik interpretasi dengan mengacu pada teori 
interpretasi yang digunakan dalam ilmu hadis. Interpretasi ini mungkin 
dilakukan secara tekstual, kontekstual dan intertekstual, tergantung 
pada ideal interpretasi yang menurut penulis paling tepat. Dan tak kalah 
pentingnya adalah pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan 

2 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam, juz 2, (Cet. 31; Kairo: 
Dar al-Salam, 1997), h. 12.
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teologi normatif, masa kritis, dan filosofis. Dengan langkah-langkah 
tersebut, penulis berharap gambaran/perspektif yang komprehensif 
berkaitan dengan anak usia dini dalam hadis Nabi bisa didapatkan 
secara utuh. 

Makassar,      12-08-2017

Erwin Hafid
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BAB I

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, yang ditandai dengan kemudahan 
berbagi informasi pada seluruh wilayah di dunia, memberi konsekuensi 
hilangnya sekat-sekat budaya, dan terjadi transfer budaya yang begitu 
massif. Ironisnya, budaya negatif menjadi salah satu trend dan gaya, 
yang akhirnya manusia dihadapkan pada berbagai peristiwa kriminal1 

1 Menurut Wakil Kabareskrim Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution 
(saat menjabat di tahun 2012) pada diskusi akhir tahun, ‘Refleksi Penegakan Hukum 
dan HAM,’ di Graha Pengayoman, kompleks Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 
Rabu (26/12/2012), bahwa, tiap satu menit dan 31 detik atau 91 detik kejahatan muncul 
dan hal tersebut terjadi selama 2012. Menurutnya “Jumlah kejahatan di Indonesia 
sepanjang 2012, sampai Nopember 2012 mencapai 316.500 dengan resiko penduduk 
yang mengalami kejahatan 136 orang. Jadi, setiap satu menit dan 31 detik terjadi 
satu kejahatan,”. Saud Usman Nasution, “Polri: Kejahatan di Indonesia Terjadi Tiap 
91 Detik”, TRIBUNNEWS.COM, 26 Desember 2012. http;//www.tribunnews.com. 
(27 Januari 2014). Senada dengan pernyataan di atas, menurut Ketua Umum Komnas 
Perlindungan Anak (PA), Aris Merdeka Sirai saat melakukan Rapat dengar pendapat 
(RDP) dengan Komisi VIII, Rabu (12/11) bahwa Indonesia sedang berada pada situasi 
darurat kejahatan seksual terhadap anak, kesimpulan ini berdasarkan data laporan yang 
telah Komnas PA terima. Dalam data itu diinformasikan bahwa jumlah kekerasan 
terhadap anak di Indonesia sebanyak 21.689.797 kasus. Lebih dari 50 persen adalah 
kasus kekerasan seksual. “Kasus ini terjadi di 34 provinsi, 179 kabupaten,” Data yang 
lebih spesifik tergambar dalam empat tahun terakhir ini. Tahun 2010, Komnas PA 
mencatat ada 2046 laporan kasus kekerasan anak yang masuk. 42 persen diantaranya 
adalah kasus kejahatan seksual atau sekitar 859 kasus. Tahun 2011, ada 2426 kasus 
kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke komnas PA. 58 persen diantaranya adalah 
kasus kejahatan seksual atau 1047 kasus. Tahun 2012, ada 2637 kasus kekerasan anak 
yang masuk ke komnas PA. 62 persennya adalah kasus kejahatan seksual, atau sekitar 
1637 kasus. Sedangkan pada tahun 2013, komnas PA mencatat ada 3339 kasus kekerasan 
terhadap anak yang dilaporkan, 52 persen diantaranya adalah kejahatan seksual. Atau 
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yang menunjukkan terjadinya dekadensi moral yang luar biasa. 
Keadaan di atas memunculkan banyak kegelisahan pada mereka 

yang berkecimpung di dunia pendidikan, hingga mendorong mereka 
untuk berpikir kembali tentang apa yang telah dilakukan, dan berusaha 
mengoreksi proses dan pelaksanaan pembinaan moral yang ada di 
lembaga-lembaga pendidikan. 

Isu yang berkembang di dunia pendidikan saat ini adalah 
bagaimana teori-teori moral yang telah dipelajari bisa menjadi sebuah 
keniscayaan dalam tataran perilaku anak didik. Tidak hanya terhenti 
pada tataran teori dan ide semata tapi dapat terpancar dalam perilaku 
kehidupan sehari-hari anak didik.

Salah satu usaha yang dianggap perlu dilakukan yaitu dengan 
penanaman dan pembinaan karakter yang dilakukan saat anak masih 
berada pada usia dini. Hal ini diyakini, sebagai investasi penting dalam 
membangun generasi yang berkualitas dan merupakan investasi besar 
bagi keluarga dan bangsa.

Tokoh-tokoh pendidik semisal Pestalozzi, Froebel, Montessori, 
Ki Hadjar Dewantara, menekankan pentingnya pendidikan anak usia 
dini. Hal ini ditandai dengan maraknya pendirian lembaga pendidikan 
anak usia dini, baik yang berbentuk formal maupun informal, yang 
merupakan bukti bahwa orang tua pun menyadari akan pentingnya 
pendidikan anak usia dini.

Secara umum, kepedulian para ahli dan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini didasarkan pada tiga alasan 
utama.2 Pertama, dilihat dari kedudukan usia dini bagi perkembangan 
anak, seperti diketahui bahwa usia dini atau usia balita merupakan 
tahap yang sangat dasar/fundamental bagi perkembangan individu 
anak. Seperti dikemukakan Santrock dan Yussen3 bahwa usia dini 
merupakan masa yang penuh dengan kejadian-kejadian penting dan 
unik yang meletakkan dasar bagi seseorang di masa dewasa. 

sekitar 2070 kasus. Tahun 2014, dari bulan Januari sampai September, ada 2626 kasus 
kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Sekitar 237 kasusnya pelakunya anak dibawah 
umur. Aris Merdeka Sirai, “Komnas PA: Indonesia Darurat Kejahatan Seksual Terhadap 
Anak” Republika online, 13 November 2014. http://www.republika.com. (27 Januari 
2014). 

2 Solehuddin, Konsep Dasar Pendidikan Pra Sekolah (Bandung: Fakultas Ilmu 
Pendidikan UPI, 1997). h. 45.   

3 Solehuddin, Konsep Dasar Pendidikan Pra Sekolah, h. 46.  
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Fernie dalam Salehuddin4 meyakini bahwa pengalaman-
pengalaman belajar awal tidak akan pernah bisa diganti oleh 
pengalaman-pengalaman berikutnya, kecuali dimodifikasi. Hal itu 
menegaskan bahwa pengalaman awal tersebut harus dikawal dan 
diperhatikan dengan baik, karena akan menjadi investasi penting dalam 
perjalanan dewasa sang anak.

Kedua,5 yang menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini 
yaitu bahwa hakikat belajar dan perkembangan adalah perlunya proses 
yang terus menerus dan berkesinambungan. Karenanya, proses awal 
merupakan dasar dan pondasi yang sangat penting dalam proses belajar 
dan perkembangan selanjutnya.

Hasil kajian Ornstein6 tentang fungsi belahan otak, ditemukan 
bahwa anak yang pada masa usia dininya diberikan rangsangan yang 
cukup dalam mengembangkan kedua belah otaknya akan bisa lebih 
siap dan berhasil saat memasuki proses belajar mengajar pada tingkat 
sekolah dasar. 

Bahkan sebaliknya, jika seorang anak mengalami kegagalan 
di awal pertumbuhan dan perkembangannya akan menjadi faktor 
dan pemicu pada kegagalan di kelas-kelas berikutnya. Begitu pula, 
kekeliruan belajar awal bisa menjadi pengahambat bagi proses belajar 
selanjutnya, hal ini yang telah dikemukakan oleh Marcon.

Ketiga,7 walaupun hal ini tidak terkait erat dengan tuntutan yang 
sifatnya non edukatif - tuntutan yang tidak terkait dengan hakekat 
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana mestinya 
yang harus dijalankan - Akan tetapi, hal ini sangat penting untuk 
diperhatikan dalam penyediaan lembaga pendidikan anak usia dini, 
misalnya, kebutuhan orang tua untuk memasukkan anak-anak mereka 
ke lembaga pendidikan anak usia dini karena orang tua sibuk, daripada 
anak-anak di rumah ditinggalkan tanpa kegiatan lebih baik dititipkan 
di lembaga pendidikan anak usia dini, dan lain-lain.

Pentingnya pendidikan anak usia dini ini juga telah lama ditegaskan 
dalam agama, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan bahwa 

4 Solehuddin, Konsep Dasar Pendidikan Pra Sekolah, h. 46.  
5 Solehuddin, Konsep Dasar Pendidikan Pra Sekolah, h. 47.
6 Solehuddin, Konsep Dasar Pendidikan Pra Sekolah, h. 47.
7 Solehuddin, Konsep Dasar Pendidikan Pra Sekolah, h. 49.
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setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci hingga orang 
tua mereka mendidiknya untuk keluar dari fitrah yang mereka miliki. 
nabi bersabda:

 أَبَا ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َكاَن ُيَدُِّث قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما ِمْن َمْوُلوٍد
 ِإلَّ يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه أَْو يـَُنصِّرَانِِه أَْو ُيَجَِّسانِِه َكَما تـُْنَتُج اْلَبِهيَمُة
 َبِيَمًة َجَْعاَء َهْل تُِسُّوَن ِفيَها ِمْن َجْدَعاَء ُثَّ يـَُقوُل أَبُو ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه }ِفْطَرَة

اللَِّه الَِّت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها{ اْليََة8
Artinya: 

Abu Hurairah radliallahu ‘anhu menceritakan bahwa Nabi Shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada seorang anak pun yang terlahir 
kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang 
tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani 
atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang 
ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?”. 
Kemudian Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata, (mengutip firman 
Allah QS. Ar-Ruum: 30 yang artinya: (“Sebagai fitrah Allah yang 
telah menciptakan manusia menurut fitrah itu”).9

Penjelasan hadis di atas sama dengan yang diterangkan sebelumnya 
bahwa pendidikan anak usia dini adalah patron utama untuk membina 
anak dalam proses selanjutnya. Walaupun dalam hadis ini jelas bahwa 
patron atau dasar yang dimiliki oleh seorang anak di awal ia dilahirkan 
adalah bersifat baik dan positif. 

Hadis di atas juga menegaskan pentingnya keluarga dalam 
mempengaruhi proses pembinaan anak usia dini. Keluarga dianggap 
sebagai lingkungan pertama yang paling bertanggung jawab atas 
proses pembinaan anak usia dini. Lingkungan pertama seorang anak 
boleh jadi terdiri atas ayah, ibu, dan saudara. Ini adalah lingkungan 
pertama dan utama di mana anak akan mengisi masa emasnya. 

8 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, dalam Ensiklopedi Hadits/
CDHAK9I [CD ROM], Lidwa Pustaka, t.th. hadis no. 1270, 1271, 1296, 4402, dan 
6110. Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, Al-Jami’ 
ash-Shahih, dalam Ensiklopedi Hadits/ CDHAK9I [CD ROM], Lidwa Pustaka, t.th. 
hadis no. 4804, 4805, dan 4806. Tirmizi, Abu Dawud, Malik, dan Ahmad. 

9 Tim Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadits/CDHAK9I {{[CD ROM], Lidwa Pustaka, 
t.th. 
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Usia dini, atau yang biasa diistilahkan dengan “golden age” (masa 
emas) dalam penjelasan yang diberikan dalam UU Sistem Pendidikan 
Nasional No. 20 tahun 2003 di Pasal 28 ayat 1, di poin 14, diartikan 
sebagaimana berikut, yaitu:

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang 
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun 
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 
agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih 
lanjut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak usia dini dalam 
perspektif negara yaitu mereka yang berada dalam rentang usia 0-6 
tahun. Selanjutnya dijelaskan bahwa bentuk pembinaan yang dilakukan 
adalah dalam bentuk pemberian rangsangan atau stimulus untuk 
membantu proses perkembangan jasmani dan rohani yang dimiliki 
sang anak. Salah satu tujuan dari pemberian pembimbingan itu agar 
si anak memiliki kemampuan dan kesiapan untuk melanjutkan proses 
pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut kajian rumpun 
keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya pada beberapa negara, 
PAUD yaitu mereka yang berada pada usia 0-8 tahun. 10 

 Mengacu pada Permendiknas No. 58 tahun 2009 dinyatakan 
bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini memiliki tujuan 
utama untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak 
yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya 
sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki 
pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.

Pola  pembinaan dan pendidikan yang terbaik bagi anak usia dini, 
menurut Ulfiani bahwa terdapat hal-hal yang dianggap kekeliruan 
telah banyak dipraktekkan dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat 
dari banyaknya bentuk pengekangan yang telah mereka lakukan. 
Pengekangan ini malah mengarah pada bentuk pembunuhan kreatifitas 
sang anak, misalnya dengan melakukan pengawasan yang berlebihan, 
evaluasi yang terlalu ketat, hadiah yang berlebihan, kompetisi yang 

10 Masnipal, Siap Menjadi Guru dan Pengelola PAUD Profesional (Jakarta: PT. 
Gramedia, 2013), h. 78. 
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sengit, bahkan cenderung mengarahkan sang anak berdasarkan 
harapan ideal yang disangkakan oleh sang orang tua. Padahal usia 
dini adalah usia yang seharusnya sang anak bisa merasa bebas dan 
riang untuk mengekspos potensi yang dimilikinya. Hal ini bisa muncul 
dalam bentuk kesempatan bermain, berkembang, dan berimajinasi. 
Lewat kegiatan itu sang anak punya kesempatan untuk memunculkan 
kreatifitas yang mereka miliki. Banyaknya instruksi “larangan” pada 
dasarnya akan banyak mematikan kreatifitas yang dimiliki sang anak11.

Pada dasarnya, anak-anak memiliki sikap dan kemampuan 
berkreatifitas yang tinggi tapi kreatifitas tersebut boleh jadi dengan 
mudah memudar saat anak terkekang, misalnya dengan penekanan 
pola pendidikan “hanya ada satu jawaban yang benar” untuk suatu 
jawaban dari sebuah pertanyaan. 

Menurut R. Rachmy Diana12 ada empat problem yang akan 
mengikis potensi kreatifitas seorang anak; pertama, adanya pola 
penjajahan yang tersamar. Seperti dipahami bahwa setiap orang tua 
yang memiliki seorang anak berharap anak bisa mendapatkan masa 
depan yang cerah dan gemilang. Harapan ini boleh jadi diarahkan 
melalui proses pembimbingan dan pengarahan dengan menggunakan 
berbagai cara. Proses pengarahan ini boleh jadi tanpa disadari sang 
orang tua akan terjadi proses pemaksaan keinginan dan “harapan” 
yang boleh jadi “baik” dalam asumsi si orang tua tapi bagi anak hal 
inilah yang mengikis kreatifitasnya.

Kedua, pengaruh pola asuh. Orang tua sebagai pengasuh utama 
dalam keluarga memiliki tugas yang tidak mudah, perlu keterampilan 
khusus untuk kemampuan pengasuhan yang baik, dan hingga saat ini 
belum ada sekolah untuk mencetak orang tua. Pola asuh yang dijalankan 
para orang tua biasanya hanya mengacu pada pengalaman yang mereka 
alami dulu. Padahal rentang waktu antara pengalaman mereka dan 
dengan realitas yang anak mereka alami sangat jauh berbeda. Pola 
asuh yang banyak dikenal di antaranya otoriter, protektif, permisif, 
dan demokratis. Pada dasanya masing-masing pola ada kelebihan 

11 Ulfiani Rahman, “Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini”, Jurnal Lentera 
Pendidikan 12, no. 1 (2009): h. 50. 

12 R. Rachmy Diana “Setiap Anak Cerdas! Setiap Anak Kreatif! Menghidupkan 
Keberbakatan dan Kreativitas Anak” Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro 3, no. 
2 (2006): h. 127.
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dan kekurangannya. Yang perlu ditunjukkan oleh orang tua adalah 
keluwesan dan ketauladanan dalam mengasuh anak-anaknya.

Ketiga, kekerasan pada anak. Adanya kekerasan pada anak 
membuat pengaruh negatif pada perkembangan anak, karena masa 
kecil yang tidak baik memberikan pengaruh dan perasaan trauma bagi 
sang anak. Keempat, yang bisa menghambat kreatifitas anak, yaitu 
akibat sistem pendidikan yang belum kondusif untuk mengembangkan 
kreatifitas. Ketika anak berada di sekolah dasar sang guru hanya 
melatih muridnya dengan satu jawaban yang benar terhadap segala 
permasalahan yang dihadapinya. Juga kurikulum yang tersaji lebih 
banyak menekankan pada fungsi otak kiri yang lebih bersifat akademis 
dibandingkan otak kanan yang bisa memacu kreatifitas sang anak. 
Keadaan-keadaan seperti ini menjadikan potensi berpikir kreatif tidak 
berkembang optimal. 

Menurut Ulfiani13 bahwa anak akan mampu berkembang secara 
kreatif jika mereka diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
mengetahui dan mengerti banyak hal. Juga perlunya kesempatan 
untuk bekerja secara kelompok agar tumbuh sikap kreatif melalui 
kerja bersama. Saat orang tua dilibatkan dalam kegiatan bersama 
sang anak, maka ia seyogianya mencoba untuk mengikuti alur pikiran 
sebagai seorang anak, hingga sang anak bisa diyakinkan untuk menjadi 
teman bagi orang tua. Dalam proses interaksi itu buat anak untuk 
dapat bercerita dan berimajinasi. Hal ini bisa dimunculkan jika 
dalam permainan itu, anak bisa antusias, dan memiliki tujuan dalam 
mengembangkan imajinasinya.      

Anak usia dini adalah mereka yang berada dalam usia sebelum 
masuk sekolah dasar, karena itu dalam Undang-undang Sistem 
Pendidikan Nasional diterangkan, bahwa anak usia dini adalah mereka 
yang berada dalam rentang umur nol hingga enam tahun. 

Jika merujuk pada sumber internasional, seperti The National 
for Education for Young Children (NAECY) pada dasarnya mereka 
memberikan rentang umur anak usia dini itu pada umur 0-8 tahun.14 
Hal ini juga yang dikemukakan oleh Blyte15, seorang ahli pendidikan 

13 Ulfiani Rahman, “Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini”, h. 50.  
14 Masnipal, Siap Menjadi Guru dan Pengelola PAUD Profesional, h. 78. 
15 Blyte F. Hinits, “Sejarah Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Multikultur”, 
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anak usia dini di College of New Jersey yang mendefinisikan anak 
usia dini mulai umur saat dilahirkan hingga mencapai umur 8 tahun.

Pada dasarnya anak usia dini itu sering dianggap sebagai periode 
emas (golden age), istilah ini diberikan karena menurut para ahli anak, 
bahwa saat anak berada dalam periode usia dini maka pada saat itu 
terjadi proses perkembangan dan optimalisasi fungsi sel-sel saraf otak. 

Menurut ahli neuroscience, pada diri manusia telah dibekali 
Tuhan dengan sekitar 100 milyar sel saraf, bahkan boleh jadi lebih. 
Sel saraf tersebut berada pada dua belahan otak, kanan dan kiri. 
Untuk mendorong perkembangan yang optimal pada sel saraf tersebut 
maka dibutuhkan rangsangan dan stimulus terhadap otak anak agar 
bisa tumbuh cabang-cabang baru neuron agar hal ini memberikan 
kesuksesan pada diri anak di kemudian hari. Sebaliknya jika sang 
anak tidak mendapatkan rangsangan yang maksimal untuk mendorong 
pertumbuhan neuron baru maka boleh jadi neuron yang dimilikinya 
tidak berkembang baik, atau malah akan mati. 

Oleh sebab itu, intervensi atau pendidikan bagi anak usia dini 
penting karena akan menentukan masa depan sang anak, dan periode 
golden age itu menjadi periode yang sangat menentukan, karena saat 
periode itu telah terlewati maka perkembangan neuron itu akan mulai 
menurun dan berhenti pada umur tertentu. 16

h. 3.
16 Masnipal, Siap Menjadi Guru dan Pengelola PAUD Profesional, h. 80-81. 
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BAB II

KAJIAN TEORETIS PENELITIAN HADIS 
DAN ANAK USIA DINI

A. Kaedah Kesahihan dan Langkah Penelitian Hadis
1. Kaedah Kesahihan Hadis  

Sebuah paham dan ajaran keagamaan pastinya harus memiliki 
sumber atau rujukan yang menjadi landasan dan dasar dalam 
membangun paham keagamaan tersebut. Islam sebagai sebuah ajaran 
keagamaan pastinya juga dibangun di atas pondasi tersebut sebagai 
landasan ajarannya.

Dalam Islam ada dua sumber utama yang menjadi landasan 
ajarannya, yang pertama adalah Alquran dan yang kedua sunnah atau 
hadis nabi. Kalau Alquran secara jelas dinyatakan oleh ulama, sebagai 
kalimat Allah (kalamullah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, 
sedangkan hadis sendiri merupakan segala sesuatu yang disandarkan 
kepada diri Nabi Muhammad, baik itu perkataannya, perbuatan, dan 
keputusan yang dilakukannya.

Hadis dianggap sebagai sumber kedua setelah Alquran dalam 
pengambilan paham ajaran keagamaan, karena Alquran dianggap 
validitasnya sangat kuat, sedangkan hadis tidak seperti validitas 
dimiliki Alquran, karenanya asumsi yang dibangun jika ada redaksi 
hadis yang bertentangan secara terang pada Alquran maka otomatis 
hadis tersebut tertolak.
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Berangkat dari premis di atas akhirnya dalam kajian hadis dikenal 
dengan kaedah kesahihan hadis, yaitu adanya indikator yang menjadi 
kriteria dalam menentukan kelayakan sebuah hadis untuk menjadi 
sebuah sumber hukum atau aturan, yang mana dalam kajian Alquran 
hal tersebut tidak perlu dilakukan.

Para ulama di awal pembentukan hukum Islam telah menetapkan 
dan memahami lima kaidah pokok dalam menguji validitas sebuah 
hadis. Adapun kelima kaidah pokok; itti¡±l al-sanad (ketersambungan 
sanad), periwayatnya dari awal hingga akhir sanad ‘âdil (memiliki 
integritas) dan «±bi¯ (kapasitas intelektual), tidak sy±© (janggal) dan 
tidak mu’allal (cacat yang tersembunyi).1 Syarat-syarat tersebut di 
atas dalam istilah Syuhudi Ismail diistilahkan dengan kaedah mayor 
dan minor hadis. Kaidah mayor diberikan pada persyaratan urutan 
nomor satu sampai nomor tiga, sedang syarat urutan nomor empat 
dan nomor lima dimasukkannya sebagai bagian dari kaidah minor 
kesahihan hadis. 

Kelima kriteria tersebut merupakan cerminan dari uji otentitas dari 
sanad dan matan yang merupakan dua bagian utama dari hadis tersebut. 
Ketersambungan sanad berarti bahwa mereka yang meriwayatkan 
atau memberitakan hadis tersebut benar-benar bersambung tanpa 
disela dengan periwayat yang tidak termaktub dalam rangkaian sanad. 
Kalau keadilan sanad berarti bahwa mereka-mereka yang ada dalam 
rangkaian periwayat hadis tersebut dapat dipercaya. Dhabit diartikan 
bahwa periwayat tersebut dianggap hafal dengan redaksi hadis yang 
diungkapkannya baik itu dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kalau tiga 
syarat di awal ini berkaitan dengan orang-orang yang meriwayatkan 
hadis tersebut, sedang syarat ke empat dan ke lima lebih fokus pada 
matan atau isi dari hadis tersebut, yang akan dibahas lebih terperinci.      

Sanad sendiri diistilahkan oleh ulama dengan jalan, karena sanad 
inilah yang menghubungkan seseorang pada matan sebuah hadis 
atau konten hadis. Sanad kadang menggunakan istilah isn±d yang 
berarti seluruh rangkaian periwayat yang menghubungkan hadis pada 
sumber berita. Adapun matan sendiri merupakan materi hadis yang 

1 Abu ‘Amru Usman bin Abdurrahman al-Syahrazury (577-643 H),‘Ulµm al-¦ad³£ 
li Ibn ¢al±¥ (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h. 13.   



11

mengandung makna.2 Sebuah matan tidak dapat dianggap sebagai 
sebuah hadis tanpa diawali dengan rangkaian jalur periwayatan, 
begitupula sebaliknya sebuah sanad tak akan bermakna tanpa matan 
atau makna. Kedua hal itu menjadi sesuatu yang saling terkait bagi 
sebuah hadis yang sempurna.

Secara praktik beberapa ulama masih cenderung beranggapan 
bahwa kualitas hadis lebih ditentukan pada kualitas sanad yang 
dimiliki, semisal Nasiruddin al-Albani, dalam penentuan kesahihan 
sebuah hadis beliau lebih berpatokan pada keadaan sebuah sanad 
atau isnad, jika sanad hadis tersebut telah dianggap sahih berdasarkan 
kamus-kamus biografi para periwayat hadis, maka hal itu sudah cukup 
menurutnya.3 Validitas matan hadis yang dimiliki tidak perlu diuji 
lagi. Dalam pandangan Arifuddin Ahmad seorang pakar hadis di 
UIN Alauddin Makassar hal ini mungkin terjadi karena alasan kaidah 
kesahihan sanad dinyatakan memiliki tingkat akurasi yang tertinggi,4 
dibanding dengan kesahihan matan. Hanya saja menurut beliau bahwa 
kritik matan tetap diperlukan karena menurutnya bahwa ujung akhir 
sebuah penelitian hadis tetap bermuara pada kondisi matan hadis itu 
sendiri. Kesahihan sanad suatu hadis tetap akan berakhir pada kondisi 
matan hadis tersebut akhirnya, karena tujuan akhir dari penelitian 
sanad adalah untuk mendapatkan matan hadis yang berkualitas sahih.5 
Bahkan boleh jadi bagi sebagian ulama hadis kualitas matan menjadi 
penentu, boleh jadi sanadnya sahih, tetapi ditolak karena matannya 
dianggap cacat.6

Muhammad al-Gazali seorang ulama hadis kontemporer secara 
tegas telah menyatakan bahwa hadis ahad tidak bisa sama sekali 
bertentangan dengan kitab Allah (Alquran) dan sunnah nabi, atau yang 
bisa menciptakan keraguan dan celaan terhadap agama (Islam).7  Ia pun 

2 A¥mad ‘Umar H±syim, Qaw±‘id Usµl al-¦ad³£ (Beirµt: D±r al-Kit±b al-‘Arab³, 
t.th), h. 21-22. 

3 Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Jakarta: 
Mizan, 2009), h. 73 

4 Arifuddin, op. cit, h. 72 
5 Arifuddin, op. cit, h. 72
6 Al-Adlabi, Manhaj Naqd al-Matan ‘Ind Ulama al-¦adi£ al-Nabaw³, terj. Kritik 

Metodologi Matan Hadis, Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Media Pratama, 
2004), h. h. 4 

7 Muhammad al-Gazaly, al-Sunnah al-Nabawiah Baina ahli al-Fiqh wa ahli al-
Hadis (Cet. X; Dar al-Syur q: al-Qahirah, 1992), h. 147.
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memaparkan pandangan peneliti hadis yang juga menilai bahwa hadis 
ahad bisa ditolak jika matannya bertentangan dengan teks Alquran 
dan keumuman nashnya, atau jika hadis tersebut bertentangan dengan 
qiyas (anologi) yang berdasarkan Alquran. Dan para peneliti tersebut 
membedakan antara yang diriwayatkan oleh fuqaha (ahli fiqh) dan 
yang diriwayatkan oleh muhaddis (ahli hadis). 8   

2. Metode Kritik Sanad 
Kata naqdu نقد memiliki arti “kritik” yang juga diambil dari kata 

 Sedangkan menurut  istilah kritik berarti berusaha menemukan .متييز 
kekeliruan dan kesalahan dalam rangka menemukan kebenaran. 
Kritik yang dimaksud di sini adalah sebagai upaya mengkaji hadis 
Rasulullah saw untuk menentukan had³s yang benar-benar datang dari 
Nabi Muhammad saw.9 

Tujuan melakukan kritik sanad ialah untuk membuktikan apakah 
sanad tersebut memenuhi kriteria hadis shahih atau sebaliknya. Adapun 
kriteria kritik sanad yaitu:
1. Bersambung sanadnya,
2. Perawi yang Adil, dan
3 Perawi yang d±bit.  

Adapun yang di maksud dengan sanad seperti telah dijelaskan 
sebelumnya yaitu rangkaian periwayat yang menghubungkan hadis 
pada sumber berita. Secara bahasa sanad diartikan املعتمد (sesuatu yang 
di jadikan sandaran, pegangan dan pedoman. Sedangkan menurut 
istilah 

 سلسلة الرجال املوصلة اىل املنت
Mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai 

kepada matan hadis.10 Menurut Nur al-Din sanad adalah mata rantai 
perawi hadis yang menukil hadis dari orang lain hingga hadis itu 

8 Muhammad al-Gazaly, Fiqhu al-S³rah, (Cet. I; al-Q±hirah: D±r al-Riy±n al-Tur±£, 
1987), h. 45. 

9 Bustamin M. Isa H.A. Salam, Metodologi Kritik Hadis, (Cet. I, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2004), hal. 5.

10 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, Cet. IV, (Jakarta; Amzah, 2010), h. 107
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sampai kepadanya.11

Apabila masing-masing unsur kaidah miyor bagi kesahihan sanad 
di sertakan unsur-unsur kaidah minornya, maka dapat di kemukakan 
butir-butirnya sebagai berikut:
1. Unsur kaidah mayor pertama, sanad bersambung, mengandung 

unsur-unsur kaidah minor: (a) mutta¡il (bersambung); (b) marfu’ 
(bersandar kepada nabi Muhammad saw.,); (c) mahfuzh (terhindar 
dari syudzudz); dan (d) bukan mu’all (bercacat);

2. Unsur kaidah mayor kedua, periwayat bersifat adil, mengandung 
unsur-unsur kaidah minor: (a) beragama islam; (b) mukallaf (baligh 
berakal sehat); (c) melaksanakan ketentuan agaman islam; dan 
(d) memelihara muru’ah (adab kesopanan pribadi yang membawa 
pemeliharaan diri manusia kepada tegaknya kebajikan moral dan 
kebiasaan-kebiasaan).

3. Unsur kaidah mayor yang ketiga, periwayat bersifat "Abi¯ dan 
atau a«ba¯, yang mengandung unsur-unsur kaidah minor: (a) hafal 
dengan baik hadis yag di riwayatkannya; (b) mampu dengan baik 
menyampaikan riwayat hadis yang di hafalnya kepada orang lain; 
(c) terhindar dari syudzudz ; dan (d) terhindar dari  ‘illat). 12

Dengan acuan kaidah mayor dan kaidah minor bagi sanad tersebut, 
maka penelitian hadis di laksanakan. Sepanjang semua unsur di 
terapkan secara benar dan cermat, maka penelitian akan menghasilkan 
kualitas sanad dengan tingkat akurasi yang tingggi.

Selanjutnya ada beberapa masalah dalam kegiatan kritik sanad 
yang mungkin terjadi misalnya:
1. Adanya periwayat yang tidak di sepakati kualitasnya oleh para 

kritikus hadis 
2. Adanya sanad yang mengandung lambang-lambang anna, ‘an dan 

yang semacamnya 
3. Adanya matan hadis yang memiliki banyak sanad, tetapi semuanya 

lemah ("A’if )

11 Nµr al-D³n Mu¥ammad ‘Itr al-¦ilb³, Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-¦ad³£, Cet. 
III, (Sµriyah; D±r al-Fikr, 1997M/ 1418H), Juz. I, hal 344.

12 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Refleksi pemikiran 
Pembaharuan Muhammad Syuhudi Ismail), (Jakarta: MSCC. 2005), h. 75-76. 
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Hal-hal tersebut akan menjadi sesuatu yang mungkin akan terjadi 
perbedaan dalam penilaian hadis tersebut antara satu ulama dengan 
yang lain yang akhirnya akan melahirkan dalam proses penilaian pada 
riwayat tersebut. 

Di kriteria awal pada ketersambungan sanad hadis terdapat 
beberapa cara untuk melacak aspek yang tercakup di dalamnya 
yaitu, antara lain uji ketersambungan proses periwayatan ¥adis 
dengan menelusuri silsilah guru-murid yang ditandai dengan ¡igah 
al-ta¥ammul (lambang penerimaan hadis), menguji integritas perawi 
(al-‘ad±lah) dan intelegensianya (al-"Ab¯) dan jaminan aman dari 
syu©u© dan ‘illah.

Dalam bukunya, Syuhudi mengemukakan bahwa sanad hadis baru 
bisa dinyatakan terjadi ketersambungan bila tepenuhi hal-hal berikut: 
1. Semua periwayat yang ada dalam rangkaian sanad tersebut benar-

benar £iqat (‘±dil dan «±bi¯); dan 
2. antara satu perawi dan perawi terdekat sebelumnya dalam rangkaian 

sanad tersebut benar-benar terjadi hubungan dalam bentuk 
periwayatan hadis yang diakui sah menurut ketentuan ta¥ammul 
wa ad±’ al-¥ad³£. 

3. Jika dua ketentuan tersebut bisa terpenuhi maka Syuhudi menganggap 
bahwa kaedah minor ketersambungan sanad adalah: (1) mutta¡il;13 
dan (2) marfu’;14 dan ma¥fµ§,15 dan bukan mu’allal (tidak ber’illah) 
sudah terpenuhi.16    

Dalam menentukan ketersambungan sanad terkadang ada 
perbedaan dalam penentuannya antara satu ulama dengan ulama 

13 Hadis mutta¡il adalah hadis yang sanadnya bersambung (antara guru dan 
muridnya) dari awal sanadnya sampai akhir, baik persambungan itu sampai kepada 
Nabi, sahabat, maupun sampai kepada tabi‘in, Ibn ¤al±¥, ‘Ulum a-¦ad³¡, , h. 40., 
Ahmad Lutfi Fathullah, Metode Belajar Interaktif Hadis dan Ilmu Hadis (Jakarta: 
PKH al-Mughni Islamic Center, 2009) berbentuk software. 

14 Hadis Marfu‘ adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi saw., Ahmad Lutfi, 
Ibid., Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan 
dengan Pendekatan Ilmu Sejarah (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 112.  

15 Hadis Mahfµ§ adalah hadis yang seluruh periwayatnya bersifat £iqah dan sanadnya 
tidak menyalahi sanad-sanad lain, lawanya adalah hadis Sy±©. Syuhudi, Ibid., h. 129, 
Ahmad Lutfi, op.cit. 

16 Hadis Mu‘allal adalah hadis yang setelah dilakukan penelaahan secara mendalam 
terdapat illah, namun dari segi lahirnya hadis bersangkutan tealah selamat dari illah. 
Arifuddin, op.cit., h. 125, Syuhudi, kaedah, op.cit., h. 133. 
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hadis yang lain, seperti yang terjadi antara Bukhari dan Muslim. Bila 
sebuah hadis diriwayatkan dengan lafadz “‘an’anah” maka Bukhari 
mewajibkan adanya riwayat yang jelas yang menginformasikan 
pertemuan kedua rawi itu, sementara Muslim menganggap cukup 
dengan informasi kemungkinan pertemuan keduanya seperti adanya 
kesesuaian secara logis pada tahun kelahiran dan kematian antara rawi 
tersebut. Memang bahwa ulama hadis pada umumnya berpendapat 
bahwa hadis yang menggunakan lafal mu‘an’an (‘an) dan mu’annan 
(anna) sebagai riwayat dengan sanad terputus. Riwayat tersebut dinilai 
bersambung jika memenuhi beberapa syarat, yakni: tidak terdapat 
tadl³s, terjadi pertemuan antara para periwayat dan periwayatnya 
berstatus £iqah.17

Unsur pertemuan antara rawi berstatus syekh/guru dengan rawi 
yang berstatus murid inilah yang harus dikritisi oleh ulama hadis 
dalam penentuan ketersambungan suatu sanad. Hal tersebut bisa 
dideteksi melalui tahun kelahira dan kematian keduanya, untuk 
melihat adanya pertemuan tersebut. Juga bisa dilihat dari unsur daerah 
atau wilayah yang dikunjungi keduanya dalam menuntut ilmu, yang 
bisa mengindikasikan bahwa terjadi pertemuan tersebut. Kemudian 
tidak kalah pentingnya untuk melihat penggunaan kata dalam proses 
periwayatannya (penerimaan dan penyampaian hadisnya), yang 
dalam ilmu hadis diistilahkan dengan lambang atau lafal tahammul 
wa al-ad±’. Unsur-unsur inilah akhirnya yang akan menentukan 
ketersambungan suatu sanad hadis.18 

Menurut Nµr al-D³n ‘Itr aspek yang berkaitan dengan keadaan 
periwayat, dapat dilihat dalam dua aspek yang dikaji di dalamnya. 
Yaitu ilmu yang mengkaji akan keadaan periwayat dan ilmu yang 
berkenaan dengan kepribadiannya. Yang pertama berbicara pada 
lingkup tentang diterima atau tertolaknya periwayatan seseorang, 
al-jar¥ wa al-ta’d³l, al-¡ah±bah, al-£iq±t wa a««u’af±’ dan lainnya. 
Kemudian lingkup kedua mengkaji periwayat dari aspek historis dan 

17 Lihat, Syuhudi, Metodologi, h. 82-84., Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru 
Memahami Hadis Nabi (Refleksi pemikiran Pembaharuan Muhammad Syuhudi Ismail) 
(jakarta : MSCC. 2005), h. 95. 

18 Syuhudi, Metodologi, h. 82-84., Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami 
Hadis Nabi, h. 95. 
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ilmu nama-nama periwayat.19 
Kriteria sanad sahih berikut yaitu yang berkaitan dengan keadilan 

seorang perawih. Keadilan yang dimaksud di sini yaitu adanya sifat 
ketakwaan yang melekat pada seorang rawi yang akhirnya bermuara 
pada adanya sikap murµ’ah, yaitu mampu menjauhi hal-hal yang 
bersifat dosa kecil apa lagi dosa besar. Seperti telah dikemukakan 
sebelumnya bahwa dalam syarat keadilan ini terdapat beberapa 
indikator di dalamnya yaitu (1) Islam; (2) balig; (3) berakal; (4) takwa; 
(5) menjaga murµ’ah.20

Jika dalam proses penilaian keadilan seorang rawi berbeda antara 
satu ulama hadis dengan ulama yang lainnya, maka perlu untuk 
menerapkan kaedah-kaedah al-jar¥ wa al-ta‘d³l dengan berusaha 
membandingkan penilaian tersebut kemudian menerapkan kaedah 
berikut:
 Penilaian cacat didahulukan dari pada penilian) اجلرح مقدم على التعديل .1

adil). Penilaian jar¥/cacat didahulukan dari pada penilaian ta‘d³l 
jika terdapat unsur-unsur berikut:
a. Jika al-jar¥ dan al-ta‘d³l sama-sama samar/tidak dijelaskan 

kecacatan atau keadilan perawi dan jumlahnya sama, karena 
pengetahuan orang yang menilai cacat lebih kuat dari pada 
orang yang menilainya adil. Di samping itu, hadis yang 
menjadi sumber ajaran Islam tidak bisa didasarkan pada hadis 
yang diragukan.21 

b. Jika al-jar¥ dijelaskan, sedangkan al-ta‘d³l tidak dijelaskan, 
meskipun jumlah al-mu‘addil (orang yang menilainya adil) 
lebih banyak, karena orang yang menilai cacat lebih banyak 
pengetahuannya terhadap perawi yang dinilai dibanding orang 
yang menilainya adil.

c. Jika al-jar¥ dan al-ta‘d³l sama-sama dijelaskan sebab-sebab 
cacat atau keadilannya, kecuali jika al-mu‘addil menjelaskan 
bahwa kecacatan tersebut telah hilang atau belum terjadi saat 

19 Nµr al-D³n al-‘Itr, Manh±j al-Naqd f³ ‘Ulµm al-¦ad³£ (Bairµt: D±r al-Fikr al- 
Mu’±¡ir, 1997), h. 74, 141. 

20 Nµr al-D³n ‘Itr, Manh±j al-Naqd f³ ‘Ulµm al-¦ad³£, h. 79. 
21 Abµ Lub±bah ¦usain, al-Jar¥ wa al-Ta‘d³l (Cet. I; al-Riy±«: D±r al-Liw±’, 1399 

H./1979 M.), h. 138.  
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hadis tersebut diriwayatkan atau kecacatannya tidak terkait 
dengan hadis yang diriwayatkan.22 

 Penilaian adil didahulukan dari pada penilian) التعديل مقدم على اجلرح .2
cacat)
Sebaliknya, penilaian al-ta‘d³l didahulukan dari pada penilaian 

jar¥/cacat jika terdapat unsur-unsur berikut:
a. Jika al-ta‘dil dijelaskan sementara al-jar¥ tidak, karena 

pengetahuan orang yang menilainya adil jauh lebih kuat dari 
pada orang yang menilainya cacat, meskipun al-j±rih/ orang 
yang menilainya cacat lebih banyak.

b. Jika al-jar¥ dan al-ta‘dil sama-sama tidak dijelaskan, akan 
tetapi orang yang menilainya adil lebih banyak jumlahnya, 
karena jumlah orang yang menilainya adil mengindikasikan 
bahwa perawi tersebut adil dan jujur.23

Adapun dhabit (hafalan) didefinisikan sebagai kemampuan rawi 
dalam menyampaikan suatu riwayat dimilikinya, baik melalui hafalan 
lisan maupun hafalan kitab yang dimilikinya.

24
 Karena itu ulama 

mengistilahkan dhabit ini dalam dua istilah yang dhabt fi al-sadr dan 
dhabt fi al-kitab. Istilah pertama diberikan bagi mereka yang menghafal 
riwayatnya secara lisan sedangkan istilah kedua diberikan bagi mereka 
yang mengetahui dan memahami dengan baik hadis yang tertuang 
dalam kitab yang ada padanya, baik berupa kesalahan penulisan 
maupun posisi dari kekeliruan yang ada dalam kitab tersebut.

25

Ulama hadis telah memberikan indikator lebih rinci bagi mereka 
yang dapat dikategorikan sebagai dhabit, yaitu;
1. Rawi tersebut memahami secara baik sebuah hadis yang telah 

22 Hal tersebut diungkapkan Mu¥ammad ibn ¢±li¥ al-‘U£aim³n, Mu¡a¯ala¥ al-¥ad³£ 
(Cet. IV; al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa‘µdiyah: Wiz±rah al-Ta‘l³m al-‘²l³, 1410 H.), 
h. 34. Lihat juga: Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Cet. I: 
Jakarta: Renaisan, 2005 M.), h. 97.

23 Hal tersebut diungkapkan ‘Abd al-Mahd³ ibn ‘Abd al-Q±dir ibn ‘Abd al-H±d³, 
‘Ilm al-Jar¥ wa al-Ta‘d³l Qaw±‘idih wa Aimmatih (Cet. II: Mesir: J±mi‘ah al-Azhar, 
1419 H./1998 M.), h. 89.

24 Nµr al-D³n ‘Itr, op.cit., h. 242. 
25 Syuhudi, Kaedah, h. 122.  
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diterimanya.
2. Ia pun menghafal dengan baik apa yang telah didengarnya;
3. Dan ia mampu menyampaikan dengan baik apa yang telah dihafalnya 

tersebut:
a. kapan saja dia menghendakinya; 
b. sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada orang lain.26 

Selanjutnya dikenal juga istilah keterhindaran perawih dari sy±© 
dan ‘illah. Sy±© didefinisikan dengan adanya pertentangan antara rawi 
terpercaya/£iqah dengan rawi yang dianggap lebih terpercaya/£iqah. 
Adapun ‘illah yaitu rawi terbebas dari cacat yang yang tercela 
seperti memursalkan yang mau¡µl, mewa¡alkan yang munqa¯i’ atau 
memarfµ’kan yang mauqµf.27

3. Metode Kritik Matan 
Metode kritik matan meliputi dua hal, yaitu terhindar dari sy±©28 

dan ‘illah29. M. Syuhudi Ismail menjadikan terhindar dari kedua hal 
tersebut sebagai kaidah mayor matan. Tolak ukur untuk mengetahui 
sy±© matan hadis antara lain:30

1. Sanad hadis bersangkutan menyendiri.
2. Matan hadis bersangkutan bertentangan dengan matan hadis yang 

26 Syuhudi, Kaedah, h. 120.  
27 ‘Ajj±j al-Kha¯³b, op.cit., h. 305. 
28 Ulama berbeda pendapat tentang pengertian sy±©. secara garis besar adalah tiga 

pendapat yang yang menonjol. Al-Sy±fi‘³ berpandangan bahwa sy±© adalah suatu hadis 
yang diriwayatkan seorang £iqah tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan 
orang yang lebih £iqah atau banyak periwayat £iqah. Al-¦±kim mengatakan bahwa 
sy±© adalah hadis yang diriwayatkan orang £iqah dan tidak ada periwayat £iqah lain 
yang meriwayatkannya, sedangkan Abµ Ya‘l± al-Khal³l³ berpendapat bahwa sy±© adalah 
hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat £iqah maupun 
tidak. Lihat: Abµ ‘Amr ‘U£m±n ibn ‘Abd al-Ra¥m±n al-Syairµzi Ibn al-¢al±¥, op. 
cit., h. 48 dan 69. Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad ibn ‘Abdillah ibn Mu¥ammad al-¦±kim 
al-Naisabµr³, Ma‘rifah ‘Ulµm al-¦ad³£ (Mesir: Maktabah al-Mutanabb³, t.th.), h. 119. 
Namun dalam tesis ini, peneliti menggunakan definisi al-Sy±fi‘³.   

29‘illah adalah sebab-sebab yang samar/tersembunyi yang dapat menyebabkan 
kecacatan sebuah hadis yang kelihatannya selamat dari berbagai kekurangan. Lihat: 
Muhammad ‘Ajj±j al-Kha¯³b, U¡µl al-¦ad³£ (Beirut: D±r al-Fikr, 1409 H./1989 M.), 
h. 291. 

30 Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Cet. I: Jakarta: 
Renaisan, 2005 M.), h. 117. Bandingkan dengan Kamaruddin Amin, Menguji Kembali 
Keakuratan Metode Kritik Hadis (cet. I; Jakarta: Hikmah, 2009), h. 58.
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sanadnya lebih kuat.
3. Matan hadis bersangkutan bertentangan dengan al-Qur’an.
4. Matan hadis bersangkutan bertentangan dengan akal.
5. Matan hadis bersangkutan bertentangan dengan fakta sejarah.

Sedangkan tolok ukur mengetahui ‘illah matan hadis antara lain 
adalah sebagai berikut: 31

1. Sisipan/idr±j yang dilakukan oleh perawi £iqah pada matan.
2. Penggabungan matan hadis, baik sebagian atau seluruhnya pada 

matan hadis yang lain oleh perawi £iqah.
3. Ziy±dah yaitu penambahan satu lafal atau kalimat yang bukan bagian 

dari hadis yang dilakukan oleh perawi £iqah.
4. Pembalikan lafal-lafal pada matan hadis/inqil±b.
5. Perubahan huruf atau syakal pada matan hadis (al-ta¥r³f atau al-

ta¡¥³f), 
6. Kesalahan lafal dalam periwayatan hadis secara makna.

Menurut Syuhudi, untuk mengetahui terhindar tidaknya matan 
hadis dari sy±© dan ‘illah dibutuhkan langkah-langkah metodologis 
kegiatan penelitian matan yang dapat dikelompokkan dalam tiga 
bagian penelitian matan dengan melihat kualitas sanadnya, penelitian 
susunan lafal berbagai matan yang semakna dan penelitian kandungan 
matan.32

Arifuddin Ahmad menambahkan bahwa penelitian matan hadis 
dibutuhkan dalam tiga hal tersebut karena beberapa faktor, antara lain 
keadaan matan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad, 
terjadi periwayatan makna dalam hadis, dan penelitian kandungan 
hadis acapkali memerlukan pendekatan rasio, sejarah dan prinsip-
prinsip dasar Islam.33

Arifuddin Ahmad menambahkan bahwa penelitian matan hadis 
dibutuhkan dalam tiga hal tersebut karena beberapa faktor, antara lain 
keadaan matan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad, 

31 Abµ Sufy±n Mu¡¯af± B±jµ, al-‘Illat wa Ajn±suh± ‘ind al-Mu¥addi£³n (Cet. I; 
°an¯±: Maktabah al-¬iy±’, 1426 H./2005 M.), h. 288-397. 

32 M. Syuhudi Ismail, op. cit., h. 113. 
33 Arifuddin Ahmad, Paradigma... op. cit., h. 109. 
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terjadi periwayatan makna dalam hadis, dan penelitian kandungan 
hadis acapkali memerlukan pendekatan rasio, sejarah dan prinsip-
prinsip dasar Islam.34

Dalam kritik matan setidaknya ada beberapa metodologi yang 
menurut Syuhudi Ismail harus diterapkan di dalamnya, yakni: 1). 
meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya; 2). meneliti susunan 
lafal berbagai matan yang semakna; dan 3). meneliti kandungan 
matan.35 

Salahuddin al-Adlabi merumuskan kriteria kesahihan matan 
hadis untuk mengetahui Sy±© pada suatu hadis terdiri dari; Tidak 
bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an, tidak bertentangan dengan 
hadis mutawatir dan sejarah kehidupan Nabi, tidak bertentangan 
dengan akal sehat, indera dan sejarah36

4. Langkah Takhr³j al-¦ad³£
Kata takhr³j berasal dari kata ‘kharraja-yukharriju-takhrij’ yang 

berarti mengeluarkan. Kata ini mengandung dua makna di dalamnya 
yaitu: al-naf±© ‘an al-syay (menembus sesuatu) dan ikhtil±f launain 
(perbedaan dua warna).37 Kedua makna tersebut dapat disematkan 
bersama-sama dalam kaitan hadis, kata takhr³j yang berarti berusaha 
mendalami dan menemmbus didalamnya agar tersingkap aspek-aspek 
terkait di dalamnya, baik itu berupa sumber, kualitas, maupun di aspek 
lainnya.38 Artinya kata takhr³j juga dimaknai dengan kata memunculkan 
(§ahara/baraja), menghasilkan  (istinb±¯) dan mengarahkan (tawj³h).39 

Adapun defenisi dari pengertian takhrij ini ulama sepakat 
bahwa istilah takhrij ini menunjukkan bahwa seseorang berusaha 
menunjukkan di mana sumber hadis tersebut berada. Dalam penelitian 

34 Arifuddin Ahmad, Paradigma... op. cit., h. 109. 
35 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis (Cet.1; Jakarta: Bulan Bintang, 

1992), h. 121.
36 Salah al-D³n al Adlab³, Man¥aj Naqd al-Matan ‘Inda ‘Ulam±’ al-¦ad³£ al-

Nabawi, (Cet. I; Beirµt: Mansyµrat D±r al-Af±q al-Jadidah, 1403H./1983M.) h. 238.
37 Abµ al-¦usain A¥mad ibn F±ris ibn Zakariy±, Mu’jam Maq±y³s al-Lugah, juz 2 

(Beirµt: D±r al-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 175. 
38 Arifuddin Ahmad, op.cit., h. 66. 
39 Mu¥ammad ibn Ya’qµb al-Fairµz ²b±dy, al-Q±mµs al-Mu¥³¯ (Cet. VIII; Beirµt: 

Muassasah al-Ris±lah, 2005 M/1426 H), h. 185. 
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hadis yang dilakukan dalam kajian ini, makna takhrij yang digunakan 
mengacu pada istilah menunjukkan atau mengemukakan letak asal 
hadis pada kitab-kitab sumbernya yang asli, yaitu berbagai kitab 
yang di dalamnya dikemukakan matan hadis secara lengkap dengan 
sanadnya, selanjutnya sebagai obyek dari penelitian hadis tersebut 
akan dijelaskan kualitas hadisnya.40

 Definisi di atas mengacu pada defenisi takhrij yang dikemukakan 
oleh Ma¥mµd Ta¥¥±n, yaitu: 

 التخريج هو: الدللة على موضع احلديث يف مصادره األصلية الت أخرجته بسنده
 ث بيان مرتبته عند احلاجة41

Artinya:

Sebuah proses untuk menunjukkan di mana letak suatu hadis pada 
kitab primer hadis yang akan dijelaskan bersama rangkaian sanad 
yang dimilikinya, kemudian dijelaskan pula kualitas hadis tersebut 
jika hal tersebut diperlukan.

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa kegiatan 
takhrij hadis yang akan dilakukan akan memuat hal-hal berikut: 

(1). menunjukkan sumber asal hadis dalam kitab aslinya, agar 
diketahui asal usul suatu hadis; 

(2). menyebutkan matan hadis dan rangkaian sanad secara lengkap, 
agar diketahui seluruh jalur riwayat bagi hadis yang akan 
diteliti sekaligus untuk mengetahui ada atau tidaknya sy±hid42 
dan mut±bi’43; 

(3). meneliti kualitas hadis baik dari segi sanad maupun matan, 
agar diketahui kualitas hadisnya.44

40 Arief Halim, Metodologi Tahqiq Hadith Secara Mudah dan Munasabah (Malaysia: 
Universiti Sains Malaysia, 2007), h. 41. Lihat juga, Syuhudi, Metodologi Penelitian 
Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 41. Arifuddin Ahmad, op.cit., h. 67. 

41 Ma¥mµd al-°a¥¥±n, U¡µl al-Takhr³j wa Dir±sat al-As±n³d (Riy±«}: Maktabah 
al-Ma’±rif li al-Nasyr wa al-Tauz³‘, 1996), h 10. 

42 Hadis yang para periwayatnya berkolabarasi dengan hadis lain baik secara lafal 
dan makna maupun maknanya saja, sedang periwayat ditingkat sahabat sama. Ma¥mµd 
al-Ta¥¥±n, Tais³r Mu¡¯ala¥ al-¦ad³£ (Beirµt: D±r al-Fikr, t.th), h. 115.    

43 Hadis yang para periwayatnya berkolabarasi dengan hadis lain baik secara lafal 
dan makna mupun maknanya saja, sedang periwayat ditingkat tabiin sama. Ma¥mµd 
al-Ta¥¥±n, Tais³r Mu¡¯ala¥ al-¦ad³£, h. 115.  

44 Mengenai kegiatan dalam takhr³j, lihat, Sa‘³d Ibn Abdull±h ‘²l³ Ham³d, Turuq 
Takhr³j al-¦ad³£ (Riyad: D±r ‘Ulµm al-Sunnah, 2000 M/1420 H), h. 7. 
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Untuk melakukan langkah takhrij hadis diperlukan beberapa 
metode sebagai acuan yang digunakan dalam penelitian hadis, seperti 
yang dikemukakan oleh ulama hadis, di antaranya Abµ Muhammad 
‘Abd al-Hadi bin ‘Abd al-Qadir bin ‘Abd al-Hadi, dia menyebutkan 
bahwa ada lima macam bentuk metode takhr³j, yaitu:
1 .Takhr³j berdasarkan lafal tertentu yang terdapat pada hadis,
2 Takhrij berdasarkan awalan matan hadis
3. Takhr³j menurut periwayat terakhir,
4. Takhr³j menurut tema hadis, dan 
5. Takhr³j menurut klasifikasi jenis hadis.45

Dalam proses takhrij hadis seorang peneliti harus memahami 
metode atau langkah-langkah dalam takhr³j sehingga akan mandapatkan 
kemudahan dan tidak ada hambatan. Hal pertama yang perlu dimaklumi 
adalah bahwa ulama memiliki teknik penyusunan dalam buku-buku 
kamus hadis yang dikarangnya, karena itu karakteristik penyusunan 
ini menjadi hal yang penting untuk diketahui. 

Di antaranya ada yang menyusun hadisnya berdasarkan tema, 
pengelompokan hadis didasarkan pada tema-tema hadis yang 
terkandung didalamnya, seperti dalam kitab Al-jami’ Ash-Shahih Al-
Bukh±r³ dan sunan Abµ  Dawud. 

Di antaranya lagi ada yang didasarkan pada nama perawi yang 
paling diatas, yaitu para sahabat, seperti kitab Musnad Ahmad bin 
Hambal. 

Buku lain lagi didasarkan pada huruf permulaan matan hadis 
diurutkan sesuai dengan alphabet Arab seperti kitab al-J±mi’ Ash-
Shagh³r karya As-Suyuti dan lain-lain.46 Semua itu dilakukan oleh 
para ulama dalam rangka memudahkan umat Islam untuk mengkaji 
sesuai dengan kondisi yang ada. 

Setelah melakukan kegiatan takhr³j  sebagai langkah awal 
penelitian untuk hadis yang diteliti, maka seluruh sanad hadis dicatat 

45 Abµ Muhammad ‘Abd al-Hadi bin ‘Abd al-Qadir bin ‘Abd al-Hadi, “°urµq 
takhr³j Had³s Rasulullah saw.” Diterjemahkan oleh S. Aqil Husain al-Munawwar dan 
Mahmµd Rifqi Mukhtar dengan judul Metode Takhr³j Hadis (cet. I Semarang; Dina 
Utama, 1994), h. 15.

46 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis , (cet. 2 ; Amzah: Jakarta , 2013), h. 131. 
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dan dihimpun untuk kemudian dilakukan kegiatan al-i’tibar. Arti 
dan kegunaan i’tibar ialah untuk mengetahui keadaan sanad hadis 
seluruhnya dilihat dari ada atau tidaknya pendukung berupa periwayat 
yang berstatus mutabi atau sy±hid. Dengan dilakukannya i’tibar, maka 
akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, nama-
nama periwayatnya dan metode periwayatan yang digunakan masing-
masing periwayat yang bersangkutan.47    

Menurut Hamzah al-Mal³b±r³, i’tib±r yaitu suatu metode 
pengkajian dengan membandingkan beberapa riwayat atau sanad 
untuk melacak apakah hadis tersebut diriwayatkan seorang perawi 
saja atau ada perawi lain yang meriwayatkannya dalam setiap ̄ abaq±t/
tingkatan perawi.48 

Jadi, kegunaan al-i’tibar adalah untuk mengetahui keadaan 
sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung 
(corroboration) berupa periwayat yang berstatus mutabi’ atau syahid. 
Yang dimaksud mutabi’ (biasa juga disebut tabi’ dengan jamak 
tawabi’) ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat 
yang bukan sahabat Nabi. Pengertian syahid dalam istilah ilmu hadis 
biasa diberi kata jamak dengan (syawahid) ialah periwayat yang 
berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat 
Nabi. Melalui al-i’tibar akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang 
diteliti memiliki mutabi’ dan syahid ataukah tidak. 49 

B. Pengertian, Perkembangan dan Konsep Pendidikan Anak Usia 
Dini 

1. Pengertian dan Perkembangan Anak Usia Dini 
Islam telah menegaskan bahwa memelihara anak, merupakan salah 

satu amanah yang wajib dilakukan orang tua kepada anak-anaknya. 
Dalam surah at-Tahrim ayat 6 diterangkan tentang kewajiban orang 

47 Said Agil Husin Al-munawwar, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, cet. 
2; Ciputat: MSCC, 2005), h. 70.  

48 Hamzah al-Mal³b±r³, al-Muw±zanah bain al-Mutaqaddim³n wa al-Muta’akhkhir³n 
f³ Ta¡¥³¥ al-A¥±d³£ wa Ta‘l³lih± (Cet. II; t.t.: t.p., 1422 H./2001 M.), h. 22.

49‘Abd al-¦aq ibn Saif al-D³n ibn Sa‘dull±h al-Dahlaw³, Muqaddimah f³ U¡µl al-
¦ad³£ (Cet. II; Beirut: D±r al-Basy±ir al-Isl±miyah, 1986), h. 56-57.
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tua untuk mendidik keluarga mereka, agar anak-anak mereka terhindar 
dari api neraka:

ٱنلَّاُس َوقُوُدَها  نَاٗرا  ۡهلِيُكۡم 
َ
َوأ نُفَسُكۡم 

َ
أ قُٓواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ  َيٰٓ

َمَرُهۡم
َ
أ َمآ   َ ٱللَّ َيۡعُصوَن  لَّ  ِشَدادٞ  ِغَلٞظ  َمَلٰٓئَِكٌة  َعلَۡيَها   َوٱۡلَِجاَرةُ 

 َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن
Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Pemeliharaan ini diberikan pada pundak orang tua karena merekalah 
yang merupakan orang yang terdekat bagi anaknya, merekalah yang 
berperan besar dalam membentuk karakter anak. Dalam penafsiran 
ayat di atas Ibnu Katsir mengutip apa yang dijelaskan oleh Ali Ra. 
dari Sufyan bni al-Syuuri bahwa kalimat “peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka” bermakna “didiklah mereka dan ajarkan 
mereka tentang sopan santun” artinya bahwa untuk menjaga diri dan 
keluarga, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan mendidik 
keluarga dengan ilmu pengetahuan dan adab sopan santun. Hampir 
sama dengan apa yang dikemukakan di atas, oleh Ibnu Abbas seperti 
yang dikutip oleh Ibnu Katsir dan al-Qurthubi, ia menafsirkan bahwa 
kalimat ini bermakna perintah untuk senantiasa mengerjakan apa yang 
diperintahkan Tuhan dan menjauhi larangan-Nya, dan dengan sering 
mengingatkan keluarga pada Tuhan dan juga dengan jalan mendoakan 
mereka. Kemudian menurut al-Dhahhak dan Muqatil seperti yang 
dikutip dalam Ibnu Katsir bahwa tanggung jawab mendidik ini 
merupakan kewajiban utama pada ayah sebagai kepala rumah tangga 
untuk tidak hanya menjaga dirinya dari azab api neraka, tapi ia juga 
diperintahkan untuk menjadi pelindung bagi keluarganya (istri, anak, 
dan orang yang berada di rumahnya seperti pembantunya).50 

50 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir. h. ttp://quran.al-islam.com/Page.aspx? 
pageid=221&BookID=11&Page=560 (4 Februari 2016), h 560
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Selanjutnya Qurthubi dalam kitab tafsirnya menegaskan bahwa 
kewajiban memberikan pendidikan dan penjagaan bagi keluarga 
(di antaranya anak) menjadi tanggung jawab ayah selaku kepala 
rumah tangga dengan mengutip hadis dari Abdullah bni Umar yang 
menyatakan “Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua 
akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin” jelas dari 
pernyataan nabi ini bahwa mereka yang ditunjuk jadi pemimpin/kepala 
rumah tangga akan dimintai tanggung jawab terhadap siapa yang 
dipimpinya. Hal ini sejalan dengan hadis lain yang menyatakan bahwa 
“seorang ayah wajib memberi nama anaknya dengan nama yang baik, 
mengajarkan al-Quran, dan menikahkan mereka”. 51 

Berdasarkan dua penafsiran di atas didapat 2 kesimpulan utama, 
yaitu bahwa kewajiban pendidikan bagi anak dibebankan pada orang tua, 
dengan ayah yang menjadi motor utama, kedua bahwa penjagaan dari 
api neraka itu tidak hanya dalam bentuk mengingatkan pada ketaatan 
dan menjauhi kemungkaran semata, tapi yang tak kalah pentingnya 
yaitu dengan mempersenjatai mereka dengan ilmu pengetahuan dan 
dengan pendidikan karakter, dan yang tak kalah pentingnya yaitu 
dengan senantiasa mendoakan mereka dalam kebaikan.

Anak-anak dalam ajaran Islam dilukiskan bagaikan kertas 
putih, yang suci tanpa noda, ia akan terwarnai berdasarkan warna 
orang tuanya atau mereka yang mengasuhnya. Oleh sebab itu, anak-
anak itu sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan yang ada di 
sekelilingnya. Tatkala ia berada dalam lingkungan yang memiliki dan 
menjaga karakter-karakter positif maka otomatis anak itu akan tumbuh 
secara baik dan berkarakter positif. Sebaliknya jika ia tumbuh pada 
lingkungan yang bobrok maka anak itu pun mungkin saja akan tumbuh 
menjadi anak yang berperilaku negatif. Sebagaimana dipaparkan 
dalam hadis nabi yang berbunyi:

ثـََنا أَبُو اْلَيَماِن َأْخبـََرنَا ُشَعْيٌب قَاَل اْبُن ِشَهاٍب ُيَصلَّى َعَلى ُكلِّ َمْوُلوٍد ُمتـََوفًّ َوِإْن  َحدَّ
ْسَلَم أَْو أَبُوُه َخاصًَّة ْسَلِم َيدَِّعي أَبـََواُه اْلِ  َكاَن ِلَغيٍَّة ِمْن َأْجِل أَنَُّه ُوِلَد َعَلى ِفْطَرِة اْلِ
ْسَلِم ِإَذا اْستـََهلَّ َصارًِخا ُصلَِّي َعَلْيِه َوَل ُيَصلَّى َعَلى  َوِإْن َكاَنْت أُمُُّه َعَلى َغْيِ اْلِ
 َمْن َل َيْسَتِهلُّ ِمْن َأْجِل أَنَُّه ِسْقٌط فَِإنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َكاَن ُيَدُِّث قَاَل

51 Tafsir Al-Qurthubi. http://quran.al-islam.com/Page.aspx?pageid=221&BookID= 
14&Page=560 (2 Februari 2016), h. 560. 
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 النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإلَّ يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه أَْو
 يـَُنصِّرَانِِه أَْو ُيَجَِّسانِِه َكَما تـُْنَتُج اْلَبِهيَمُة َبِيَمًة َجَْعاَء َهْل تُِسُّوَن ِفيَها ِمْن َجْدَعاَء

ُثَّ يـَُقوُل أَبُو ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه }ِفْطَرَة اللَِّه الَِّت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها{ اْليََة52
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan 
kepada kami Syu’aib berkata, Ibnu Syihab: “Setiap anak yang wafat 
wajib dishalatkan sekalipun anak hasil zina karena dia dilahirkan 
dalam keadaan fithrah Islam, jika kedua orangnya mengaku beragama 
Islam atau hanya bapaknya yang mengaku beragama Islam meskipun 
ibunya tidak beragama Islam selama anak itu ketika dilahirkan 
mengeluarkan suara (menangis) dan tidak dishalatkan bila ketika 
dilahirkan anak itu tidak sempat mengeluarkan suara (menangis) 
karena dianggap keguguran sebelum sempurna, berdasarkan perkataan 
Abu Hurairah radliallahu ‘anhu yang menceritakan bahwa Nabi 
Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: “Tidak ada seorang anakpun 
yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka 
kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu 
menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak 
yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian 
melihat ada cacat padanya?”. Kemudian Abu Hurairah radliallahu 
‘anhu berkata, (mengutip firman Allah QS Ar-Ruum: 30 yang 
artinya: (‘Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 
menurut fitrah itu”).53

Penegasan hadis di atas sejalan juga dengan pandangan Johann 
Heinrich Pestalozzi (1746-1827), seorang ahli pendidikan di kota 
Swiss, yang mengemukakan bahwa setiap anak memiliki potensi 
karakter yang positif. Potensi ini akan hilang jika tidak dibina dan 
dikembangkan. Masa awal kehidupan seorang anak merupakan sesuatu 

52 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, dalam Ensiklopedi Hadits/
CDHAK9I [CD ROM], Lidwa Pustaka, t.th. hadis no. 1270, 1271, 1296, 4402, dan 
6110. Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, Al-Jami’ 
ash-Shahih, dalam Ensiklopedi Hadits/ CDHAK9I [CD ROM], Lidwa Pustaka, t.th. 
hadis no. 4804, 4805, dan 4806. Tirmizi, Abu Dawud, Malik, dan Ahmad. 

53 Tim Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadits/CDHAK9I {{[CD ROM], Lidwa Pustaka, 
t.th. 
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yang sangat berharga, ia akan menentukan kehidupannya di masa 
datang. Karena itu, proses pertumbuhan dan perkembangan anak usia 
dini tersebut harus dijaga kesinambungannya. Setiap tahapan dan level 
harus dikembangkan secara baik, optimal, dan sistematis, agar terjadi 
proses berkesinambungan dalam menjaga pembawaan yang positif 
tadi. Pada dasarnya setiap tahapan akan memberikan pengaruh dalam 
proses tahapan selanjutnya. Oleh sebab itu, menurut Pestalozzi bahwa 
anak didorong untuk aktif dalam menolong dan mendidik dirinya 
sendiri.54 

Walaupun Islam telah menegaskan pentingnya pendidikan bagi 
anak, hanya saja kajian yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan 
pendidikan dan pembinaan tersebut tidak berkembang secara baik. 
Proses dan pembinaan pada anak usia dini cenderung dipersamakan 
dengan pendidikan dan pembinaan bagi manusia secara umum baik 
bagi anak maupun dewasa, padahal karakteristik anak berbeda dengan 
orang dewasa bahkan anak pra baligh sekalipun (usia mumayyiz). 
Karena itu, mestinya kajian tentang pendidikan anak harus dimulai 
dengan pemahaman terhadap konsep anak sebagai landasan dalam 
memperlakukan, dan mengembangkan potensi mereka.    

Pengertian anak dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan 
sebagai keturunan kedua, atau tingkatan dibawah setelah orang tua. 
Anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil.55  Istilah anak 
usia dini sendiri tidak menjadi terminologi tersendiri dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa anak  usia 
dini yang dikenal dalam istilah pendidikan anak-anak, belum dianggap 
sesuatu yang berbeda dengan anak-anak yang lain pada umumnya. 

Karena itu, berbicara tentang makna dan pengertian anak usia 
dini lebih tepat jika dikaji lewat dunia pendidikan. Dalam undang-
undang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah dijelaskan 
pengertian anak usia dini secara jelas bahwa anak usia dini adalah 
mereka berada pada masa usia 0-6 tahun. Kemudian dalam Standar 
Isi Pendidikan Anak Usia Dini dijelaskan lebih lanjut bahwa Anak 

54 Imam Makruf, dkk., Modul Guru Kelas Raudhatul Athfal (Jakarta: Kemenag, 
2015), h. 4.  

55 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2008), h. 56.  
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usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki 
karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya.56 Walaupun 
dalam literatur internasional rentang anak usia dini lebih diperluas 
pada usia 0-8 tahun seperti yang dikemukakan oleh The National for 
Education for Young Children (NAECY) 57.

Memang berbicara tentang hakekat anak usia dini memang tidak 
bisa lepas dari hakekatnya sebagai manusia itu sendiri, dalam al-Qur’an 
ia dinyatakan sebagai makhluk tuhan yang ditunjuk sebagai seorang 
khalifah (perwakilanNya). Sebagai seorang perwakilan di muka 
bumi, pastilah manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan 
kemampuan untuk hidup di dunia dengan baik, Allah swt. berfirman:

58 ۖ ۡرِض َخلِيَفٗة
َ

إِّنِ َجاِعٞل ِف ٱۡل ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ 
Terjemahannya:

ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
“Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi.” 

Karena itu, tidaklah salah jika semenjak usia dini manusia telah 
dibekali dengan akal yang jauh lebih sempurna dibanding makhluk 
Tuhan yang lain. Dengan kemampuan akal yang dimiliki, manusia 
dapat mengembangkan potensi, dan menjalankan fungsinya sebagai 
perwakilan Tuhan. Menurut ahli neoro-sains (syaraf) bahwa manusia 
saat dilahirkan pertama kali ia akan dibekali dengan sel-sel otak 
yang berjumlah sekitar 100 milyar sel. Saat itu sel-sel sebanyak itu 
belum terhubung secara baik (sinap) antara satu sel dengan sel yang 
lain. Hanya sel-sel utama yang berkaitan dengan pengendalian detak 
jantung, pernapasan, gerak refleks, pendengaran dan naluri hidup yang 
sudah mulai terhubung. Kemudian saat anak baru lahir ini menginjak 
usia 3 tahun sel otak akan membentuk sekitar 1000 triliun jaringan 
koneksi/sinapsis. Saat inilah posisi sel otak manusia berada dalam 
puncaknya, hingga menurut teori neoro, bahwa sel otak yang dimiliki 

56 Pusat Kurikulum-Balitbang Depdiknas, Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini 
(Jakarta: Balitbang Depdiknas, 2007), h. 2.

57 Masnipal, Siap Menjadi Guru dan Pengelola PAUD Profesional, h. 82. 
58 Surat al-Baqarah ayat 30.
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anak saat usia 3 tahun 2 kali lebih besar kemampuannya dibanding usia 
dewasa.59 Yang perlu diketahui di sini bahwa bahwa tingkat kecerdasan 
seseorang tidak diukur dari banyaknya sel otak yang dimiliki tapi 
sebanyak dan serumit apa jaringan (sinaps) sel otak yang mereka 
miliki, makin banyak dan rumit itulah yang dianggap lebih cerdas60. 
Puncak kematangan otak saat berumur tiga tahun ini bisa dianggap 
sebagai fitrah anak yang memang telah dijelaskan dalam hadis dia 
atas, yaitu semua anak-anak akan mencapai level ke-fitrah-annya yaitu 
dalam kondisi puncak positifnya.              

Saat sinapsis atau jaringan sel otak yang telah terbentuk tadi telah 
berada dalam puncak kemampuannya, maka secara teori akan terjadi 
proses penyesuaian dan adaptasi. Sinaps yang jarang digunakan atau 
bahkan tidak digunakan maka dia otomatis melemah hingga mati. 
Sebaliknya sinaps yang sering difungsikan maka ia akan semakin kuat 
dan permanen.61 Untuk memperkuat dan mempermanenkan jaringan 
otak tersebut maka bisa dilakukan dengan memberikan banyak 
rangsangan atau stimulasi yang akan membantu anak untuk sering 
menggunakan sinaps yang telah mereka miliki.

Berdasarkan teori di atas disimpulkan bahwa otak itu tumbuh 
dan berkembang saat anak dilahirkan hingga umur 3 tahun, saat itu 
otak akan berada pada puncak pertumbuhannya. Setelah itu dia akan 
tetap pada kemampuan puncaknya, atau ia akan melemah berdasarkan 
sejauhmana kemampuan otak itu dipelihara dan dijaga, proses untuk 
pemeliharaan dan penjagaannya bisa dilakukan dengan memberikan 
ransangan dan stimulus yang dibutuhkan guna memelihara jaringan 
otak yang telah dimiliki tadi. Tidak salah jika salah seorang ahli PAUD 
dari Jepang yaitu Ibuka yang mengatakan bahwa kunci perkembangan 
intelegensia tergantung pengalaman anak saat ia menginjak usia tiga 
tahun yaitu selama masa perkembangan otaknya. Pada dasarnya 
tidak ada anak bodoh atau cerdas saat ia dilahirkan, yang ada adalah 
sejauhmana anak-anak tersebut mendapatkan rangsangan sel otak 

59 Suyadi, M.Pd.I, dan Maulida Ulfah, M.Pd., I. Konsep Dasar PAUD, (PT. Remaja 
Rosdakarya, Bandung), 2013, h. 3. 

60 Dr. Nusa Putra, S. Fil. Dan Ninin Dwilestari, S.Pd., Penelitian Kualitatif PAUD 
Pendidikan Anak Usia Dini, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), h. 3. 

61 Suyadi, M.Pd.I, dan Maulida Ulfah, M.Pd., I. Konsep Dasar PAUD, h. 3-4. 
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yang mereka miliki.62 
Demikian pula dengan apa yang dikemukakan Amstrong 

yang mengutip beberapa ahli, yang berpendapat bahwa periode 
perkembangan otak di usia dini menjadi penentu yang akan membantu 
menstimulusi perkembangannya. Melalui proses metaforis, imajinatif, 
sintesis dan magic saat anak-anak tersebut melihat dunianya, maka saat 
itu level neoron akan bergerak aktif untuk lebih permanen. Menurut 
Marian Diamond seorang peneliti otak, bahwa secara struktual dan 
fungsional otak anak usia dini berbeda, energy yang mereka gunakan 
saat anak usia 2 tahun akan sama dengan orang dewasa dan saat 
beranjak ke usia 3 tahun ia akan lebih aktif, 2 kali dari energy orang 
dewasa miliki. Kemudian energy ini akan terus bekerja, mereview, 
dan bersinaps, hingga di usia 9 dan 10 tahun. Saat itu metabolism 
yang dimiliki akan menurun dan mencapai tahap dewasa di saat umur 
18 tahun. Secara bersamaan pula saat anak berumur di usia dini akan 
ada proses pengurangan dan penguatan sel dan jaringan otak. Bagi 
yang sering disimulasi atau diaktifkan maka ia akan semakin kuat 
dan permanen, sedangkan yang tidak dirangsang atau diaktifkan maka 
otomatis dia lambat laun akan melemah hingga mati. 63 Faktor sosial 
dan emosional di sekitar anak merupakan beberapa aspek yang sangat 
mempengaruhi proses perkembangan otaknya.  

Berdasarkan fakta dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, 
dapat disimpulkan betapa pentingnya fase pertumbuhan otak anak, 
yaitu periode saat otak anak mulai tumbuh berkembang yaitu di 
usia 0-3 tahun, kemudian dilanjutkan dengan fase penguatan sel dan 
jaringan otak yang dimiliki, saat anak berumur 3-9 atau 10 tahun. Pada 
usia-usia tersebut dianggap sebagai masa ideal, krusial, dan kritis untuk 
memberikan banyak pendidikan dalam bentuk rangsangan, stimulus, 
perhatian, aktifitas yang tepat dan bermakna bagi pertumbuhan dan 
perkembangan kemampuan otak mereka.

Dari sini akhirnya para pendidik melahirkan konsep pendidikan 
anak usia (PAUD), yang pada hakekatnya bertujuan untuk menyediakan 

62 Dr. Nusa Putra, S. Fil. Dan Ninin Dwilestari, S.Pd., Penelitian Kualitatif PAUD 
Pendidikan Anak Usia Dini, h. 4. 

63 Dr. Nusa Putra, S. Fil. Dan Ninin Dwilestari, S.Pd., Penelitian Kualitatif PAUD 
Pendidikan Anak Usia Dini, h. 4-5. 
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sarana dan fasilitas untuk pemenuhan pertumbuhan dan perkembangan 
anak secara menyeluruh, baik itu fisik maupun kepribadian mereka. 
Karena itu, pendidikan anak usia dini itu diharapkan dapat menjadi 
sarana untuk pengembangan seluruh aspek yang dimiliki sang anak 
usia dini tersebut, yang terdiri atas aspek kognitif, bahasa, sosial, 
emosi, fisik dan motorik. Dalam pendidikan tersebut akan diberikan 
berbagai kegiatan bermain yang beragam, dengan harapan ia akan 
mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat menstimulus dan 
merangsang jaringan sel otaknya, sehingga lebih kuat dan baik, yang 
nantinya akan berimplikasi pada pengembangan potensi yang dimiliki 
anak untuk lebih positif dan proporsional. 

Adapun konsep pendidikan dasar yang diatur dalam undang-
undang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinyatakan dalam 
pasal 28  bahwa (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan 
sebelum jenjang pendidikan dasar, (2) Pendidikan anak usia dini dapat 
diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/
atau informal, (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 
formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau 
bentuk lain yang sederajat, (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur 
pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman 
penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat,(5) Pendidikan 
anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan 
keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dan 
untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah 
yang dinyatakan pada pasal (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak 
usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Juga dijelaskan dalam Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini 
bahwa kegiatan pendidikan anak usia dini yang diharapkan dilakukan 
adalah dengan melakukan peran stimulasi berupa penyediaan 
lingkungan yang kondusif yang harus disiapkan oleh para pendidik, 
baik orang tua, guru, pengasuh ataupun orang dewasa lain yang 
ada di sekitar anak, dengan adanya lingkungan kondusif ini maka 
diharapkan anak tersebut memiliki kesempatan untuk mengembangkan 
seluruh potensinya. Adapun potensi anak yang diharapkan untuk dapat 
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dikembangkan pada usia dini itu, meliputi aspek moral dan nilai-nilai 
agama, sosial, emosional dan kemandirian, kemampuan berbahasa, 
kognitif, fisik/motorik, dan seni. 

Senada penjelasan di atas, Maria Montessori (1870-1952), 
seorang dokter dari Italia yang turut memberikan perhatian pada 
pendidikan anak usia dini, menegaskan bahwa kondisi lingkungan 
sangat berpengaruh pada pengembangan secara optimal pada anak 
usia dini. Lingkungan yang kondusif dan penuh kasih sayang akan 
bisa memunculkan anak yang bisa memaksimalkan potensi positif 
yang mereka miliki. Menurutnya, pemahaman anak pada dunia atau 
lingkungan yang ia diami akan menjadi dari bagi ilmu pengetahuan 
baginya. Indera merupakan media awal mereka dalam memahami 
lingkungannya, karena itu dalam merancang materi pembelajaran 
perlu pengoptimalan indera yang mereka miliki sehingga anak 
bisa lebih berkembang. Materi itu juga menjadi sarana untuk 
mengkoreksi diri, sehingga anak menjadi sadar dalam menghadapi 
berbagai macam rangsangan yang nantinya akan menjadi susunan/
bangunan ilmu pengetahuan dalam pikirannya. Kemudian menurut 
Montessori perlu dikembangkan alat belajar yang memungkinkan anak 
dapat mengeksplorasi lingkungannya. Baik yang berkaitan dengan 
pendidikan jasmani, berkebun dan belajar tentang alam. 64

Lebih lanjut dijelaskan dalam Standar Isi PAUD tersebut bahwa 
untuk mengoptimalkan perkembangan awal pendidikan anak dapat 
dilakukan dengan menggunakan sarana bermain, karena secara alami 
anak itu senang bermain, sehingga mereka tidak merasa kehilangan 
masa bermain dengan adanya pendidikan yang mereka harus jalani. 
Pendidikan melalui permainan akan jauh lebih menyenangkan bagi 
anak, sehingga ia bisa mengenal diri dan lingkunganya. Melalui 
permainan tersebut anak dapat berkreasi, bereksplorasi, menemukan, 
dan mengekspresikan rasa yang mereka miliki.65

Anak-anak pada umumnya memiliki karakteristik yang berbeda 
dengan orang dewasa, karena itu pola interaksi yang seharusnya 
diberikan kepada mereka juga mempunyai pola dan model tertentu. 

64 Imam Makruf dkk., Modul Guru Kelas Raudhatul Athfal, h. 5.  
65 Pusat Kurikulum-Balitbang Depdiknas, Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini,  

h. 3.
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Diantara karakteristik unik yang dimiliki oleh anak usia dini itu yaitu, 
adanya rasa ingin tahu yang jauh lebih besar pada segala yang ada di 
sekitarnya, juga dalam pergerakan yang dilakukannya itu cenderung 
cepat, dalam artian bahwa anak usia dini itu dapat bergerak ke sana ke 
mari, demikian pula dengan kegemarannya untuk senantiasa bermain 
tanpa kenal lelah.66   

Anak usia dini juga adalah pribadi yang unik, yang berbeda, dan 
memiliki karakteristik tersendiri, berdasarkan pencapaian dari 
usia yang dimilikinya. Usia anak dini juga dinyatakan sebagai 
masa “golden age” yaitu sebagai masa keemasan dalam proses 
perkembangan selanjutnya. Semua pendidik mengakui bahwa pada 
masa itu adalah masa penting bagi dalam proses kehidupannya. 
Dianggap penting karena secara teori pertumbuhan otak seseorang 
saat masa golden key mengalami proses pencapaian yang lebih 
pesat dibanding rentang kehidupan lainnya. Karena pentingnya 
masa usia dini ini (direntang 0-6 tahun atau 8 tahun) maka 
sangat dianjurkan untuk lebih memberikan banyak rangsangan-
rangsangan positif guna mendorong pencapaian perkembangan 
otak yang lebih optimal melalui intervensi pada potensi yang 
mereka miliki, yaitu potensi pada aspek moral, agama, social, 
emosi, bahasa, kognitif, motorik/fisik, dan seni.67

2. Konsep Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam
Sebagaimana diketahui bahwa salah satu misi diciptakannya 

ummat manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah fi al-ardy 
Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 
30. Kekhalifaan ini bermakna bahwa manusia diadakan oleh Allah 
SWT. agar bisa mewakili keberadaan Tuhan agar senantiasa bisa 
menjaga dan memimpin eko sistim yang ada di dunia ini. Salah satu 
wujud dari kekhalifaan itu yaitu Nabi Muhammad SAW. sebagaimana 
ditegaskan dalam hadisnya bahwa keberadaannya untuk melakukan 
penyempurnaan akhlak mulia:

ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُمَمٍَّد َعْن ُمَمَِّد ْبِن َعْجَلَن ثـََنا َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر قَاَل َحدَّ  َحدَّ
66 Masnipal, Siap Menjadi Guru dan Pengelola PAUD Profesional, h. 78. 
67 Pusat Kurikulum-Balitbang Depdiknas, Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini, 

h. 2-3)
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 َعْن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكيٍم َعْن َأِب َصاِلٍح َعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى
َا بُِعْثُت أِلمَُتَِّم َصاِلَح اأْلَْخَلِق اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur berkata; 
telah menceritakan kepada kami Abdul ‘Aziz bin Muhammad dari 
Muhammad bin ‘Ajlan dari Al Qa’qa’ bin Hakim dari Abu Shalih 
dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: “Hanyasanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq 
yang baik.”68 

Pendidikan adalah salah satu media penting dalam penyebaran dan 
penanaman nilai-nilai akhlak mulia ini yang bisa diandalkan saat ini. 
Guru atau pendidik dalam konteks kekinian sesungguhnya memiliki 
tugas profetik melanjutkan misi Nabi SAW, sebagai pewaris para nabi, 
dan menjaga berlangsungnya pendidikan karakter mulia bagi umat 
manusia untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup sejati di 
dunia dan akhirat. 

Dalam Islam juga dijelaskan bahwa seseorang tersebut dilahirkan 
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun kemudian Allah swt. 
akan memberikan padanya alat penginderaan yang akan membantu 
bayi tersebut dalam proses pendidikannya, atau berpengetahuannya. 
Allah berfirman:

َهٰتُِكۡم َل َتۡعلَُموَن َشيۡ ٗٔا وََجَعَل لَُكُم مَّ
ُ
ۡخرََجُكم ّمِۢن ُبُطوِن أ

َ
ُ أ  َوٱللَّ

فۡ َِٔدةَ لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن ٧٨
َ
بَۡصَٰر َوٱۡل

َ
ۡمَع َوٱۡل ٱلسَّ

Terjemahannya:
 dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan 
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS. An-Nahl 16: 78)

 
Jelaslah dari ayat tersebut di atas bahwa seseorang saat dilahirkan 

tidak ada secuil pengetahuan pun yang mereka miliki, lalu Allah akan 
melengkapi mereka dengan penca indera, melalui indera ini akhirnya 

68 A¥mad ibn ¦anbal Abµ ‘Abd al-Allah al-Syaib±n³, Musnad al-Im±m A¥mad Ibnu 
¦anbal, dalam ENSIKLOPEDI HADITS. Lidwa Pustaka i-Software, hadis no. 8595. 
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manusia akan untuk memulai proses berpengetahuan itu.
Sedangkan kualifikasi akademik guru PAUD/TK/RA yang 

diatur dalam Permendiknas no 6 tahun 2007 adalah berpendidikan 
minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang 
pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program 
studi yang terakreditasi. Ada empat standar kompetensi yang harus 
dimiliki seorang pendidik, yaitu standar kompetensi pedagagik, 
profesionalisme, kepribadian, dan social. Standar tersebut dapat diurai 
dalam beberapa kompetensi di bahwa ini:

Standar Kompetensi Guru PAUD/TK/RA
Kompetensi Pedagodik

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 
kultural, emosional, dan intelektual.

2. Menguasai teori belajar dan prinsipprinsip pembelajaran yang 
mendidik.

3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengem-
bangan yang diampu.

4. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk meng-

aktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta 

didik.
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran.
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pem-

belajaran.
Kompetensi Kepribadian

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 
nasional Indonesia.

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 
teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 
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arif, dan berwibawa.
4. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri.
5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Kompetensi Sosial
1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 
keluarga, dan status sosial ekonomi.

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama 
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia 
yang memiliki keragaman sosial budaya.

4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 
secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Kompetensi Profesional
1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/

bidang pengembangan yang diampu.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomu-

nikasi dan mengembangkan diri.69

Dengan bekal pengetahuan masa-masa anak usia dini, pendidik 
dapat memberikan setting lingkungan pembelajaran yang tepat. Oleh 
karena itu, tepat dikatakan jika secara umum tujuan Pendidikan Anak 
Usia Dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini 
sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya. Secara khusus tujuan pendidikan anak usia dini 

69 Mendiknas, Permendiknas No.16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 
Akademik dan Komptensi Guru. 
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adalah:70

Dengan bekal pengetahuan masa-masa anak usia dini, pendidik 
dapat memberikan setting lingkungan pembelajaran yang tepat. Oleh 
karena itu, tepat dikatakan jika secara umum tujuan Pendidikan Anak 
Usia Dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini 
sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya. Secara khusus tujuan pendidikan anak usia dini adalah:
a.  Agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah serta 

mencintai sesamanya.
b.  Agar anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya termasuk 

gerakan motorik kasar dan motorik halus, serta mampu menerima 
rangsangan sensorik.

c.  Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif 
dan dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat bermanfaat 
untuk berpikir dan belajar.

d.  Anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan 
masalah dan menemukan hubungan sebab akibat.

e.  Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan social, peranan 
masyarakat dan menghargai keragaman social dan budaya serta 
mampu mngembangkan konsep diri yang positif dan kontrol diri.

f.  Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi, 
serta menghargai karya kreatif.

Ådapun berdasarkan tinjauan aspek didaktis psikologis tujuan 
pendidikan di Pendidikan Anak Usia Dini adalah:71

a.  Menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan 
agar mampu menolong diri sendiri (self help), yaitu mandiri dan 
bertanggung jawab terhadap diri sendiri sepert mampu merawat 
dan menjaga kondisi fisiknya, mampu mengendalikan emosinya 
dan mampu membangun hubungan dengan orang lain.

b.  Meletakkan dasar-dasar tentang bagaimana seharusnya belajar 

70 Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini 
(Jakarta: PT Indeks, 2009), h. 42-43.

71 Nurbiana Dhieni, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: 
Proyek Direktorat Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non 

Formal, 2009), h. 73.
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(learning how to learn). Hal ini sesuai dengan perkembangan 
paradigma baru dunia pendidikan melalui empat pilar pendidikan 
yang dicanangkan oleh UNESCO, yaitu learning to know, learning 
to do, learning to be dan learning to live together yang dalam 
implementasinya di lembaga PAUD dilakukan melalui pendekatan 
learning by playing, belajar yang menyenangkan (joyful learning) 
serta menumbuh-kembangkan keterampilan hidup (life skills) 
sederhana sedini mungkin.

Permainan kreatif merupakan aktivitas utama untuk menciptakan 
PAUD yang berkualitas. Bermain membantu anak-anak menghubungkan 
semua unsur kehidupan karena mereka mengalaminya. Permainan 
adalah media untuk menstimulasi berpikir dan bekerja kreatif, dan 
itu mutlak diperlukan anak-anak di usia dini. Dengan bermain kreatif, 
anak-anak tumbuh dan berkembang. Kegiatan permainan berfungsi, 
yaitu: (1) untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki 
anak sesuai dengan tahap perkembangannya, (2) mengenalkan anak 
dengan dunia sekitar, (3) mengembangkan sosialisasi anak, (4) 
mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak dan 
(5) memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa 
bermainnya.72

Selain tujuan pendidikan anak usia dini yang telah dipaparkan 
sebelumnya, pendidikan anak usia dini juga memiliki beberapa fungsi,

yaitu:
a.  Fungsi Adaptasi
 Berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri 

dengan berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri dengan 
keadaan dalam dirinya sendiri. Dengan anak berada di lembaga 
pendidikan anak usia dini, pendidik membantu mereka beradaptasi 
dari lingkungan rumah ke lingkungan sekolah. Anak juga belajar 
mengenali dirinya sendiri.

b.  Fungsi Sosialisasi
 Berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan-

72 Joan Almon, “The Vital Role of Play in Early Childhood Education”, Situs
Resmi Waldorf Research Institute, h. 2-3. http://www.waldorfresearchinsti-
tute.org/pdf/BAPlayAlmon.pdf (4 Februari 2016).
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keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan 
sehari-hari dimana ia berada. Di lembaga pendidikan anak usia dini 
anak akan bertemu dengan teman sebaya lainnya. Mereka dapat 
bersosialisasi, memiliki banyak teman dan mengenali sifat-sifat 
temannya.

c.  Fungsi Pengembangan
 Di Lembaga pendidikan anak usia dini ini diharapkan dapat 

pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Setiap unsur 
potensi yang dimiliki anak membutuhkan suatu situasi atau 
lingkungan yang dapat menumbuhkembangkan potensi tersebut 
kearah perkembangan yang optimal sehingga menjadi potensi yang 
bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun lingkungannya.

d.  Fungsi Bermain
 Berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain, 

karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak 
sepanjang rentang kehidupannya. Melalui kegiatan bermain anak 
akan mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya 
sendiri. 

Agar fungsi-fungsi PAUD dapat berjalan dengan optimal, dan 
aspek-aspek dalam perkembangan anak seperti aspek fisik, kognitif, 
sosial emosional bahasa, agama dan moral, kemandirian dan seni, 
berkembang dengan baik, maka perlu dilakukan berbagai prinsip yang 
meliputi:73

a.  Berorientasi pada Kebutuhan Anak
b.  Belajar melalui bermain
c.  Pendekatan Berpusat pada Anak
d.  Pendekatan Kontruktivisme
e. Pendekatan Kreatif dan inovatif
f.  Lingkungan yang kondusif
g.  Menggunakan pembelajaran terpadu
h.  Pengembangan Tematik
i.  Menggunakan berbagai media dan sumber belajar

73 Siti Aisyah, dkk., Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak

Usia Dini. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), h. 35.
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j.  Mengembangkan berbagai kecakapan hidup

Oleh karena itu, jika 10 prinsip di atas telah terpenuhi oleh lembaga 
PAUD, maka dapat dikatakan PAUD tersebut termasuk PAUD yang 
berkualitas. Hal ini senada dengan the National Association for the 
Education of Young Children (NAEYC) yang menyatakan ada 10 
tanda sebuah PAUD yang baik, yaitu:74

a.  Anak-anak menghabiskan waktu dengan bermain dan belajar bersama 
dengan teman-teman sebaya. Mereka tidak berkeliaran tanpa tujuan 
dan mereka tidak diharapkan untuk duduk diam untuk jangka waktu 
yang lama.

b.  Anak-anak memiliki akses ke berbagai kegiatan sepanjang hari. 
Carilah blok berbagai macam bangunan dan bahan konstruksi lainnya, 
alat peraga untuk role playing, buku gambar, cat dan bahan-bahan 
seni lainnya, dan mainan seperti puzzle, pegboards, dan teka-teki 
karena tidak semua anak akan melakukan kegiatan/permainan yang 
sama pada waktu yang sama.

c.  Guru bekerja dengan anak-anak secara individu, kelompok-kelompok 
kecil, dan seluruh kelas pada waktu yang berbeda sepanjang hari. 
Mereka tidak menghabiskan waktu mereka dengan seluruh 
kelompok kelas.

d.  Kelas dihias dengan karya seni anak-anak, termasuk karya tulis 
yang ditulis sendiri ataupun didiktekan oleh guru.

e.  Anak-anak belajar angka dan abjad dalam konteks pengalaman 
sehari-hari mereka.

f.  Anak-anak bekerja pada proyek-proyek dan memiliki jangka waktu 
yang lama (setidaknya satu jam) untuk bermain dan mengeksplorasi.

g.  Anak-anak memiliki kesempatan untuk bermain di luar setiap hari.
h.  Guru membaca buku-buku untuk anak-anak secara individu atau 

dalam kelompok-kelompok kecil sepanjang hari, bukan hanya 
di depan kelas.

i.  Kurikulum disesuaikan untuk setiap siswa, baik yang belajar cepatatau 
lambat. Guru perlu memahami bahwa kecepatan belajar setiap anak 

74 “Important of Early Childhood Education” Situs Resmi Expat Web Site
Association Jakarta. http://www.expat.or.id/info/earlychildhoodeducation.

html (16 November 2015).
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berbeda sehingga ia tidak harus belajar hal yang sama pada waktu 
yang sama.

j.  Orang tua mengantar anak-anaknya ke sekolah agar orang tua merasa 
aman dengan menitipkan anaknya di PAUD dan sebaliknya anak-
anak merasa nyaman, tidak menangis dan mengeluh sakit ketika 
dititipkan oleh orang tuanya.

Inilah beberapa konsep pembinaan anak usia dini yang bisa 
ditemui dalam teori dan lembaga umum selama ini, dan bisa menjadi 
panduandalam menyusun konsep pembinaan anak usia dini yang ada  
dalam teks Islam (al-Qur’an dan hadis). Memang harus diakui bahwa 
kajian ini dalam agama kebanyakan masih umum pada pendidikan atau 
anak-anak, tanpa kajian khusus di pembinaan anak usia dini, hal inilah 
yang diharapkan bisa dimunculkan dalam penelitian untuk menjadi 
dasar awal untuk menyusun pedoman pembinaan anak usia dini dalam 
perspektif agama Islam dan bisa menjadi panduan konkrit.
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BAB III

KUALITAS HADIS YANG BERKAITAN 
DENGAN PRINSIP DASAR PEMBINAAN 

ANAK USIA DINI 

Ada dua cara yang dilakukan oleh penulis dalam pencarian dan 
pengumpulan hadis yang berkenaan dengan anak usia dini, pertama, 
menggunakan kitab takhrij hadis dengan cara mengidentifikasi kata-
kata tertentu seperti kata shabiyyun, tiflun, ghulam, shagir (kata ini 
mengandung makna anak usia dini). Kedua, melakukan penelusuran 
pada kitab-kitab yang banyak mengandung hadis-hadis pendidikan 
dan anak usia dini. 

Pada penelusuran dengan kata shabiyyun ditemukan sebanyak 12 
hadis yang mengandung kata itu, ghulam 12 hadis, walad 12 hadis, 
kata shagir 6 hadis, dan tiflun  1 hadis, lainnya menggunakan kalimat 
yang tersirat makna anak-anak di dalamnya.

Berdasarkan hasil penelusuran pada kitab-kitab hadis sebagai 
data primer telah ditemukan sebanyak 74 hadis yang memiliki kaitan 
dengan konsep pembinaan anak usia dini yang bersumber dari 12 kitab 
hadis, berikut gambaran jumlah hadis dan kitabnya:

TABEL 1
Jumlah hadis, dan sumber kitabnya 

Nama 
Kit ab

al-Ja>mi‘ 
al-S}ah}i>h} 

al-Bukha>ri

al-Ja>mi’ 
al-S{ah}ih} 

al-Muslim 

Sunan 
al-Tirmiz\i>,

Sunan 
Abi 

Dawud

Sunan 
al-Nasa>’i@

Sunan 
Ibn Ma>jah

Musnad 
al-Ima>m 
Ah}mad 

Mu'jam 
al-Awshat  
al-Tabrani

Musnad 
Abi> Yu‘la

Mushannaf 
Ibnu Abi 
Syaybah

Mus}annaf 
‘Abdu al-

Raza>q

Muwat}t}a
’ Ma>lik 

Total  

Jumlah  

Hadis

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah 
Hadis

25 18 5 8 4 2 7 1 1 1 1 1 74



44

Selanjutnya hadis-hadis yang didapatkan dalam kitab hadis 
tersebut dilakukan analisis kualitas sanad dan matannya setelah itu 
masuk pada proses analisis konten atau materinya.

A,. Takhrij Hadis
Kata takhr³j berasal dari kata ‘kharraja-yukharriju-takhrij’ yang 

berarti mengeluarkan. Kata ini mengandung dua makna di dalamnya 
yaitu: al-naf±© ‘an al-syay (menembus sesuatu) dan ikhtil±f launain 
(perbedaan dua warna).1 Kedua makna tersebut dapat disematkan 
bersama-sama dalam kaitan hadis, kata takhr³j yang berarti berusaha 
mendalami dan menemmbus didalamnya agar tersingkap aspek-aspek 
terkait di dalamnya, baik itu berupa sumber, kualitas, maupun di aspek 
lainnya.2 Artinya kata takhr³j juga dimaknai dengan kata memunculkan 
(§ahara/baraja), menghasilkan  (istinb±¯) dan mengarahkan (tawj³h).3 

Adapun defenisi dari pengertian takhrij ini ulama sepakat 
bahwa istilah takhrij ini menunjukkan bahwa seseorang berusaha 
menunjukkan di mana sumber hadis tersebut berada. Dalam penelitian 
hadis yang dilakukan dalam kajian ini, makna takhrij yang digunakan 
mengacu pada istilah menunjukkan atau mengemukakan letak asal 
hadis pada kitab-kitab sumbernya yang asli, yaitu berbagai kitab 
yang di dalamnya dikemukakan matan hadis secara lengkap dengan 
sanadnya, selanjutnya sebagai obyek dari penelitian hadis tersebut 
akan dijelaskan kualitas hadisnya.4

 Definisi di atas mengacu pada defenisi takhrij yang dikemukakan 
oleh Ma¥mµd Ta¥¥±n, yaitu: 

 التخريج هو: الدللة على موضع احلديث يف مصادره األصلية الت أخرجته بسنده
 ث بيان مرتبته عند احلاجة5

1 Abµ al-¦usain A¥mad ibn F±ris ibn Zakariy±, Mu’jam Maq±y³s al-Lugah, juz 2 
(Beirµt: D±r al-Fikr, 1979 M/1399 H), h. 175. 

2 Arifuddin Ahmad, Paradigma, h. 66. 
3 Mu¥ammad ibn Ya’qµb al-Fairµz ²b±dy, al-Q±mµs al-Mu¥³¯ (Cet. VIII; Beirµt: 

Muassasah al-Ris±lah, 2005 M/1426 H), h. 185. 
4 Arief Halim, Metodologi Tahqiq Hadith Secara Mudah dan Munasabah (Malaysia: 

Universiti Sains Malaysia, 2007), h. 41. Lihat juga, Syuhudi, Metodologi Penelitian 
Hadis Nabi, h. 41. Arifuddin Ahmad, Paradigma, h. 67. 

5 Ma¥mµd al-°a¥¥±n, U¡µl al-Takhr³j wa Dir±sat al-As±n³d (Riy±«: Maktabah al-
Ma’±rif li al-Nasyr wa al-Tauz³‘, 1996), h 10.



45

Artinya:

Sebuah proses untuk menunjukkan di mana letak suatu hadis pada 
kitab primer hadis yang akan dijelaskan bersama rangkaian sanad 
yang dimilikinya, kemudian dijelaskan pula kualitas hadis tersebut 
jika hal tersebut diperlukan.

Dari penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa kegiatan 
takhrij hadis yang akan dilakukan akan memuat hal-hal berikut: 
(1) menunjukkan sumber asal hadis dalam kitab aslinya, agar diketahui 

asal usul suatu hadis; 
(2) menyebutkan matan hadis dan rangkaian sanad secara lengkap, 

agar diketahui seluruh jalur riwayat bagi hadis yang akan diteliti 
sekaligus untuk mengetahui ada atau tidaknya sy±hid6 dan mut±bi’7; 

(3) meneliti kualitas hadis baik dari segi sanad maupun matan, agar 
diketahui kualitas hadisnya.8

Untuk melakukan langkah takhrij hadis diperlukan beberapa 
metode sebagai acuan yang digunakan dalam penelitian hadis, seperti 
yang dikemukakan oleh ulama hadis, di antaranya Abµ Muhammad 
‘Abd al-Hadi bin ‘Abd al-Qadir bin ‘Abd al-Hadi, dia menyebutkan 
bahwa ada lima macam bentuk metode takhr³j, yaitu:
1. Takhr³j berdasarkan lafal tertentu yang terdapat pada hadis,
2. Takhrij berdasarkan awalan matan hadis
3. Takhr³j menurut periwayat terakhir,
4. Takhr³j menurut tema hadis, dan 
5. Takhr³j menurut klasifikasi jenis hadis.9

6 Hadis yang para periwayatnya berkolabarasi dengan hadis lain baik secara lafal 
dan makna maupun maknanya saja, sedang periwayat ditingkat sahabat sama. Ma¥mµd 
al-Ta¥¥±n, Tais³r Mu¡¯ala¥ al-¦ad³£ (Beirµt: D±r al-Fikr, t.th), h. 115.    

7 Hadis yang para periwayatnya berkolabarasi dengan hadis lain baik secara lafal 
dan makna mupun maknanya saja, sedang periwayat ditingkat tabiin sama. Ma¥mµd 
al-Ta¥¥±n, Tais³r Mu¡¯ala¥ al-¦ad³£, h. 115.  

8 Mengenai kegiatan dalam takhr³j, lihat, Sa‘³d Ibn Abdull±h ‘²l³ Ham³d, Turuq 
Takhr³j al-¦ad³£ (Riyad: D±r ‘Ulµm al-Sunnah, 2000 M/1420 H), h. 7. 

9 Abµ Muhammad ‘Abd al-Hadi bin ‘Abd al-Qadir bin ‘Abd al-Hadi, “ °urµq 
takhr³j Had³s Rasulullah saw.” Diterjemahkan oleh S. Aqil Husain al-Munawwar dan 
Mahmµd Rifqi Mukhtar dengan judul Metode Takhr³j Hadis (cet. I Semarang; Dina 
Utama, 1994), h. 15.
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Dalam proses takhrij hadis seorang peneliti harus memahami 
metode atau langkah-langkah dalam takhr³j sehingga akan mandapatkan 
kemudahan dan tidak ada hambatan. Hal pertama yang perlu dimaklumi 
adalah bahwa ulama memiliki teknik penyusunan dalam buku-buku 
kamus hadis yang dikarangnya, karena itu karakteristik penyusunan 
ini menjadi hal yang penting untuk diketahui. 

Di antaranya ada yang menyusun hadisnya berdasarkan tema, 
pengelompokan hadis didasarkan pada tema-tema hadis yang 
terkandung didalamnya, seperti dalam kitab Al-jami’ Ash-Shahih Al-
Bukha\ri\ dan sunan Abµ  Dawud. 

Di antaranya lagi ada yang didasarkan pada nama perawi yang 
paling diatas, yaitu para sahabat, seperti kitab Musnad Ahmad bin 
Hambal. 

Buku lain lagi didasarkan pada huruf permulaan matan hadis 
diurutkan sesuai dengan alphabet Arab seperti kitab al-J±mi’ Ash-
Shagh³r karya As-Suyuti dan lain-lain.10 Semua itu dilakukan oleh 
para ulama dalam rangka memudahkan umat Islam untuk mengkaji 
sesuai dengan kondisi yang ada. 

Setelah melakukan kegiatan takhr³j  sebagai langkah awal 
penelitian untuk hadis yang diteliti, maka seluruh sanad hadis dicatat 
dan dihimpun untuk kemudian dilakukan kegiatan al-i’tibar. Arti 
dan kegunaan i’tibar ialah untuk mengetahui keadaan sanad hadis 
seluruhnya dilihat dari ada atau tidaknya pendukung berupa periwayat 
yang berstatus mutabi atau sy±hid. Dengan dilakukannya i’tibar, maka 
akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadis yang diteliti, nama-
nama periwayatnya dan metode periwayatan yang digunakan masing-
masing periwayat yang bersangkutan.11    

Menurut Hamzah al-Mal³b±r³, i’tib±r yaitu suatu metode 
pengkajian dengan membandingkan beberapa riwayat atau sanad 
untuk melacak apakah hadis tersebut diriwayatkan seorang perawi 
saja atau ada perawi lain yang meriwayatkannya dalam setiap ̄ abaq±t/

10 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, h. 131. 
11 Arifuddin Muhammad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Refleksi 

pemikiran Pembaharuan Muhammad Syuhudi Ismail, h. 70.  
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tingkatan perawi.12 
Jadi, kegunaan al-i’tibar adalah untuk mengetahui keadaan 

sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung 
(corroboration) berupa periwayat yang berstatus mutabi’ atau syahid. 
Yang dimaksud mutabi’ (biasa juga disebut tabi’ dengan jamak 
tawabi’) ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat 
yang bukan sahabat Nabi. Pengertian syahid dalam istilah ilmu hadis 
biasa diberi kata jamak dengan (syawahid) ialah periwayat yang 
berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat 
Nabi. Melalui al-i’tibar akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang 
diteliti memiliki mutabi’ dan syahid ataukah tidak. 13 

B. Kritik Hadis
Adapun hadis-hadis yang didapatkan dalam kitab hadis tersebut 

dapat dilihat dalam uraian di bawah ini:
1. Hadis yang Berkaitan dengan Prinsip Dasar Pembinaan Anak 

Usia Dini

1. Kompetensi Wajib bagi Pendidik dan Orang Tua

a. Kasih Sayang

Dalam riwayat al-Tirmi©³ nabi bersabda:

ثـََنا ُمَمَّد بُن ُفَضْيل َعْن ُمَمَِّد ابِن ِإْسَحق َعْن ثـََنا أَبـُْو َبْكر ُمَمَّد بُن أَبَان َحدَّ  َحدَّ
 َعْمُرو بِن ُشَعْيب َعْن أَبِْيه َعْن َجدِّه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

 لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْ يـَْرَحْم َصِغيـَْرنَا َويـَْعِرْف َشَرَف َكِبيـَْرنَا14
Artinya:

Abµ Bakr Mu¥ammad bin Ab±n menceritakan kepada kami, 
Mu¥ammad bin Fu"Ail menceritakan kepada kami, dari Mu¥ammad 

12 Hamzah al-Mal³b±r³, al-Muw±zanah bain al-Mutaqaddim³n wa al-Muta’akhkhir³n 
f³ Ta¡¥³¥ al-A¥±d³£ wa Ta‘l³lih± (Cet. II; t.t.: t.p., 1422 H./2001 M.), h. 22.

13 ‘Abd al-¦aq ibn Saif al-D³n ibn Sa‘dull±h al-Dahlaw³, Muqaddimah f³ U¡µl al-
¦ad³£ (Cet. II; Beirut: D±r al-Basy±ir al-Isl±miyah, 1986), h. 56-57.

14 Mu¥ammad ibn ‘´s± Abµ ‘´s± al-Tirmi©i al-Silm³ (selanjutnya ditulis al-Tirmi©³), 
al-J±mi‘ al-¢a¥i¥ Sunan al-Tirmi©³, juz 4 (Cet. II; Kairo: Syarikat Maktabat wa Ma¯baa’h 
Mu¡¯afa al-B±b al-¦alib³, 1975), h. 321.
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bin Ish±q dari ‘Amr bin Syu‘aib dari ayahnya dari kakeknya dia 
berkata, Rasulullah saw. bersabda: Bukan golongan kami orang 
yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak memuliakan orang 
tua kami. 

a. Takhrij Hadis
Metode takhrij yang digunakan pada hadis ini adalah dengan 

menggunakan salah satu lafal matan hadis, dengan bantuan kitab 
Mu‘jam al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabaw³  karangan A.J. 
Wensinck. Berdasarkan lafal yar¥am (يـَْرَحْم  15 ) ditemukan informasi 
bahwa hadis termuat dalam kitab berikut Sunan al-Tirmi©³ kitab birru 
no 15,16 Sunan Abµ D±ud kitab adab no. 38,17  dan Musnad Ahmad Juz 
I, halaman 257, Juz 2 halaman 158, 207, dan 222, Juz 5 halaman 328.18  

  Untuk memperkuat takhrij di atas juga dilakukan takhrij melalui 
aplikasi hadis yaitu Maktabah Syamilah dan Kitab 9 Imam Hadist. 
Data takhrij dicocokkan dengan data yang didapat dari dua aplikasi 
ini. Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan ditemukan bahwa data di 
atas sesuai dengan data yang didapat dalam dua aplikasi ini, bahkan 
informasi keberadaan hadis ini lebih dari satu riwayat dalam Sunan 
al-Tirmizi. Data aplikasi Maktabah Syamilah juga menunjukkan 
sumber kitab diluar dari 3 sumber di atas yaitu pada Mustadraq al-
¦±kim dan °abr±n³. Hanya saja takhrij ini hanya ingin fokuskan pada 
apa yang terdapat dalam Kutub al-Tis’ah karena itu takhrij ini hanya 
mengfokuskan pada 3 sumber diawal. 
b. I’tibar Sanad

Hadis ini berada pada 3 sumber kitab yang berasal dari Kutub 
al-Tis’ah dengan 11 riwayat. Adapun sahabat yang meriwayatkannya 
terdapat 4 orang yaitu: Abdullah Ibn ‘Amru, Ibn ‘Abb±s, ²nas Ibn 
M±lik, dan ‘Ubb±dah Ibn ¢±mit. Berarti ada 3 yang berstatus Sy±hid. 

15 A.J. Wensinck Diterjemahkan oleh Mu¥ammad Fu±d ‘Abd. al-Baqi, al-Mu’jam 
al- Mufahras li al-f±zh al- ¦ad³£ al-Nabaw³, juz 2 (Leiden: Bar³l, 1936), h. 236. 

16 Muhammad bin ‘>Isa Abµ ‘´sa al-Tirm³©³ al-Salam³, al-J±mi’ al-¢a¥i¥ Sunan 
al-Tim³©i, juz 7, h. 377.  

17 Sulaim±n Ibn al-Asy’a£ Ibn Syadd±d Ibn ‘Umar al-Azd³ Abµ D±ud al-Sijistan³, 
Sunan Abµ D±ud, juz 2, h. 703. 

18 A¥mad ibn ¦anbal Abµ ‘Abd al-Allah al-Syaib±n³, Musnad al-Im±m A¥mad Ibnu 
¦anbal, juz 18, (Cairo: Muassasah al-Ris±lah, 1419 H/ 1998 M), h. 28.
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Sedangkan perawi yang meriwayatkan hadis dari sahabat 
berjumlah 6 orang yaitu: Syu’a³b Ibn’Abdullah, Zarbiy bin ‘Abdullah, 
Ikrimah, ‘Ubaidull±h Ibn ‘²mir, ‘Abd al-Ra¥m±n Ibn ‘²mir dan 
Hayyi, yang berarti ada 5 berstatus mut±bi’. 

Metode periwayatan yang digunakan adalah metode al-sim±’ 
(¥adda£an±) dan mu’an’an (‘an). Adapun rangkaian riwayat itu bisa 
dilihat pada skema sanad hadis berikut:

Skema Sanad 1 

رسول هللا  

عبادة �ن صامت عبدهللا �ن معر عبدهللا �ن عباس  ا�س �ن ما�

حيي شعیب �ن عبدهللا عكرمة عبدالرمحن �ن �امر زرىب عبیدهللا �ن �امر

ما� �ن �ري معرو �ن شعیب لیث عبدامل�

عبد هللا �ن اىب جنیح عبید �ن واقد

عبدهللا �ن وهاب عبد الرمحن �ن احلارث محمد �ن احساق شارك جر�ر �ن عبدامحلید

سف�ان �ن عی��ة محمد �ن مرزوف

عبد الرمحن �ن ايب ز�د محمد فضیل عبده �ن سل�ن ع�ن �ن محمد

هارون �ن مرزوق احساق �ن ��ىس �زید �ن هارون محمد �ن ا�ن هناد �ن سارى �ىل �ن عبدهللا عبدهللا �ن محمد امحد �ن معر

امحد   الرتمذى ابو داود

 حدثنا

 حدثنا

 عن

 عن

 عن

 عن

 قال

c. Kritik sanad 
Hadis riwayat al-Tirmi©i\ ini memiliki 6 rawi yaitu: al-Tirmi©i\, 

Abµ Bakar Muhammad Ibn Ab±n, Muhammad Ibn Fu"Ail, Muhammad 
Ibn Ish±q, ‘Amru Ibn Syu’aib, Syu’a³b Ibn’Abdullah, dan Abdullah Ibn 
‘Amru bin Al ‘Ash berikut biografi dan kritik ulama pada perawinya: 

1. Al-Tirm³©³ 
Nama lengkap Abµ ‘´s± Mu¥ammad bin ‘´s± bin Saurah bin Musa 

bin ad-Dahhak al-Sulami al-Bugi at-Tirmizi. Al-Tirm³©³ lahir tahun 
209 H dan wafat pada malam senin tahun  279 H didesa bug dekat 
kota Tirmiz dalam keadaan buta. Beliau meninggalkan kampung 
halamannya untuk mencari ilmu ke Kur±s±n, Irak, dan Hijaz. 19

19 Mu¥ammad Abµ Zahw, al-¦ad³£ Wa al-Mu¥addi£³n, (Mesir: Maktabah al-Mi¡r, 
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Diantara gurunya Imr±n Ibn Mµs± al-Qazz±z, Muhammad Ibn 
Ab±n al-Mustaml³, Mu¥ammad Ibn Humaid³ al-R±z³ Ish±q Ibn 
Rahawa³h, Mu¥ammad Ibn Amru al-Saww±q al-Balki, Ma¥mµd Ibn 
Gail±n, Ism±’³l Ibn Mµs± al-Fazar³, Abµ Mus’ab al-Zuhr³.20

Penilaian ulama, di kitab °abaq±t beliau menempati posisi pada 
urutan °abaq±t ke-12 yaitu ¡ig±r al-±khiz³n ‘an-tabi‘in al-atb±’. 
Menurut Ibnu Hajar beliau (at-Tirmiz³) merupakan salah satu Imam, 
dan menurut az-Zahab³ beliau adalah al-¦±fiz. Al-Mizz³ dalam kitab 
Tahz³b al-Kam±l menyebutkan bahwa at-Tirmiz³ adalah seorang 
penulis kitab, salah satu karya beliau adalah al-J±mi’ dan selain itu 
beliau juga menulis kitab-kitab Musannaf. Al-Khal³l³ dan Ibnu Hibb±n 
juga menilainya sebagai orang yang ¤iqah.21

2) Abµ Bakar Muhammad Ibn Ab±n
Nama Lengkap Muhammad Ibn Ab±n Ibn Waz³r al-Balkh³, 

Kunniyah Abµ Bakar.22 Beliau berdomisili di Himsh dan pernah ke 
Kufah23. Wafat di Balkh pada bulan Mu¥arram 244 H ada juga yang 
berpendapat bahwa beliau wafat 245. 24 

Diantara gurunya Mu¥ammad Ibn Ab³ ‘Ad³, Mu¥ammad Ibn 
Fu"A³l, Marw±n Ibn Mu’±wiyah, Mu’±© Ibn Hisy±m.25 Diantara 
muridnya imam al-Bukh±r³, imam al-Arba’ah (Abµ D±ud, al-Nas±’I, 

t. th), h. 360 dan Abµ al-‘Abb±s Syamsu al-D³n A¥mad Ibn Mu¥ammad Ibn Ibr±h³m 
Ibn Ab³ Bakar, Wafay±t al-A’y±n, juz 4 (Cet I; Beirut: D±r ¢±dir, 1990), h. 278-279.

20 Syams al-D³n Mu¥ammad ibn A¥mad ibn ‘U£m±n al-ªahab³, Siyar A’l±m al-
Nubal±, dita¥q³q oleh Bashsh±run ibn ²ww±«, juz 13 (Beirµt: Muassasah al-Ris±lah, 
t.th), h. 271. 

21 Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-Rij±l, jilid 
26, (Beirut: Muassasa al-Risalah 1400 H.), h. 250. Lihat juga al-ªahb³, al-K±syif, Juz 2, 
(Cet. I, Jeddah: Muassasah ‘Ulµm al-Qur’an, 1413 H.), h. 208. Al-Mub±rak Mu¥ammad 
bin al-Mub±rak bin Marhµb al-Lukhumi al-Irbil³, T±rikh Irbil, Juz II, (t.c, al-‘Ir±q: 
D±r al-Rasy³d linusyur 1980 H.), h. 722. Mu¥ammad Ibnu ¦ibb±n Ibnu A¥mad Ibnu 
¦ibb±n Ibnu Mu’±© Ibnu Ma’bad, al-¤iq±t, juz 9 (Cet I; al-Hindi: D±irah al-Ma’±rif 
al-‘U£m±niyah Bi¥aidir Ab±d al-Dukkan, 1973), h. 153.

22 Muslim Ibn al-¦ajj±j Abµ al-¦asan al-Qusyair³ al-Naisabµr³, al-Kun± Wa al-Asm±, 
juz 1 (Cet I; al-Mad³nah al-Munawwarah: ‘Umm±dah al-Ba¥£ al-‘Alam³, 1984), h. 133.

23 Abµ al-Fad|}l A¥mad Ibnu ‘Al³ Ibnu Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ¦ajar al-
‘Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b,  Juz 9 (Cet I; al-Hindi: D±irah al-Ma’±rif, 1326 H), h. 4. 

24 Mu¥ammad Ibnu ¦ibb±n Ibnu A¥mad Ibnu ¦ibb±n Ibnu Mu’±© Ibnu Ma’bad, 
al-¤iq±t, juz 9 Siqat ibn hibban, h. 102. 

25 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
juz 24, (Beirut: Mu’assasah al-Ris±lah, 1992),  h. 297.
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al-Tirm³©³, dan Ibn M±jah), imam Muslim, dan Abµ ¦±tim.26

Penilaian ulama hadis, menurut Abu Hatim Ar Rozy beliau 
¢adµq.27 al-Nas±’i menilainya £iqah, ªahab³ menilainya ¥±fi© al-Im±m 
al- £iqah dan al-al-Khal³l³ £iqah muttafaq ‘ala³h.28 Ibnu Hibb±n juga 
memasukkannya sebagai rawi £iqah dalam kitabnya.29 Demikian juga 
Abµ ¦±tim yang menilainya ¡uduq.30 

 
3. Muhammad Ibn Fu"Ail
Nama lengkap Muhammad bin Fu"Ail Ibn Gazw±n Ibn Jar³r. 

Kunniyahnya Abµ ‘Abd al-Ra¥m±n.31 Semasa hidup beliau berdomisili 
di Kufah dan beliau wafat tahun 195 H. Diantara gurunya M±lik Ibn 
Mugawwal, Muj±lid Ibn Sa’³d, Mu¥ammad Ibn Is¥±q Ibn Yas±r, 
Mu¥ammad Ibn al-S±’ib.32 Diantara muridnya al-Fa«l Ibn al-¢abb±h, 
Qutaibah Ibn Sa’³d, Mu¥ammad Ibn Ab±n Ibn al-Balkh³.33

Abµ Zur’ah menilainya ¡adµq,34 al-‘Ijl³ £iqah35 Yahya ibn Mu’³n 
menilainya £iqah.36 \Abµ ¦±tim menilainya ¥asan al-¥ad³s,\37 Abµ 
wal³d Sulaiman menilainya ¡adµq.38 Al-Nas±’i laisa bih³ ba’sun, 

26 Syamsu al-D³n Abµ ‘Abdill±h Ibnu Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ‘U£m±n Ibnu 
Qaim±z al-ªahab³, al-K±syif  F³ Ma’rifah Man Lahµ Riw±yah f³ al-Kutub al-Sittah  
juz 2 (Cet I;  Jeddah: D±r al-Qiblah Li al-¤aq±fah al-Isl±miyah, 1992),  °abaq±t al-
¦uff±©, h. 153. 

27 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n bin Ab³ ¦±tim Mu¥ammad ibn Idr³s ibn al-
Mun§ir al-Tam³m³ al-¦an©al± al-R±z³, al-Jar¥ Wa al-Ta’d³l, juz 7 (Cet I; Beirut: D±r 
al-I¥y± al-Tur±s, 1952), h. 200.

28 Abµ al-Fad|}l A¥mad Ibnu ‘Al³ Ibnu Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ¦ajar al-
‘Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b,  juz 9, h. 4.

29 Muhammad ibn ¦ibb±n ibn A¥mad ibn ¦ibb±n ibn Mu’±© ibn Ma’bad, ¤iq±t 
ibn Hibb±n, Cet I (t.tp; D±’irah al-Ma’±rif, 1973), juz 7, h 443..

30 Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-Rij±l, juz 24, h. 296
31 Mu¥ammad Ibnu Ism±’³l Ibnu Ibr±h³m Ibnu al-Mug³rah al-Bukh±r³, al-T±rikh 

al-Kab³r, juz 1 (Cet I; Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990),  h. 208. 
32 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

juz 26, h. 294.
33 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

juz 26, h. 296.
34 Abµ al-Wal³d Sulaim±n Iibn Khaf Iibn Sa’ad Iibn Ayyµb, al-Ta’d³l Wa al-Tajr³h, 

juz 2 (Riy±«: D±r al-Liw±I Li al-Nasyr Wa al-Tauz³’, 1986),  h. 674. 
35 Mu¥ammad Ibnu ¦ibb±n Ibnu A¥mad Ibnu ¦ibb±n Ibnu Mu’±© Ibnu Ma’bad, 

al-¤iq±t, juz 2 (Cet I; al-Hindi: D±irah al-Ma’±rif al-‘U£m±niyah Bi¥aodir Ab±d al-
Dukkan, 1973), h. 20

36 Abµ Zakariy± Ya¥y± Ibn Ma’³n ibn ‘Aun, T±r³kh Ibn Ma’³n, (Damaskus: D±r 
al-Ma’mµn Li al-Tur±£), h. 156.  

37 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n bin Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, juz 8,  
h. 57. 

38 Abµ al-Wal³d Sulaim±n Iibn Khaf Iibn Sa’ad Iibn Ayyµb, al-Ta’d³l Wa al-Tajr³h, 
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Ibn S’aad menilainya £iqah ¡adµq, al-D±r al-Qu¯n³ menilainya £±bit, 
Ya’qµb Ibn Sufy± menilainya £iqah.39Abµ Is¥±q menilainya £iqah.40  

4 Muhammad Ibn Ish±q 
Nama lengkapnya Muhammad bin Ish±q bin Yas±r. Kunniyahnya 

adalah Abµ Bakar. Beliau wafat di Baghdad tahun 151 H ada juga yang 
mengatakan tahun 150 H. dan ada pula 152 H.41 Diantara muridnya 
adalah Mu¥ammad Ibn ‘Ubaid al-°an±fis³, Mu¥ammad Ibn Ab³ ‘Ad³, 

5. Mu¥ammad Ibn Fu"A³l,
 Mu¥ammad Ibn Yaz³d al-W±si¯³.42 Diantara nama gurunya ‘Amru 

Ibn ¦usain al-Makk³, ‘Amru Ibn Syu’aib, ‘Amru Ibn Ab³ ‘Amrin.43 
Syu’bah Ibn Hajj±j menggelarinya sebagai am³r al-Mu’min³n. 

Yahya Ibn Ma’³n, A¥mad Ibn Hanbal, Yahy± Ibn Sa’³d al-Qatt±n 
menilainya £iqah demikian pula dengan Bukh±ri namun beliau tidak 
meriwayatkan hadis dari Mu¥ammad Ibn Is¥±q kecuali hadis berkaitan 
dengan rajam. Namun M±lik menilainya Dajj±l44 ‘Al³ Ibn al-Mad³ni 
mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Mu¥ammad Ibn 
Ish±q adalah sa¥³¥. al-Nas±’i menilainya laisa bilqaw³, Sulaim±n al-
Taim³ menilainya Ka©©±b.45

6. ‘Amru Ibn Syu’aib
Nama lengkapnya ‘Amru bin Syu’aib Ibn Muhammad Ibn 

‘Abdullah Ibn ‘Amru Ibn al-‘²¡ Ibn W±’il. Kunniyahnya adalah Abµ 
Ibr±h³m. Beliau beromisili di Mekah.46 Beliau juga pernah tinggal di 
Ta’if. dan wafat didaerah tersebut pada tahun 118 H.47 

juz 2 (Riy±«: D±r al-Liw±I Li al-Nasyr Wa al-Tauz³’, 1986),  h.  737.  
39 Abµ al-Fad|}l A¥mad Ibnu ‘Al³ Ibnu Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ¦ajar al-

‘Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b,  juz 9,  h. 359.
40 Abµ Is¥±q al-Haw³n³, Na£l al-Naj±l Bi Mu’jam al-Rij±l, juz 3 (Cet I; Mesir: D±r 

Ibn Abb±s,  2012), h. 226. 
41 Abµ al-‘Abb±s, juz 4, h. 276-277.
42 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

juz 26,  h. 405.
43 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

juz 26, h. 408.
44 Abµ al-‘Abb±s, Wafay±t al-A’y±n, juz 4, h. 276-277.
45 Syamsu al-D³n Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ‘U£m±n,  M³z±n 

al-I’tid±l F³ Naqdi al-Rij±l, juz 3 (Cet I; Beirut: D±r al-Ma’rifah Li al-°ab±’ah  Wa 
al-Nasyr, 1963), h. 438-439.

46 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n bin Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l,  juz 6, 
h. 238.

47 Abµ Zakariy± Ya¥y± Ibn Ma’³n ibn ‘Aun, T±r³kh Ibn Ma’³n,   juz 4, h. 416.
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Diantara gurunya adalah sa’³d Ibn Sa’³d al-Maqbar³, Sa’³d Ibn 
Musayyab, Sulaim±n Ibn Yas±r, Bapaknya yang bernama syuaib 
Ibn Mu¥ammad.48 Diantara muridnya adalah al-Auz’³, Ibn Jar³r, 
Mu¥ammad Ibn Is¥±q, ¦usain al-Mu’allim.49 

Yahy± Ibn Ma’³n menilainya ¤iqah,50 Al ‘Ajli: ¤iqah,51 Nasa’i 
menilainya ¤iqah, Abu Daud: Laisa bi hujjah.52 

7. Syu’a³b Ibn’Abdullah
Nama lengkap Syu’a³b Ibn’ Mu¥ammad Ibn Abdullah Ibn ‘Amru 

Ibn Al ‘²¡. Beliau merupakan °abaq±t pertama ahli °±’if.53 Diantara 
gurunya ‘Ubb±dah Ibn ¤±mit, ‘Abdullah Ibn ‘Abb±s, ‘Abdullah Ibn 
‘Umar Ibn Al-Kha¯¯±b dan kakeknya yang bernama ‘Abdullah Ibn 
‘Umar Ibn Al-‘²s54} Diantara muridnya Abµ al-‘Abb±s Al-S±’ib Ibn 
Farµkh, Sa’³d Ibn M³n±’, anaknya Mu¥ammad Ibn ‘Abdullah Ibn 
‘Amru bin Al ‘Ash, °±wµ¡, Sya’b³.55

Penilaian ulama, al-Khat³b menilainya ¤iqah.56 Abµ Zur’ah 
menilainya L± Ba’sa Bih, ¢adµq.57 Ibn ¦ibb±n menilainya ¤iqah.58

8. Abdullah Ibn ‘Amru bin Al ‘Ash
Nama lengkapnya Abdullah Ibn ‘Amru Ibn Al ‘²sh Ibn W±il Ibn 

H±syim Ibn Sa’³d Ibn Sahm.59 Gelarannya adalah Abu Mu¥ammad.60 

48 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
juz 22, h.  65. 

49 Abµ al-Fad|}l A¥mad Ibnu ‘Al³ Ibnu Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ¦ajar al-
‘Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b,  juz 8, h. 48. 

50 Abµ ¦afa¡ ‘Amar Ibn A¥mad Ibn ‘U£m±n Ibn A¥mad Ibn Mu¥ammad Ibn Ayyµb, 
T±r³kh al-¤iq±t (Cet I; Kuwait: D±r al-Salafiyah, 1984), h. 151.

51 Abµ al-H>}asan A¥mad Ibnu ‘Abdillah Ibnu ¢±lih al-‘Ijl³ al-Kµf³, Ma’rifah al-
¤iq±t, juz 1 (Cet I; Mad³nah al-Munawwarah: Maktabah al-D±r, 1985), h. 356.

52 A¥mad Ibn ‘Abdull±h Ibn Ab³ al-Khair, Khul±£ah Tahz³b Tahz³b al-Kam±l f³ 
Asm±’ al-Rij±l, (Cet V; Beirut: D±r al-Basy±ir, 1416 H), h. 290.

53 Abµ al-Q±sim A¥mad Ibn ¦usain, T±r³kh Dimsyq, Juz 23 (t. t: D±r al-Fikr Li 
al-°ab±’ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauz³’, 1995), h. 119.

54 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
juz 22,  h. 534. 

55 Abµ al-Fad|}l A¥mad Ibnu ‘Al³ Ibnu Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ¦ajar al-
‘Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b,  Juz 5 (Cet I; al-Hindi: D±irah al-Ma’±rif, 1326 H), h.  294. 

56 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd Ibn A¥mad Ibn Mµs±, Mag±n³ al-Akhy±r, Juz 1 (Cet 
I; Libanon: D±r al-Kutub al-‘Alamiyah, 2006), h. 489.    

57 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
Juz 13,  h. 268. 

58 ‘Abd al-Ra¥m±n Ibn Abµ Bakar, Is’±f al-Mab¯a’ Birij±l al-Mab¯a’, Juz 1 (Mesir: 
Maktabah al-Tij±riyah al-Kubr±, t. th), h. 13. 

59 Muhammad Ibnu Sa’ad Ibnu Man³’ al-Zuhr³ °abaq± al-Kubr±, Juz 4, h. 197.
60 Mu¥ammad Ibnu Ism±’³l Ibnu Ibr±h³m Ibnu al-Mug³rah al-Bukh±r³, al-T±rikh 
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Ada juga yang berpendapat bahwa gelarnya adalah Abµ Nu¡air, Abµ 
‘Abdi al-Ra¥m±n.61 Beliau tinggal dimekah lalu berpindah keSyam 
dan menetap diSyam dan wafat diMesir.62 Ada juga yang berpendapat 
beliau wafat di Taif pada tahun 66 H.63 Ada juga yang berpendapat 
bahwa beliau wafat pada tahun 73.64 

Diantara gurunya Nabi saw, Sar±qah Ibn M±lik Ibn Ju’syum, 
‘Abdurra¥m±n ibn ‘Auf, Umar ibn Al-Kha¯\}¯±b.65 Nama murid: 
Mu¥ammad Ibn ‘Abdull±h Ibn ‘Umar (anak dari:‘Abdull±h Ibn 
‘Umar), S±’ib Ibn Farµkh, Sa’³d Ibn Min±’, Syu’a³b Ibn Mu¥ammad 
Ibn ‘Abdull±h Ibn ‘Umar (cucu dari: :‘Abdull±h Ibn ‘Umar).66 

Penilaian ulama hadis, Imam Muslim menilainya Sahabat.67 Abµ 
¦±tim menilainya: Sahabat.68

Berdasarkan pemaparan biografi periwayat dan penilaian ulama 
hadis pada periwayat jalur al-Tirmi©³ ini, dapat disimpulkan bahwa 
telah terjadi ketersambungan antara satu rawi dan rawi yang lain, 
ini dibuktikan dengan informasi guru/syekh dan murid yang mereka 
miliki. 

Demikian pula dari aspek ke-£iqah-an dan tidak mengandung 
sy±© dan juga tidak ber‘illat hal tersebut dapat diyakinkan berdasarkan 
penilaian ulama hadis pada mereka meskipun ada sebagian ulama yang 
menjarahkan Muhammad Ibn Is¥±q namun peneliti tetap mengambil 
ta’dilnya karena lebih banyak ulama yang menta’dilkan dari pada yang 
menjarhkan. Berdasarkan hal tersebut penulis menilai sanad hadis di 
atas dapat dinyatakan sahih. 

al-Kab³r, Juz 1, h. 5.
61 Abµ al-¦asan A¥mad Ibnu ‘Abdillah Ibnu ¢±lih al-‘Ijl³ al-Kµf³, Ma’rifah al-

¤iq±t, Juz 1 h, 1720.
62 Mu¥ammad Ibnu ¦ibb±n Ibnu A¥mad Ibnu ¦ibb±n Ibnu Mu’±© Ibnu Ma’bad, 

al-¤iq±t, Juz 3, h. 211.
63 Abµ ‘Amar Khal³fah Ibn Khiy±¯, °abaq±t Khal³fah Ibn Khiy±t, Juz 1 (t. t: D±r 

al-Fikr Li al-°ab±’ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauz³’, 1993), h. 550.
64 Abµ Zakariy± Ya¥y± Ibn Ma’³n ibn ‘Aun, T±r³kh Ibn Ma’³n,  Juz 2,  h 139.
65 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

Juz 15, h. 358. 
66 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

Juz 5, h. 294.
67 Muslim Ibn al-Hajj±j Abµ al-¦asan al-Qusyair³ al-Naisabµr³, al-Kun± Wa al-Asm±, 

Juz 2 (Cet I; al-Mad³nah al-Munawwarah: ‘Umm±dah al-Bah£ al-‘Alam³ Bi al-J±mi’ah 
al-Isl±miyah, 1984), h. 718. 

68 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n bin Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, juz 5, 
h. 116. 
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d. Kritik Matan
Berdasarkan perbandingan peneliti antara satu matan dengan 

matan yang lain dari 11 jalur diatas maka ditemukan beberapa 
perbedaan pada matan hadis. 

Sunan al-Tirm³©³
     Riwayat 1.

1.   لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْ يـَْرَحْم َصِغيَنَا
      َويـَْعِرْف َشَرَف َكِبينَاَ 

 Riwayat 2.
  2.  لْيَس ِمنَّا َمْن لَْ يـَْرَحْم َصِغيَنَا

     َويـَُوقِـّْر َكِبيَنَا
   Riwayat 3. 

3.  لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْ يـَْرَحْم َصِغيَنَا
     َويـَْعِرْف َحقَّ َكِبيِنَا

    Riwayat 4.
 4.  لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْ يـَْرَحْم َصِغيَنَا

َويـَُوقِـّْر َكِبيَنَا َويَْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َويـَْنَه 

َعِن اْلُمْنَكِر 

Sunan Abµ D±ud
 Riwayat 1.

         5. َمْن لَْ َيْرَحْم
َصِغيَنَا

    َويـَْعِرْف َحقَّ َكِبيِنَا فـََلْيَس 

ِمنَّا 

Musnad Ahmad
Riwayat 1

          6.  لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْ يـَُوقِِّر
اْلَكِبَي

    َويـَْرَحِم الصَِّغَي َويَْأُمْر 
بِاْلَمْعُروِف َويـَنـَْهى َعِن اْلُمْنَكر

 Riwayat 2.
 7.  لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْ يـَْرَحْم
َصِغيَنَا َويـَْعِرْف َحقَّ َكِبيِنَا

Riwayat 3.
                            8. لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْ يـَْعِرْف َحقَّ

َكِبيِنَا َويـَْرَحْم َصِغيَنَا
 Riwayat 4. 

        9. َمْن لَْ يـَْرَحْم َصِغيَنَا
   َويـَْعِرْف َحقَّ َكِبيِنَا فـََلْيَس ِمنَّا 
Riwayat 5

 10. لَْيَس ِمْن أُمَِّت َمْن لَْ
  يُِلََّكِبيَناَ َويـَْرَحْم َصِغيَنَا َويـَْعَرْف

ِلَعاِلِمَنا
Riwayat 6

َمْن لَْ يـَْرَحْم َصِغيَنَا
َويـَْعِرْف َحقَّ َكِبيِنَا فـََلْيَس ِمنَّا 

.»
Pada beberapa matan hadis diatas terdapat enam macam redaksi, 

di awalan empat matan hadis pada Tirmizi, satu riwayat di Musnad 
Ahmad menggunakan redaksi

لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْ يـَْرَحْم َصِغيَنَا
namun lanjutan matan hadis pada hadis pertama menggunakan 

redaksi َكِبينََا َشَرَف   dan hadis kedua dan keempat menggunakan ,َويـَْعِرْف 
redaksi َويـَُوقِـّْر َكِبيَنا, namun pada hadis keempat terdapat tambahan redaksi 
lain yaitu: َويَْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َويـَْنَه َعِن اْلُمْنَكر,  sedangkan hadis ketiga, ketujuh, dan 
kesebelas  menggunakan َويـَْعِرْف َحقَّ َكِبيِنَا. 
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Pada awal matan hadis lain dari Sunan Abµ D±ud, dan pada Musnad 
Ahmad menggunakan redaksi َصِغيَنَا يـَْرَحْم  لَْ   dengan mengakhirkan ,َمْن 
redaksi لَْيَس ِمنَّا.  Pada awal matan hadis keenam menggunakn redaksi 
  لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْ يـَْعِرْف َحقَّ َكِبيناَ pada awal matan hadis kedelapan ,لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْ يـَُوقِِّر
pada hadis kesepuluh menggunakan redaksi لَْيَس ِمْن أُمَِّت َمْن لَْ يُِلَّ َكِبيَنا. 

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa tidak terjadi 
Inqil±b (pemutar balikan matan), karena kebanyakan hadis diawali 
dengan redaksi yang sama dengan redaksi matan hadis yang menjadi 
objek kajian peneliti. Sehingga peneliti beranggapan bahwa matan 
hadis yang asli adalah yang redaksi terbanyak. Yaitu redaksi yang 
mendahulukan redaksi لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْ يـَْرَحْم َصِغيَنَا dari redaksi ََويـَْعِرْف َشَرَف َكِبينَا

Demikian pula tidak ada Idr±j. (sisipan dalam matan hadis) yang 
biasanya terdapat dipertengahan matan hadis. Juga tidak ada ziy±dah. 
(tambahan dari perkataan perawi yang terpercaya) yang biasanya 
terletak di akhir matan. Pada hadis diatas peneliti tidak menemukan  
adanya ziy±dah.  

Demikian pula dengan Ta¡¥³f/Ta¥r³f (perubahan huruf atau syakal 
pada matan hadis) juga tida ditemukan pada hadis di atas. ini tidak 
terdapat perubahan, baik perubahan tersebut berbentuk huruf maupun 
syakal. 

Selanjutnya untuk membuktikan  apakah kandungan matan hadis 
tersebut mengandung sy±© atau tidak, maka diperlukan langkah-
langkah  yang dikenal dengan kaidah minor terhindar dari syu©µ©  
yaitu bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur’an malah ada 
beberapa ayat yang mendukung makna yang dikandung hadis tersebut, 
sebagaimana dalam surah al-Isra’ ayat 24:

ّلِ ِمَن ٱلرَّۡحَةِ َوقُل رَّّبِ ٱرَۡحُۡهَما َكَما َربََّياِن  َوٱۡخفِۡض لَُهَما َجَناَح ٱلُّ
  َصغِرٗيا ٢٤

Terjemannya:

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 
keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu 
kecil”.
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Juga tidak bertentangan  dengan hadis lain yang lebih sahih. Hadis 
diatas sama sekali tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, 
bahkan didukung oleh beberapa hadis lain diantaranya:

ثـََنا أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْحَِن، ثـََنا أَبُو الَيَماِن، َأْخبـََرنَا ُشَعْيٌب، َعِن الزُّْهرِيِّ، َحدَّ  َحدَّ
 َأنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل: قـَبََّل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم احَلَسَن ْبَن
 َعِليٍّ َوِعْنَدُه األَقـْرَُع ْبُن َحاِبٍس التَِّميِميُّ َجاِلًسا، فـََقاَل األَقـْرَُع: ِإنَّ ِل َعَشَرًة ِمَن
 الَوَلِد َما قـَبَـّْلُت ِمنـُْهْم َأَحًدا، فـََنَظَر ِإلَْيِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُثَّ قَاَل:

»َمْن َل يـَْرَحُم َل يـُْرَحُم«69
Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Abµ al-Yam±n, telah mengabarkan 
kepada kami Syu’aib, dari Zuhr³ bahwa telah menceritakan kepada 
kami Abµ Salamah Ibn ‘Abd al-Rah±m±n bahwa Abµ Hurairah 
ra«iyallahu ‘anhu berkata: rasulullah mencium ¦asan Ibn ‘Al³ 
sedangkan disisi beliau al-Aqra’ Ibn ¦±bis al-Taim³ yang sedang 
duduk. Lalu al-Aqra’ berkata seseungguhnya saya mempunyai 
sepuluh orang anak namun saya tidak pernah mencium satupun 
dari mereka. Lalu rasulullah mengalihkan pandangan kearah al-
Aqra’ dan berkata “Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak 
akan disayangi”

Hadis diatas juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah 
sebagaimana hadis yang dikisahkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah 
saw. pernah bersabda: “Dari sekian pohon terdapat satu pohon yang 
tidak jatuh dahan-dahannya, dan perumpamaan pohon itu seperti 
seorang muslim” Orang-orang pun menduga bahwa pohon itu adalah 
pohon bawadi. Saya saat itu paling muda usianya diantara mereka, 
dan terbersit dalam hatiku bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma. 
Maka Rasulullah saw. bersabda: “Pohon itu adalah pohon kurma.” 
Ibnu Umar berkata; saya menceritakan hal itu kepada bapakku, lalu 
ia pun berkata, “Sekiranya kamu mengatakannya maka hal itu lebih 
aku sukai daripada ini dan itu.”70 Hadis yang dikisahkan oleh ‘Aisyah 

69 Mu¥ammad Ibnu Ism±’³l Ibnu Ibr±h³m Ibnu al-Mug³rah al-Bukh±r³, Juz 7, h. 8.
70 A¥mad ibn ¦anbal Abµ ‘Abd al-Allah al-Syaib±n³, Musnad al-Im±m A¥mad 

Ibnu ¦anbal, Juz 4, h. 324.
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bahwa “Seorang Arab Badui datang kepada Nabi saw dan berkata; 
“Kalian menciumi anak-anak kalian, padahal kami tidak pernah 
menciumi anak-anak kami.” Maka Nabi saw. bersabda: “atau boleh 
jadi aku memiliki apa yang telah Allah hilangkan dari hatimu berupa 
sikap kasih saying.”71

Hadis diatas tidak bertentangan dengan akal sehat sebab 
menganjurkan kepada kita untuk saling menghormati dan menghargai 
satu sama lainnya, yang muda memuliakan serta menghormati yang 
tua dengan tidak mendahuluinya serta bersikap santun terhadapnya, 
sedangkan yang tua mencintai, menyayangi dan menghargai yang lebih 
muda, dengan tidak merendahkan ilmu mereka yang mungkin melebihi 
ilmunya. Serta tetap menjalin hubungan baik diatara sesama, dengan 
tetap menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar dengan mengetahui 
posisi dan kedudukan masing-masing.

Hasil penilaian sanad dan matan di atas dapat disimpulkan bahwa 
hadis ini sahih karena terpenuhi kriteria kesahihan hadis. Hal ini sejalan 
dengan penilaian yang dilakukan al-Alb±n³ yang menilai sahih hadis 
tersebut.72 

b). Adil
Pada sub tema berbuat adil pada anak, karena hadis yang berkaitan 

dengan hal ini hanya ada satu hadis yang bersumber dari hadis Imam 
Muslim maka peneliti tidak melakukan proses takhrij dan kritik hadis 
padanya. 

c). Sabar dan Tabah
Hadis yang ditakhrij pada bagian ini adalah yang diriwayatkan 

oleh al-Tirmi©³, yaitu:  

ثـََنا يَزِيُد ْبُن ُزَرْيٍع َعْن ُمَمَِّد ْبِن َعْمرٍو َعْن َأِب ثـََنا ُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اأْلَْعَلى َحدَّ  َحدَّ
 َسَلَمَة َعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما يـَزَاُل اْلَبَلُء
 بِاْلُمْؤِمِن َواْلُمْؤِمَنِة يف نـَْفِسِه َوَوَلِدِه َوَمالِِه َحتَّ يـَْلَقى اللََّه َوَما َعَلْيِه َخِطيَئٌة قَاَل أَبُو

 
71 Mu¥ammad Ibnu Ism±’³l Ibnu Ibr±h³m Ibnu al-Mug³rah al-Bukh±r³, Juz 8, h. 7.
72 Mu¥ammad N±¡ir al-D³n al-Alb±n³ (selanjutnya ditulis al-Alb±n³), Silsilah al-

A¥±d³£ al-¢a¥³¥a¥ wa Syai’ min Fiqhih± wa Faw±’iduh±, juz. V (Riy±«: Maktabah 
al-Ma‘±rif, 1413H), h. 230, hadis no. 2196. 
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ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح73
Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdu A’la telah 
menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’ dari Muhammad bin 
‘Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda: “Ujian senantiasa menimpa 
orang mu`min pada diri, anak dan hartanya hingga ia bertemu Allah 
dengan tidak membawa satu kesalahan pun atasnya.” Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan shahih. 

a. Takhrij Hadis
Takhrij menggunakan lafal matan hadis 74املؤمن pada kitab Mu‘jam 

al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabaw³ diperoleh informasi bahwa 
hadis ini terdapat pada Sunan al-Tirmi©³ kitab zuhud no. 5775 dan 
Musnad Ahmad juz 2, halaman 287, dan 450.76 

Sedangkan jika takhrij menggunakan kitab Kanzu al-Ummah yang 
menyusun berdasarkan tema hadis, didapatkan hasil bahwa hadis ini 
diriwayatkan al-Tirmi©³ dari Abµ Hurayrah,77 selain itu hadis ini juga 
diriwayatkan dalam Musnad A¥mad, Sa¥³¥ Ibn ¦ibb±n, Mustadrak 
Imam ¦±kim yang semua bersumber dari Abµ Hurayrah.78 

b. I’tibar Sanad
Hasil takhrij di atas menunjukkan bahwa hadis ini memiliki 7 

riwayat.  Dari Kutub al-Tis’ah 3 riwayat dan dari kitab sumber lain 
(selain kitab Sembilan) ditemukan 4 riwayat. Ke 7 riwayat tersebut, 
tidak memiliki pendukung berstatus sy±hid dan Mut±bi’ karena yang 

73 Al-Tirmi©³, al-J±mi‘ al-¢a¥i¥ Sunan al-Tirmi©³, Juz 4, h. 602.
74 A.J. Wensinck Diterjemahkan oleh Mu¥ammad Fu±d ‘Abd. al-Baqi, al-Mu’jam 

al- Mufahras li al-f±zh al- ¦ad³£ al--Nabaw³, juz 1, h. 115. 
75 Redaksi hadisnya bisa dilihat pada al-Tirm³©³, al-J±mi’ al-¢a¥i¥ Sunan al-Tim³©i, 

juz 4, h. 602.
76 A¥mad ibn ¦anbal Abµ ‘Abd al-Allah al-Syaib±n³, Musnad al-Im±m A¥mad Ibnu 

¦anbal, Juz 2  (Cairo: Muassasah al-Ris±lah, 1419 H/ 1998 M),  h. 287.
77 Al± al-D³n ‘Aliy al-Muttaqiy bin ¦is±m al-D³n al-Hindiy al-Burh±n Fauriy, Kanz 

al-‘Umm±l, Juz 3  (Beirut: Mu’assasah al-Ris±lah, 1989), h. 326.
78 Al± al-D³n ‘Aliy al-Muttaqiy bin ¦is±m al-D³n al-Hindiy al-Burh±n Fauriy, Kanz 

al-‘Umm±l, Juz 3, h. 341.  
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meriwayatkan dari nabi hanya satu orang sahabat yaitu Abµ Hurairah 
dan yang meriwayatkan dari sahabat juga hanya satu orang yaitu Abµ 
Salamah. 

Adapun lafal periwayatan yang digunakan yaitu ¥adda£an±, ‘an, 
dan q±l±.  Berikut skema sanad yang dimiliki yang bersumber dari 
Kutub al-Tis’ah.

Skema Sanad 2

رسول هللا

ابوهر�رة

ابو سلمة

محمد �ن معر 

�زید �ن زریع محمد �ن �رش محمد �ن سامك �زید �ن هارون �ىل �ن ا�راهمي �دى �ن �دى

محمد �ن عبد ��ىل سهل �ن ع�ن مسدد ابو معر حامد

حسن �ن ا�ن ابو�لیفة موىس

ابو امحد

الرتم�ذى امحد ابو نعمي ا�ن ح�ان احلامك خبارى

 قال

 عن

 حدثنا

 عن

 حدثنا

 عن

 

c. Kritik Sanad
Riwayat yang dikritisi sanadnya berasal dari al-Tirm³©³ terdiri 

atas 6 periwayat yaitu Tirm³©³, Mu¥ammad ibn ‘Abdi al-A’l±, Yazid 
ibn Zuray’, Mu¥ammad ibn ‘Amr, Ab³ Salamah, dan Abµ Hurayrah. 
Berikut biograwi dan penilaian ulama padanya:

1) Al-Tirm³©³
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

 2) Muhammad Ibn ‘Abdul A’l±
Nama lengkapnya Muhammad bin ‘Abdul A’laa al-¢an’±n³ al-
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Ba¡r³79, Kunniyahnya adalah Abµ ‘Abdill±h.80 Ia wafat di kota Ba¡rah 
tahun 245 H81 pada bulan Ramadan 82ada juga yang berpendapat bahwa 
beliau wafat tahun 250 H.83

Diantara gurunya Marw±n Ibn Mu’±wiyah al-Faz±r³, Mu’tamar 
Ibn Sulaim±n, dan Yaz³d Ibn Zura³’.84 Sedangkan muridnya Abµ 
Daud, Ibr±h³m Ibn Yµsuf Ibn al-Nakhrah Ibn ¦asan, al-¢an’±n³, dan 
A¥mad Ibn  al-¡aqar Ibn ¢aub±n al-Ba¡r³ dan Tirmi©³.85

 Abu Zur’ah dan Abµ H±tim menilainya £iqah demikian pula Ibnu 
Hibb±nn yang mengkategorikannya sebagai rawi £iqah.86 al-Razay±n 
menilainya ¤iqah,87 sedangkan Nas±i memujinya sebagai rawi baik, 
di tempat lain ia menyatakannya sebagai la ba’sa bihi.88 Ibnu Hajar 
menilainya sebagai £iqah.89

3) Yaz³d Ibn Zurai’
Nama lengkapnya Yaz³d Ibn Zurai’, Kunniyahnya adalah Abµ 

Mu’awiyah.90 Beliau lahir pada tahun 10191 wafat diBa¡rah pada bulan 

79 Mu¥ammad Ibnu ¦ibb±n Ibnu A¥mad Ibnu ¦ibb±n Ibnu Mu’±© Ibnu Ma’bad, 
al-¤iq±t, Juz 9, h. 104.

80 A¥mad Ibn ‘Al³ Ibn Mu¥ammad Ibn Ibr±h³m,  Rij±l ¢a¥³¥ Muslim, Juz 2 (Cet 
I; Beirut: D±r al-Ma’rifah, 1407), h. 183.

81 Mu¥ammad Ibn Ibr±h³m Ibn Ism±’³l Ibn al-Mug³rah al-Mug³rah al-Bukh±ri, al-
T±r³kh al-Ausa¯,  Juz 2 (Cet I; Kairo: Maktabah D±r al-Tur±£, 1977), h. 383.

82 Mu¥ammad Ibn Ibr±h³m Ibn Ism±’³l Ibn al-Mug³rah al-Mug³rah al-Bukh±ri, al-
T±r³kh al-Ausa¯, Juz 2, h. 383.

83 ¢il±¥ al-D³n Kh³l,  al-W±f± Bi al-W±fiy±t, Juz 3 (Beirut: D±r Ihy± al-Tur±£, 
2000),  h. 171.

84 Abµ al-Fad|}l A¥mad Ibnu ‘Al³ Ibnu Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ¦ajar al-
‘Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b,  Juz 9, h. 289. 

85 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
juz 25, h. 581. 

86 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n bin Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ Wa al-Ta’d³l, juz 8, 
h. 16. 

87 Abµ Is¥±q al-Haw³n³, Na£l al-Naj±l Bi Mu’jam al-Rij±l, juz 3, h. 223.
88 Al-Im±m al-¦±fi§ al-¦ujjah Syaikh al-Isl±m Syih±bu al-D³n Ab³ al-Fa«l A¥mad 

ibn ‘Al³ ibn ¦ajar al-‘Asqal±n³, Tah§³b al-Tah§³b, juz 9 (Cet. I; India: D±irah al-Ma’±rif 
al-Na§±miyah, 1325 H.), h. 289. 

89 Iibn ¦ajar al-‘Asqal±ni, Taqrib al-Tahzib, h. 491.
90 Mu¥ammad Ibn A¥mad Ibn Mu¥ammad, Al-T±r³kh Wa Asm± al-Muhaddi£³n, 

Juz 1 (Cet I; D±r al-Kit±b Wa al-Sunnah, 1994), h. 81.
91 A¥mad Ibn ‘Al³ Ibn Mu¥ammad Ibn Ibr±h³m, Rij±l ¢a¥³¥ Muslim,   Juz 2, h. 358.
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Syawal tahun 182.92 
Dinatara gurunya Mu¥ammad Ibn Is¥±q, Abµ Mu¥ammad 

Ibn Yµsuf al-Azd³, dan Muhammad Ibn ‘Amar Ibn ‘Alqamah. 
Sedangkan muridnya Mu¥ammad Ibn Khalifah al-¢airaf³, Mu¥ammad 
Ibn ‘Abdull±h Ibn Baz³’, dan Muhammad bin Abdul A’l± al-
¤an’±ni.93 

Ahmad bin Hambal: ¢adµq mutqin, Yahya bin Ma’in menilainya 
¤iqah.94 al-‘Ijl³ menilainya ¤iqah.95 Abµ ¦±tim menilainya ¢±li¥, 
¤iqah,96Mu¥ammad Ibn Sa’ad menilainya ¤iqah ¦ujj±h, Ka£³r al-
¦ad³£ (Banyak Hadisnya).97}  

4) Mu¥ammad Ibn ‘Amar
Nama Lengkap: Muhammad bin ‘Amru bin ‘Alqamah bin 

Waqash  al-Lai£³u98, Kuniyahnya adalah Abµ ‘Abdill±h, satu riwayat 
juga mengatakan Abµ al-¦asan. Beliau Wafat pada tahun 145 H.99 
Mu¥ammad Ibn ‘Amar, pernah ke Ba¡rah sebanyak dua kali yaitu 
pada tahun 137 dan tahun 144.100 

Diantara gurunya Ya¥y± Ibn ‘Abd al-Ra¥m±n Ibn ¦a±¯ib, Abµ 
al-Hakim, dan Abµ Salmah Ibn ‘Abd al-Ra¥m±n Ibn ‘Auf.101 

92 Syamsudd³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad Ibn A¥mad Ibn ‘U£m±n al-
ªahab³, al-K±syif  F³ Ma’rifah Man Lahµ Riw±yah F³ al-Kutub al-Sittah, 
Juz 2, h. 382.

93 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
juz 22, h.  126.

94 Abµ Mu¥ammad ‘Abdu al-Ra¥m±n Ibn Mu¥ammad Ibn Idr³s al-Tam³mi, Jarh 
Wa al-Ta’d³l, Juz 9 (Beirut: D±r al-I¥y± al-Tur±£ al-‘Arab³, 1952), h. 264.

95 Abµ al-¦asan A¥mad Ibn ‘Abdill±h Ibn ¢±li¥ Al-‘Ijl³ al-Kµf³, T±r³kh al-¤iq±t, 
Juz 1 (Cet I; t. t: D±r al-B±z, 1984), h. 478.

96 Abµ al-Wal³d Sulaim±n Ibn Khaf Ibn Sa’ad Ibn Ayyµb Ibn W±ri£,  Ta’d³l Wa 
Tajr³¥, Juz 3 (Riy±«: D±r al-Liw±i Li al-Nasyr Wa al-Tauz³’,1986),  h. 1229. 

97 Muhammad Ibnu Sa’ad Ibnu Man³’ al-Zuhri,> °abaq± al-Kubr±, Juz 4 (Cet I; 
Beirut: D±r ¢±dir, 1968), h. 289. 

98 Muhammad Ibnu Sa’ad Ibnu Man³’ al-Zuhri,> °abaq± al-Kubr±, Juz 5 (Cet I; 
Beirut: D±r ¢±dir, 1968), h. 433.

99 Abµ al-Wal³d Sulaim±n Iibn Khaf Iibn Sa’ad Iibn Ayyµb, al-Ta’d³l Wa al-Tajr³h, 
Juz 2 (Riy±«: D±r al-Liw±I Li al-Nasyr Wa al-Tauz³’, 1986),  h. 669. 

100 A¥mad Ibn Mu¥ammad Ibn ¦usain Ibn ¦asan, al-Hid±yah Wa al-Irsy±d F³ 
Ma’rifah Ahli al-¤iq±t Wa al-Sad±d, Juz 2, h. 881. 

101 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
juz 26, h.  214.
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Sedangkan muridnya Syu’bah al-¤aur³, ¦amm±d Ibn Salamah, Abµ 
Ma’syar al-Madan³, dan Yaz³d Ibn Zurai’.102

Al-Sa’d³ menilainya laysa bi qawwiyyin (tidak kuat),103 sedangkan 
al-Nas±’i, Ibn al-Mad³n³, Ya¥y± Ibn Qatt±n Abµ ¦±tim> menilainya 
£iqah.104 Ibra¥im ibn Mu¥ammad ibn ‘Ar’arah dan Abµ Bakr al-Asad 
menyatakan tidak ada ada sekuat (\a£bata) dari Yazid di Kota Basrah. 
Demikian pula dinyatakan Abµ °±lib dari A¥mad yang menyatakan 
bahwa tidak ada yang secermat dan sekuat hafalannya. Is¥±q ibn 
Man¡ur juga menyatakannya sebagai £iqah, demikian juga dikatakan 
‘Abdul al-Kh±liq ibn Man¡ur bahwa ia ¡udµq, £iqah, al-ma’mµn. 105

5) Abµ Salamah
Nama lengkapnya Abdullah Ibn ‘Abdu al-Ra¥m±n Ibn ‘Auf.106 

Kunniyahnya adalah Abµ Salamah.107 Lahir pada tahun 20 al-bi«’I.108 
Beliau adalah pemimpin suku Quraisy, beliau wafat pada tahun 104, 
ada juga yang berpendapat tahun 94 H.109

Diantara gurunya Abµ Hurairah, Ibn ‘Abb±s, dan Ibn ‘Umar.110 
Sedangkan muridnya Mu¥ammad Ibn ‘Umar Ibn ‘Alqamah, 
Mu¥ammad Ibn Muslim Ibn Syih±b al-Zuhr³, dan Mu¡’ab Ibn 

102 Abµ al-Fad|}l A¥mad Ibnu ‘Al³ Ibnu Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ¦ajar al-
‘Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b,  Juz 9, h. 375. 

103 Jam±l al-D³n al-Farj > Abdu al-Ra¥m±n Ibn ‘Al³ al-Jauz³, Al-¬u’afa Wa al-
Matrµkµn, Juz 3 (Cet I; Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1406), h. 88.

104 ‘Abdu al-Ra¥m±n Ibn Ab³ Bakar Jal±l al-D³n al-Suyµ¯³,  Is’±f  al-Mub¯a’ Birij±l 
al-Muwa¯¯a’, Juz 1 (Mesir: al-Maktabah al-Taj±riyah al-Kubr±, t. th), h. 26.

105 Abµ al-Fad|}l A¥mad Ibnu ‘Al³ Ibnu Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ¦ajar al-
‘Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b,  Juz 9, h. 377. 

106 A¥mad Ibn Mu¥ammad Ibn ¦usain Ibn ¦asan, al-Hid±yah Wa al-Irsy±d F³ 
Ma’rifah Ahli al-¤iq±t Wa al-Sad±d, Juz 1 (Cet, I; Beirut: D±r al-Ma’rifah, 1407), h. 413. 

107 Muslim Ibn al-¦ajj±j Abµ al-¦asan al-Qusyair³ al-Naisabµr³, al-Kun± Wa al-
Asm±, Juz 1 (Cet I; al-Mad³nah al-Munawwarah: ‘Umm±dah al-Ba¥£ al-‘Alam³, 1984), 
h. 378.  

108 Mu¥ammad Ibn Mu¥ammad Ibn ‘Amar Ibn ‘Al³ Ibn S±lim Ibn Makhlµf,  Syajarah 
al-Nµr al-Zakiyah F³ °abaq±t al-M±likiyah, Juz 1 (Cet I; Libanon: D±r al-Kutub al-
‘Alamiyah, 2003), h. 31.

109 A¥mad Ibn ‘Al³ Ibn Mu¥ammad Ibn Ibr±h³m, Rij±l ¢a¥³¥ Muslim,  Juz 1 (Cet, 
I; Beirut: D±r al-Ma’rifah, 1407), h. 350.

110 Mu¥ammad Ibnu Ism±’³l Ibnu Ibr±h³m Ibnu al-Mug³rah al-Bukh±r³, al-T±rikh 
al-Kab³r, Juz 5 (Cet I; Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990),  h. 130.
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Mu¥ammad.111 
Abµ Zur’ah Menilainya £iqah,112 Al-‘Ijl³ menilainya £iqah.113 

Ibn Sa’ad menilainya £iqah ulama Fikhi yang banyak meriwayatkan 
Hadis.114 Ibnu Hibb±n juga memasukkan sebagai rawi £iqah.115

6) Abµ Hurairah
Nama aslinya ‘Abd al-Ra¥m±n Ibn ¢akhar al-Daus³ (salah atau 

kabilah diYaman)116 ada juga yang berpendapat bahwa nama aslinya 
adalah ‘Abd al-Syams.117 kunniyahnya Abµ Hurairah.118 Beliau 
memang terkenal dengan Kunniyahnya. Beliau seorang ahli fikih, 
imam Mujtahid.119 sekaligus sahabat Rasulullah yang terbanyak 
meriwayatkan hadis dari rasulullah, beliau juga mempunyai sifat-sifat 
yang terpuji diantaranya wara’ takwa dan Zuhud.120 

Diantara muridnya Abµ Sa’³d, Abµ Sufy±n, Abµ Salamah Ibn 
‘Abd al-Ra¥m±n, Abµ al-Sal³l al-Qais³, Ibn Sih±m.121 Sebagai seorang 
sahabat para ulama hadis sepakat akan keadilannya.

Berdasarkan penelitian biografi dan kualitas rawi ini dapat 
disimpulkan bahwa sanadnya sahih, hal ini berdasarkan indikasi 
ketersambungan dan kualitas rawi yang yang dimiliki. Oleh sebab 
itu hadis ini dilanjutkan proses kritik matannya.

111 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
Juz 33 (Beirut: Mu’assasah al-Ris±lah, 1992), h.  374.

112 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n bin Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ Wa al-Ta’d³l, juz 5, 
h. 94.

113 Abµ al-¦asan A¥mad Ibn ‘Abdull±h Ibn ¢±li¥ al-‘Ijl³ al-Kµfi, T±r³kh al-¤iq±t, 
Juz 1 (Cet I; t. t : D±r al-B±z, 1984), h. 499.  

114 Abµ al-Fad|}l A¥mad Ibnu ‘Al³ Ibnu Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ¦ajar al-
‘Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b, juz 12, h. 116.

115 Ibnu Hibb±n, al-¤iq±t, juz 7, h. 496.
116 Abµ al-Fad|}l A¥mad Ibnu ‘Al³ Ibnu Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ¦ajar al-

‘Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b,  Juz 12, h. 262. 
117 Syamsu al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad Ibn ‘A¥mad  Ibn ‘U£m±n,  Al-Kasyif 

F³ Ma’rifah Man lahµ Riw±yah F³ al-Kutub al-Sittah, Juz 2, h. 496.
118 Syamsu al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad Ibn A¥mad Ibn ‘U£m±n, Ta©kirah 

al-¦uff±© , Juz 1 (Libanon: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), h. 28. 
119 Syams al-D³n Mu¥ammad ibn A¥mad ibn ‘U£m±n al-ªahab³, Siyar A’l±m al-

Nubal±, dita¥q³q oleh Bashsh±run ibn ²ww±«, juz 2, h. 578.
120 Abdul Majid Khon, Ululmul Hadis, Eds II (Cet II; Jakarta: Amzah, 2013), h. 281.
121 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

juz 34,  h. 365-366.
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 d. Kritik Matan
Berikut matan hadis yang bersumber dari Kutub Tis’ah:

Sunan al-Tirim³©³

 َما يـَزَاُل اْلَبَلُء بِاْلُمْؤِمِن 

َواْلُمْؤِمَنِة
 ِف نـَْفِسِه َوَوَلِدِه َوَمالِِه 

 َحتَّ يـَْلَقى اللََّه َوَما َعَلْيِه 

َخِطيَئٌة

Musnad A¥mad

1. َل يـَزَاُل اْلَبَلُء بِاْلُمْؤِمِن أَِو 
اْلُمْؤِمَنِة،

يف َجَسِدِه، َويف َمالِِه، َويف َوَلِدِه 
َحتَّ يـَْلَقى اهلَل َوَما َعَلْيِه ِمْن 

َخِطيَئٍة

2. َل يـَزَاُل اْلَبَلُء بِاْلُمْؤِمِن - 
أَِو اْلُمْؤِمَنِة

يف َجَسِدِه، َوَمالِِه، َوَوَلِدِه، 
َحتَّ يـَْلَقى اللََّه َعزَّ َوَجلَّ، َوَما 

َعَلْيِه ِمْن َخِطيَئٍة

Dari 3 riwayat di atas maka ditemukan beberapa perbedaan. 
Perbedaan  matan hadis secara umum diantarannya ada beberapa 
riwayat yang mendahululkan lafal yang matan yang satu namun pada 
matan hadis yang lain mengakhirkan lafal tersebut.

Dari ke 3 riwayat diatas perbedaan secara umum adalah terletak 
pada:
 Lafal awal matan yaitu pada riwayat al-Tirm³©³ menggunakan lafal 

m± sedangkan pada riwayat ahmad menggunakan lafal l±, namun 
antara m± dan l± mempunyai makna yang sama yakni menafikan 
(meniadakan).

 Pada riwayat pertama menggunakan lafal ِف نـَْفِسِه namun pada lafal 
kedua menggunakan lafal يف َجَسِدِه yang mana makna keduanya sama. 
Dan lafal setelahnya pada riwayat satu hanya menggunakan huruf ataf 



66

waw sedangkan pada riwayat yang kedua disamping menggunakan 
huruf ataf menembahkan juga huruf jar يف . 

Walaupun ada perbedaan redaksi di atas tapi tidak terjadi Inqil±b 
(pemutar balikan matan), juga tdidak ada Idr±j. (sisipan dalam matan 
hadis) yang biasanya terdapat dipertengahan matan hadis dan tidak 
ada pula ziy±dah. (tambahan dari perkataan perawi yang terpercaya) 
yang biasanya terletak di akhir matan.

Selanjutnya untuk membuktikan  apakah kandungan matan hadis 
tersebut mengandung sy±© atau tidak, maka dari hasil kajian peneliti 
bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat seperti 
ayat-ayat al-Quran, bahkan terdapat ayat yang menjelaskan hal serupa 
sebagaimana dalam Q. S. al-Baqarah/2: 155-157.  

نُفِس
َ
ۡمَوِٰل َوٱۡل

َ
ءٖ ّمَِن ٱۡلَوِۡف َوٱۡلُوِع َوَنۡقٖص ّمَِن ٱۡل  َونَلَۡبلَُونَُّكم بَِشۡ

إِنَّا قَالُٓواْ  ِصيَبةٞ  مُّ َصَٰبۡتُهم 
َ
أ إَِذآ  ِيَن  ٱلَّ  ١٥٥ ِٰبِيَن  ٱلصَّ  ِ َوبَّشِ  َوٱثلََّمَرِٰتۗ 

ۖ َورَۡحَةٞ ّبِِهۡم  رَّ ّمِن  َصلََوٰٞت  َعلَۡيِهۡم  ْوَلٰٓئَِك 
ُ
أ َرِٰجُعوَن ١٥٦  إَِلۡهِ  آ  ِإَونَّ  ِ  لِلَّ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدوَن ١٥٧

ُ
َوأ

Terjemahnya: 

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan 
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) 
orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: 
“Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun” mereka Itulah yang mendapat 
keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan 
mereka Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.122

Ayat di atas bermakna bahwa sesungguhnya Kami adalah milik 
Allah dan kepada-Nya-lah Kami kembali. kalimat ini dinamakan 
kalimat istirjaa (pernyataan kembali kepada Allah). Disunatkan 
menyebutnya waktu ditimpa marabahaya baik besar maupun kecil.

Hadis ini juga sama sekali tidak bertentangan dengan hadis yang 
lebih sahih,  bahkan didukung oleh beberapa hadis lain diantaranya:

122 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 39.  
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ثـََنا َجرِيٌر يًعا َعْن َجرِيٍر قَاَل ُزَهيـٌْر َحدَّ ثـََنا ُزَهيـُْر ْبُن َحْرٍب َوِإْسَحُق ْبُن ِإبـْرَاِهيَم جَِ  َحدَّ
 َعْن َمْنُصوٍر َعْن ِإبـْرَاِهيَم َعْن اأْلَْسَوِد قَاَل َدَخَل َشَباٌب ِمْن قـَُرْيٍش َعَلى َعاِئَشَة َوِهَي
 ِبًِن َوُهْم َيْضَحُكوَن فـََقاَلْت َما ُيْضِحُكُكْم قَاُلوا ُفَلٌن َخرَّ َعَلى طُُنِب ُفْسطَاٍط
ْعُت َرُسوَل اللَِّه  َفَكاَدْت ُعنـُُقُه أَْو َعيـُْنُه َأْن َتْذَهَب فـََقاَلْت َل َتْضَحُكوا فَِإنِّ سَِ
 َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َما ِمْن ُمْسِلٍم ُيَشاُك َشوَْكًة َفَما فـَْوقـََها ِإلَّ ُكِتَبْت َلُه ِبَا

َدَرَجٌة َومَُِيْت َعْنُه ِبَا َخِطيَئٌة123
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ishaq bin 
Ibrahim seluruhnya dari Jarir. Zuhair berkata; Telah menceritakan 
kepada kami Jarir    dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad 
dia berkata; “Pada suatu hari, seorang pemuda Quraisy berkunjung 
kepada Aisyah, istri Rasulullah, ketika ia sedang berada di Mina. 
Kebetulan saat itu para sahabat sedang tertawa, hingga Aisyah merasa 
heran dan sekaligus bertanya; ‘Mengapa kalian tertawa? ‘ Mereka 
menjawab; ‘Si fulan jatuh menimpa tali kemah hingga Iehernya (atau 
matanya) hampir lepas.’ Aisyah berkata; ‘Janganlah kalian tertawa 
terbahak-bahak! Karena sesungguhnya aku pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Tidaklah seorang 
muslim tertusuk duri atau yang Iebih kecil dari itu, melainkan akan 
ditulis baginya satu derajat dan akan dihapus satu kesalahannya.’

Juga tidak bertentangan dengan akal sehat sebab banyak hikmah 
yang terkandung dalam sakit dan Musibah yang Allah timpakan 
kepada hambanya. Salah satunya adalah bahwa Sakit dan musibah 
merupakan pintu yang akan membukakan kesadaran seorang hamba 
bahwasanya ia sangat membutuhkan tuhannya. Sehingga ia akan selalu 
tergantung kepada Tuhannya. Hadis ini juga tidak bertentangan dengan 
fakta sejarah,   sebagaimana dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan 
oleh imam Bukh±r³ bahwa, Seorang tabi’in yang bernama ‘Abdull±h 
Ibn Mas’µd  berkata: 

“Saya pernah menjenguk Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 
ketika sakit, sepertinya beliau sedang merasakan rasa sakit, kataku 

123 Muslim bin al-¦ajj±j bin al-Muslim al-Qusyair³ al-N³s±bµr³, ¢a¥³¥ Muslim, Juz 
4 (Beirut: D±r al-±faq, t. th), h. 1991.
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selanjutnya; “Sepertinya anda sedang merasakan rasa sakit yang 
amat berat, oleh karena itulah anda mendapatkan pahala dua kali 
lipat.” Beliau menjawab: “Benar, tidaklah seorang muslim yang 
tertimpa musibah melainkan Allah akan menggugurkan kesalahan-
kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya.” 124

Berdasarkan penelitian terhadap sanad dan matan hadis di atas 
peneliti berkesimpulan bahwa hadis ini memenuhi kriteria kesahihan 
sanad dan matan karena itu hadis ini sahih. Penilaian ini juga sejalan 
dengan kesimpulan yang diberikan oleh al-Alb±ni yang menilainya 
sahih.125

d) Siap berkorban
Sama dengan keadaan pada sub tema berbuat adil pada anak, yaitu 

dari tiga buah hadis yang terdapat pada bagian ini, kesemuanya berasal 
dari riwayat Bukhari dan Muslim maka penulis tidak melakukan takhrij 
hadis pada sub tema ini.

e) Lemah lembut
Pada tema ini terdapat dua hadis satu pada Bukhari dan Ahmad. 

Adapun hadis yang ditakhrij pada sub tema di atas yaitu hadis yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

ثـََنا َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن ثـََنا َهْيَثُم ْبُن َخارَِجَة قَاَل َحدَّ  َحدَّ
 أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة أَنَـَّها قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أَرَاَد اللَُّه َعزَّ

َوَجلَّ بَِأْهِل بـَْيٍت َخيـْرًا أَْدَخَل َعَلْيِهْم الرِّْفَق126
Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Haitsim bin Kharijah berkata; 
Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Maisarah dari 
Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata: Rasulullah 
Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: “Jika Allah menginginkan 
sebuah kebaikan untuk pemilik rumah maka Allah akan memasukkan 

124 Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad ibn Ism±’³l al-Bukh±r³, al-J±mi’ al-¢a¥³¥, Juz 7 (Cet. 
III; Beirut: D±r Ibn Ka£³r, 1407 H./1987 M.),  h. 115. 

125 Mu¥ammad N±¡iruddin al-Alb±n³, al-Silsilah al-¢a¥i¥ah, juz 5 (Riy±dh, 
Maktabah al-Ma±rif, t.th), h. 349.

126 Abµ ‘Abdill±h A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦anbal bin Hil±l bin Asad bin al-
Syaib±n³, Musnad Li al-Im±m A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦anbal, juz  17, (Cet. I; 
Kairo: D±r al-¦adi¡, 1995), h. 328. 23290. 
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kasih sayang atas mereka.”

 
a. Takhrij Hadis

Berdasarkan takhrij pada lafa© hadis dengan menggunakan lafadz 
 dengan menggunakan kitab Mu‘jam al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ ,رفق
al-Nabaw³,127 ditemukan informasi bahwa hadis ini berada pada kitab 
Musnad A¥mad juz 6 halaman 71, 104, dan 105.

Menggunakan kitab al-J±mi‘ al-¢ag}³r128 dengan takhrij pada 
awalan matan ditemukan hasil bahwa hadis ini berada pada حم (Imam 
A¥mad), تخ (Imam Bukhari dalam kitabnya Attarikh), dan هب, Imam 
Baihaqi dalam kitabnya Sya’bul Iman dan hadis ini diriwayatkan oleh 
Aisyah.

b. I’tibar Sanad
Berdasarkan takhrij hadis di atas, hadis ini hanya ditemukan 

dalam al-Kutub al-Tis’ah sebanyak 2 riwayat. Hanya terdapat dalam 
Musnad Ahmad bin Hambal. Adapun yang terdapat dalam kitab selain 
kitab 9 yaitu Syu’ba al-Im±n Li al-Baih±qi terdapat 2 riwayat dan 1 
Riwayat dari Musnad Ibn al-Ju’da. Dari 5 riwayat tersebut perawi 
yang meriwayatkan dari Rasulullah hanya 1 orang yaitu ‘²isyah dan 
level setelah sahabat ada juga hanya 1 perawi yang meriwayatkan 
yaitu ‘Urwah bin al-Zub±ir.

Adapun lafal periwayatannya menggunakan kata ¥adda£an±, dan 
‘an. Adapun urutan sanadnya bisa dilihat dalam skema ini: 

127 A.J. Wensinck Diterjemahkan oleh Mu¥ammad Fu±d ‘Abd. al-Baqi, al-Mu’jam 
al- Mufahras li al-f±zh al- ¦ad³£ al-Nabaw³, juz 2 (Bar³l; Laedan, 1936), h. .H. 284.

128 Al-¦±fi§ Jal±l al-D³n   Abµ al- Fa«l ‘Abd al-Ra¥m±n bin Ab³ Bakar Mu¥ammad 
al-Khudair³ al-Suyµ¯³ al-Sy±fi‘I, al-J±mi‘ al-¢ag³r min ¦ad³£ al-Basy³r al-Na©³r (Cet; 
II, Beirut: D±r al-Kutub al-‘Alamiyah, 2004), h. 30. 
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Skema Sanad 3

c. Kritik Sanad
Hadis riwayat Ahmad ini terdiri atas 6 periwayat yaitu A¥mad 

ibn ¦anbal, Hay£am bnu Kh±rajah, ¦afsah bnu Maysarah, Hisy±m 
ibn ‘Urwah, Abihi, aisyah. Adapun biograwi dan penilaian ulama 
padanya sebagaimana berikut:

1) A¥mad ibn ¦anbal 
Nama lengkapnya A¥mad ibn Mu¥ammad ibn ¦ambal ibn Hil±l 

ibn Asad ibn Idris ibn ‘Abdill±h al-Syaib±ni al-Marwaz³.129 Lahir pada 

129  Abµ al-‘Abb±s Syams al-D³n A¥mad ibn Mu¥ammad ibn Ab³ Bakr ibn Khilk±n, 
Wafay±h al-A’y±n wa Anb±’ Abn±’ al-Zam±n, Juz 1, (Cet. I; Beirµt: D±r S±dr, 1900), 
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bulan rabi’ al-awal tahun 164 H di Bagd±d.130 Usia beliau sekitar 77 
tahun, yang wafat pada hari Jum’at Rab³‘ al-Awwal tahun 241 H.131 
Ada juga yang berpendapat di Marwa dan wafat pada hari Jum’at 
bulan Rajab 241 H.132 Beliau lebih banyak mencari ilmu di Bagdad 
kemudian mengembara ke berbagai kota seperti ke Kµfah, Ba¡rah, 
Makkah, Madinah, Yaman, Syam, dan Jazirah.133 

Diantara gurunya Sufy±n ibn ‘Uyainah, Al-Sy±fi’³,134 Ya¥y± 
ibn Sa‘³d al-Qa¯¯±n, ‘Abd al-Razz±q al-°ay±lis³, ‘Aff±n ibn Muslim, 
Qutaibah ibn Sa‘³d, Abµ al-Na«r H±syim ibn al-Q±sim, ¦asan ibn 
Mµs± al-Asyyab, Wak³‘ ibn al-Jarr±h,135 tidak ditemukan data bahwa 
Hai¡am bin Kh±rajah pernah menjadi gurunya. Sedangkan muridnya 
al-Bukh±r³, Muslim, Abµ D±wud, ‘Al³ ibn al-Mad³n³, anak-anaknya 
seperti ¢±li¥ ibn A¥mad ibn Mu¥ammad, ‘Abdull±h ibn A¥mad ibn 
¦anbal.136

Imam A¥mad adalah seorang Muhadd³£, ahli fikih,137Abµ 
Zur’ah berkomentar tentang hafalan dan daya ingatnya yang sangat 
tinggi, bahwa Imam A¥mad hafal satu juta ¥ad³£. Ibnu ¦ibb±n juga 
mengatakan bahwa, Imam A¥mad adalah seorang ahli fikih, ¥±fi§, dan 
teguh pendiriannya.138 Al-‘Ajl³ menilainya £iqah.139 

h. 63. Dan selanjutnya disebut Ibn Khilk±n. 
130  Sub¥ al-¢±li¥, ‘Ulµm al-¦ad³£ wa Mu¡¯ala¥uhµ  (Cet. VIII; Beirut: D±r al-‘Ilm 

li al-Mal±yin, 1977), h. 363.
131 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

juz 1, h. 465.
132 Abµ Is¥±q al-Syair±z³, °abaq±t al-Fuqah±’ ,(Beirut: D±r al-R±id al-‘Arab³, 1970 

M.), h. 91. 
133 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

juz 1, h. 437.
134 Abµ al-‘Abb±s Syams al-D³n A¥mad ibn Mu¥ammad ibn Ab³ Bakr ibn Khilk±n, 

Wafay±h al-A’y±n wa Anb±’ Abn±’ al-Zam±n, Juz 1 (Cet. I; Beirµt: D±r S±dr, 1900), 
h. 63. Dan selanjutnya disebut Ibn Khilk±n. 

135 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
Juz 1, (Beirut: Mu’assasah al-Ris±lah, 1992,h. 437-440.

136 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
Juz 1, (Beirut: Mu’assasah al-Ris±lah, 1992, h. 441.

137 Mauk{i’u Yµsub,S³ru a’l±mu al Nubul±’ , Juz 12, h. 529.
138 Al-‘U£aimin, Mu¥ammad ibn ¢±li¥. ‘Ilm Mu¡¯ala¥ al-¦ad³s. (Cet.I; Kairo: D±r 

al-Atsar. 2002), h 395.
139 Ab³ al-¦asan A¥mad ibn ‘Abdullah ibn ¢±li¥ al-‘Ajl³, Ma’rifah al-¢iq±h, Juz 1, 
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2) Hai¡am bin Kh±rijah
Nama lengkapnya adalah al-Hai¡am bin Kh±rijah al-Khur±s±n³,140 

kunniyahnya adalah Abµ a¥mad,141 dan ada juga yang mengatakan Abu 
Ya¥ya al-Marrµz³, berdomisili di Baghdad,142 dia wafat pada tahun 227 
H. Termasuk kalangan Tabi’ul Atba’ kalangan tua. 

Diantara gurunya Hafsah bin Maisarah, dan juga dalam 
data muridnya tertulis A¥mad ibn ¦anbal sebagai salah seorang 
muridnya.143

Ya¥ya bin Ma³n mengatakannya ¡iqah, Abu ¦±tim mengatakan 
sadµq, Nas±’i mengatakan lai¡a bih ba’sa, Ibnu ¦ibban mengatakan 
disebutkan dalam ¤iq±t, Ibnu Hajar mengatakan sadµq, dan Al-Zah±bi 
mengatakan hafizh. 144  

Dalam daftar nama-nama guru A¥mad ibn ¦anbal memang tidak 
ada tercantum nama Hai¡am bin Kh±rijah. Tetapi dalam daftar nama-
nama murid Hai¡am tercantum nama A¥mad bin ¦anbal dan diantara 
sekian banyak tempat menimba ilmu A¥mad ibn ¦anbal, salah satunya 
adalah Baghdad, juga tempat kelahiran Hai¡am bin Kh±rijah, Sehingga 
memungkinkan terjadinya transfer ilmu diantara keduanya. 

3) ¦af¡ah bin Maysarah 
Nama lengkapnya Haf¡ah bin Maysarah al-‘Ukail³,145 Kunniyahnya 

Abµ  ‘Umar al-¢an’±n³, al-Bukhar³ dan Abµ ‘Abdurra¥m±n mengatakan 
negeri semasa hidupnya Syam sedangkan Abµ ¦±tim mengatakan di 
negeri Yaman,146 dan wafat pada tahun 181 H. Dan termasuk kalangan 
Tabi’ut tabi’in.147  

 Diantara nama gurunya  Hisyam bin ‘Urwah, Ibr±h³m bin Ism±’³l 

(Cet. I; Maktabah al-D±r bi al-Mad³nah al-Munawwarah, 1405 H), h. 42. 
140 Ahmad bin ‘Ali bin ¦ijr Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±niy al-Sy±fi’iy,Tah§³b al-Tah§³b, 

juz 4 (Beirut: D±r al-Fikr, 1984), h. 296.
141 Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Al-t±rikh al-Shag³r, juz 2 (Cet. 

I; Beirut: Dar al-Maarif, 1986), h. 327. 
142 A¥mad bin ‘Al³ Abµ Bakar al-Khat³b al-Baghdad³, T±rikh Baghd±di, Juz, 14, 

(Baerut: D±r al-Kitab al-‘Alamiyah), h. 58.
143 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

juz 30, h 374-375.   
144 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

juz 30, h. 376-377.
145 Ahmad bin ‘Ali bin ¦ijr Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±niy al-Sy±fi’iy,Tah§³b al-Tah§³b,  

juz 1, (Beirut: D±r al-Fikr, 1984), h. 460.
146 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

juz 7, h. 73. 
147 Ibnu Hajar, Tahz³b al- Tahz³b, juz 2, h. 419. 
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bin Ab³ ¦ab³bah, dan ¢uhail bin Ab³ ¢±li¥. Sedangkan muridnya 
Ibr±him ibn ¦arb al-‘Asqal±n³, Adam ibn Ab³ Iyy±s, dan al-Hai¡am 
bin Kh±rijah.148 

Yahya bin Ma’in menilainya £iqah, Abu Zur’ah la ba`sa bih, Abu 
Hatim shalihul hadits, Ya’qub bin sufyan £iqah laa ba’sabih, dan Ibnu 
Hibban disebutkan dalam al-£iq±t.149

4) Hisyam bin ‘Urwah 
Nama lengkapnya Hisy±m bin ‘Urwah bin al-Zubair, bin al-

Aww±m, al-Kurasy³ al-Asad³. gelarannya Abu Mun§ir. Dia juga 
termasuk tabi’u atba’ Negeri semasa hidupnya yaitu Madinah, dan 
wafat pada tahun 145 atau 146 H. 150

Diantara gurunya Ibn ‘Ummuhu ‘Ub±dah bin ‘Abdullah bin al-
Zubair, Bakar bin W±il, dan saudaranya Abdulah bin ‘Urwah bin al-
Zubair, ‘Abdu al-Ra¥man bin Sa’di al-Madan³, Bapaknya ‘Urwah 
bin al-Zubair, dan ‘Amru bin Syu’aib. Sedangkan muridnya Ja’far 
bin ‘Aun, Jun±dah Ibn Salmah, H±tim bin Ism±il, dan ¦ap¡ah bin 
Maisarah. 151 

Penilaian Ulama: Al-Ijli mengatakan £iqah, Ya’kub bin Syaibah 
tsiqah £abat, Ibnu Sa’d £iqah £abat, Abu Hatim “tsiqah, imam fil 
hadits”, Ibnu Hibban disebutkan dalam £iqah,  dan Ibnu Hajar al 
‘Asqalani “ £iqah, faqih”.152

5) ‘Urwah bin al Zuba³r 
‘Urwah bin Zubair bin al-A’w±mi bin Khuwa³lid bin As±din153 

atau juga dikenal dengan Abµ ‘Abdullah Madinah, dia lahir pada awal 
masa pemerintahan Usman154 pada tahun 23-36 H,155dan Al Wark}d³ 

148 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
juz 7, h 74.   

149 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
juz 1, h 73. 

150 Ibnu Hibb±n, ¢iq±h ibnu ¦ibb±n, juz  5, h 502. 
151 Ibnu Hajar, Tah§ib al-Tah§ib, juz 11, h 48-49 dan Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j 

Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, juz 30 h 233. 
152 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

juz 30 h 232. 
153 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

Jilid XX , (Beirut: Mu’assasah al-Ris±lah, 1992, H. 11.
154 Ahmad bin ‘Ali bin ¦ijr Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±niy al-Sy±fi’iy, Tah§³b al-Tah§³b, 

Juz 7,(Beirut: D±r al-Fikr, 1984), h. 165.
155 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Cet. Ke III; Jakarta: Amzah, 
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mengatakan ‘urwah wafat pada tahun 94 H. menurut Imam Bukhari, 
dari Harµn bin Muhammad al-Farw³ Beliau wafat pada umur 99 tahun. 
Adapun berkata bahwa beliau wafat pada umur 101 tahun. beliau 
termasuk dalam tabi’in masa pertengahan. 156

Diantara gurunya Us±mah bin ©aid bin h±ri£, Ali bin Abi ¯alib, 
Umar bin Salamah, Amru bin ²sh, Qi¡u bin sa’di bin Ubadah, ²isyah 
Ummul al-Mu’minin.157 Diantara muridnyaTam³mi bin Salamah 
Sulam³, Ja’far bin A’li bin Husain, Abdullah bin al-Bah³, Abdulah bin 
Salamah, dan Hisy±m bin Urwah158 dan Mu¥ammad bin Muslim bin 
Syih±b al-Zuhriyy³.159

6) ²isyah binti Ab³ Bakr al-¢iddiq.
Nama lengkapnya ‘²isyah binti ab³ Bakr al-¢idd³q.160 Dia adalah 

Ummul Mu’minin, istri dari nabi Muhammad saw.161 Dia wafat pada 
tahun 57 H.162 Dan diantara gurunya yaitu Al³ Ibn Ab³ °±lib.163 Dan 
Rasulullah saw.164 Abu Mµsa al-Asy’±ri mengatakan; bila ada yang 
tidak jelas dari sahabat Rasulullah atas sesuatu maka kami bertanya 
kepada ‘²isyah.165 Sebagai seorang sahabat maka beliau otomatis 
dinilai adil. 

2013), h. 104.
156 Mu¥amad bin Jal±l al D³n al Mukaram, °abak±tu  al Fukah±u, Juz 1, (Cet. I; 

Bairut Libanon: D±ru al R±idi al ‘Arab³, 1970), h. 58.
157 Mauki’u Ya’sµb, Ta©kiratu al ¦uf±, Juz 1 h 62. Lihat juga ‘Abdu al Ra¥man ibn 

Ab³ B±kar Abµ al Fa«li as¡uyµ¯³, Is’±pu al Mub¯ai birij±li al Muwat¯a’ Juz 1 (Mesir; 
Al Maktabah Atij±riyah al Kubra: 1969-1389), h. 21.

158 Al-Fa«l A¥mad bin ‘Al³ bin Mu¥ammad bin Hijr al-Kin±niy al-‘Asqal±niy, 
°ab±qat al-Mudallis³n, Juz 27, (Al-Ard±n: Maktabah al-Man±r, (t.th), h. 11.

159 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
Jilid XX, (Beirut: Mu’assasah al-Ris±lah, 1992, H. 15.

160 Amru Ridh± Ka¥±lah, Mu’jam al-Muallif³n, Juz 7 (Beirut: D±r I¥y±u al-Tir±¡, 
t.th), h. 112. Lihat juga, Ab³ ‘Amru Kh³fah ibnu Khiy±t\, T|abaq±t Kh³fah, Juz 1 (Beirut: 
D±r al-Fikr, t.th), h. 624. Lihat juga, Ibnu ¦±jar al-‘Asqal±ni, Al-I£±batu f³ Ma’rifati 
al-¤ah±bah, Juz 4, h. 27.

161 Al-‘Ajli Ab³ al-¦asan A¥mad ibn ‘Abdullah ibn ¢±lih, Ma’rifah al-¢iq±h, Juz 
1, (Cet. I; Maktabah al-D±r bi al-Mad³nah al-Munawwarah, 1405 H), h. 141.

162 Bakr Abµ Zaid, °abaq±t al-Nis±b³n, Juz 1, h. 1.
163 Abµ Is¥±q al-Syair±z³, °abaq±t al-Fuqah±’  Juz 1 (Beirut: D±r al-R±id al-‘Arab³, 

1970 M.), h. 47 
164 Al-Bist³, ¢iq±h ibnu ¦ibb±n, Juz 3, h. 323.
165 Abµ Is¥±q al-Syair±z³, °abaq±t al-Fuqah±’  Juz 1 (Beirut: D±r al-R±id al-‘Arab³, 

1970 M.), h. 93.
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Hasil kritik sanad hadis di atas membuktikan bahwa terjadi 
ketersambungan antara satu rawi dengan rawi yang lain. Berdasarkan 
keterangan kelahiran, kematian, dan daerah tempat berguru, serta 
keterangan nama guru dan muridnya. 

Paparan kualitas pribadi dan kapasitas intektual masing-masing 
periwayat juga membuktikan keadilan dan kedabitan periwayatnya. 
Dari keterangan ini peneliti menyimpulkan bahwa sanad dari jalur 
hadis ini memenuhi kriteria kesahihan hadis. Selanjutnya dilakukan 
kritik matan hadis sebagai proses lanjutan setelah kesahihan sanad 
didapatkan. 

d. Kritik matan
Penelitian matan hadis dilakukan untuk melacak apakah terjadi 

sya© dan illat. Untuk mengetahui adanya sya© dilakukan pengecekan 
adanya dalil atau riwayat yang bertentangan dengan hadis yang dikritisi 
sedangkan illat dengan melihat adanya pertentangan dalam lafal hadis 
yang terkandung didalamnya.

Untuk meneliti illat pada matan peneliti membandingkan matan-
matan hadis. Berikut matan-matan hadis yang didapatkan dari riwayat 
Musnad A¥mad bin ¦anbal terdapat 2 riwayat, 1 riwayat Syu’ba al-
Im±n Li al-Baih±qi, dan 1 Riwayat Musnad Ibn al-Ju’da.

Ahmad

ِإَذا أَرَاَد اللَُّه َعزَّ 
َوَجلَّ بَِأْهِل بـَْيٍت 

َخيـْرًا أَْدَخَل 
َعَلْيِهْم الرِّْفَق

Ahmad

ِإَذا أَرَاَد اللَُّه 
َعزَّ َوَجلَّ بَِأْهِل 

بـَْيٍت َخيـْرًا 
أَْدَخَل َعَلْيِهْم 

الرِّْفَق.

Baihaqi

ِإَذا أَرَاَد اللَُّه َعزَّ 
َوَجلَّ بَِأْهِل بـَْيٍت 

َخيـْرًا أَْدَخَل 
َعَلْيِهْم الرِّْفَق

Ibnu Ju’da

   ِإَذا أَرَاَد اللَُّه 
َعزَّ َوَجلَّ بَِأْهِل 

بـَْيٍت َخيـْرًا أَْدَخَل 
َعَلْيِهْم الرِّْفَق.

Ketika melihat perbandingan antara matan satu dengan matan 
yang lain, dari 4 riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan antara riwayat yang satu dengan yang lain.

Riwayat ini tidak terjadi maqlµb (terbalik), tidak mudraj (adanya 
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sisipan), tidak mu¡a¥¥af  artinya tidak mengubah suatu kata dalam 
hadis dari bentuk yang telah dikenal kepada bentuk lain. Juga tidak 
mu¥arraf artinya tidak berubah hurufnya, meski terjadi perubahan 
syakal.166 Penulis tidak menemukan terjadinya mu¥arraf dalam hadis 
yang penulis teliti.

Riwayat ini juga tidak memiliki sya©. Karena tidak bertentangan 
dengan al Qur‘an, bahkan terdapat ayat yang menganjurkan berlemah 
lembut dalam Q. S. al-Maa’idah/5: 54:ُ ِت ٱللَّ

ۡ
يَأ فََسۡوَف  دِينِهِۦ  ِمنُكۡم َعن  يَۡرتَدَّ  َمن  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ  َيٰٓ

ٱۡلَكٰفِرِيَن َعَ  ٍة  ِعزَّ
َ
أ ٱلُۡمۡؤِمننَِي  َعَ  ذِلٍَّة 

َ
أ ۥٓ  َوُيِحبُّونَُه ُيِبُُّهۡم   بَِقۡوٖم 

ِ ٱللَّ فَۡضُل  َذٰلَِك  َلٓئِٖمۚ  لَۡوَمَة  َيَافُوَن  َوَل   ِ ٱللَّ َسبِيِل  ِف   يَُجِٰهُدوَن 
ُ َوِٰسٌع َعلِيٌم ٥٤ يُۡؤتِيهِ َمن يََشآُءۚ َوٱللَّ

Terjemahnya:
“ Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa diantara kamu yang 
murtad dari agamaNya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu 
kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-
Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, 
yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di 
jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka 
mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 
Mengetahui.167

Dalam hadis di atas tidak bertentangan dengan hadis yang lain 
didukung oleh hadis yang berbunyi:

ِإنَّ الرِّْفَق لََيُكْوُن يفْ َشْيٍئ ِإلَّ زَانَُه َوَما يـُنـْزَُع ِمْن َشْيٍئ ِإلَّ َشانَُه
Artinya:

“Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali akan menghi-
asainya dan tidaklah dicabut darinya melainkan akan memper-
jeleknya ” (HR. Muslim 2594 dari ‘Aisyah r.a)168

166 Ibnu Hajar al A£qal±n³, Nu§hah al Nazar, Syarh Nukhbah al Fikar f³ Mu¡¯ala¥ 
ahl al A£ar (Kairo: Maktabah ibnu Ta³miyyah, 199), h. 43. 

167 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 169.  
168Muslim bin al-¦ajj±j Abµ al-¦usain al-Kusyari³ al-Naisabµr³, Sa¥³¥ Muslim, 

(Baerut: D±r I¥ya al-Tit±s³ al-‘Arbaiyah), Juz 5, h. 4000.
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Sejarah juga membuktikan bahwa Rasulullah sangat penuh dengan 
kelembutan. Hadis ini sangat sesuai dengan akal sehat bahwa perlunya 
menjaga sikap kelembutan, apa lagi jika berkaitan dengan mendidik anak.

Berdasarkan kritik  matan yang telah dilakukan, peneliti 
berkesimpulan bahwa hadis yang menjadi objek kajian berstatus ¡a¥³¥ 
li ©±tih dengan beberapa alasan sebagai berikut:
a. Hadis tersebut memenuhi unsur kesahihan hadis, baik dari segi 

sanad maupun matan sebagaimana pemaparan sebelumnya. Hadis 
ini termasuk periwayata billafzi.

b. Tidak bertentangan dengan Al-Qur’an.
c. Tidak bertentangan dengan Hadis nabi yang lebih Shahih. Tidak 

bertentangan dengan fakta sejarah dan tidak bertentangan dengan akal. 

f. Konsisten dan teladan
Pada sub tema terdapat dua hadis ada Bukhari dan Ahmad, penulis 

akan mentakhrij hadis yang diriwayatkan oleh Im±m A¥mad yang 
berbunyi:

َثِن ُعَقْيٌل َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعن َأِب ُهَريـَْرَة ثـََنا لَْيٌث قَاَل َحدَّ ثـََنا َحجَّاٌج قَاَل َحدَّ  َحدَّ
 َعْن َرُسوِل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- أَنَُّه قَاَل » َمْن قَاَل ِلَصِبٍّ تـََعاَل هَاَك ُثَّ

 لَْ يـُْعِطِه َفِهَى َكْذبٌَة «169.
Artinya:

Hajj±j, bekata: telah diriwayatkan kepada kami Lay£ ia berkata, 
berkata padaku ‘Uqayl, dari Iibn Shih±b, dari ’Abµ Hurayrah dari 
Rasµlullah bahwa beliau bersabda: barang siapa yang berkata 
pada anak kecil bahwa ke sinilah saya akan memberikanmu 
sesuatu (sebagai iming-iming) kemudian ia tak menepatinya maka 
sesungguhnya ia telah berlaku dusta.

a. Takhrij Hadis
Berdasarkan takhrij dengan menggunakan lafal 170 َكِذَب dan 171 عطو 

pada kitab al-Mu‘jam al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, 
didapatkan informasi bahwa hadis ini hanya terdapat pada Musnad 

169 A¥mad bin ¦anbal, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, Juz 9, h. 623.  
170 A.J. Weinsinck terj. Mu¥ammad Fu±d ‘Abd al-B±qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras li 

Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, Juz. V, (Laeden: Maktabah Brill, 1936 M), h. 556.
171 A.J. Weinsinck terj. Mu¥ammad Fu±d ‘Abd al-B±qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras 

li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, Juz. IV, h. 269.
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Ahmad juz 2 halaman 254.
Sedangkan penelusuran dengan program Maktabah Sy±mil 

didapatkan informasi bahwa selain pada Musnad Ahmad, hadis juga 
ada pada Majma’ al-Zaw±id. 172

b. I’tib±r Sanad
Penelusuran di atas membuktikan bahwa hanya satu ada satu 

sumber dalam Kutub al-Tis’ah. Kemudian tidak  ditemukan sy±hid  
pada tingkat sahabat dan mut±bi’ pada tingkat t±bi’. Sahabat dan t±bi’ 
yang meriwayatkan adalah Abµ Hurayrah dan Ibnu Syih±b. Adapun 
lafal periwayatan yang digunakan ¥adda£an±, dan ‘an. Berikut rentetan 
sanad hadis yang dimiliki.     

Skema Sanad 4
 

ُ �َلَْیِه َوَسمل�َ  ِ َصىل� ا��  َرُسوِل ا��

  

 ��ِيب ُهَر�َْرةَ 

  

 ا�ِْن ِشهَاٍب 

 

 ُعقَْ�لٌ 

 

 لَْیثٌ 

 

اجٌ   َح��

 

 نور ا��ن �ن ايب �كر  ٔ�محد �ن ح�بل

 

 عن

 عن

 عن

 قال

 �دثنا

 �دثنا

c. Kritik Sanad
Adapun sanad hadis yang akan dikritisi yaitu yang berasal dari 

A¥mad, yang terdiri atas 6 rawi yaitu: A¥mad, ¦ujj±j, Lay¡, ‘Uqayl, 

172 Nµr al-D³n bin Ab³ Bakrin, Majma’ al-Zaw±id Wa Manbu’ al-Faw±id, Juz 1,(D±r 
al-Fikr: Bairµt, 1992), h. 170. 
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Ibnu Syih±b, dan Abµ Hurayrah. Berikut biografi dan kritik ulama 
pada perawinya: 

1) A¥mad ibn ¦anbal
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya

2) ¦ajj±j
¦ajj±j bin Mu¥ammad, nama kunniyahnya ialah Abµ Mu¥ammad, 

mantan budak Sulaiman bin Muj±lid yang bertempat tinggal di 
Bagdad173 dan juga pernah berdomisili di Sy±m. Meninggal di Bagdad 
pada rabiul awal tahun 206 H.174

Diantara gurunya al-Lai£, Su’aibah, dan Yµnus.175 Sedangkan 
muridnya antara lain adalah Ahmad bin Hanbal, Ibn Mu’³n, dan 
Yµsuf bin Muslim.176 

Imam Ahmad menilainya "Abit dan berkualitas hadisnya, begitu 
pula Jurayj menilainya ¡a¥i¥ul al-akh©i. Ya¥ya ibn Ma’in juga 
menilainya lebih ia sukai disbanding Abµ ‘A±¡im. ‘Al³ iibn al-Madin³ 
dan Nasa’i juga menilainya £iqah. Secara umum ulama menilainya 
£iqah, ada pula yang menilainya £iqah £abit dan tidak bercampur 
hadisnya.177 

3) Al-Lai£ bin Sa’ad
Al-Lai£ bin Sa’ad bin ‘Abdi al-Ra¥m±n al-Fahm³ Abµ al-¦±ri£ 

al-Mi¡r³, mantan budak dari Abdi al-Ra¥m±n bin Kh±lid bin Mus±fir 
nama kunniyahnya adalah  Abµ al-¦±ri£, dan laqabnya yaitu al-Fahm³, 
lahir pada tahun 94 H, pernah berdomisili di Marwah dan menjadi 
seorang ulama besar dalam ilmu fiqih dan hadis di Mesir.178 Wafat 

173 Al-Zahab³, T±r³kh al-Isl±m, Juz IV, h. 28. 
174 Mu¥ammad bin Ism±’³l bin Ibr±h³m Abµ ‘Abdill±h al-Bukh±r³ al-Ju’f³, T±r³kh 

al-Kab³r, Juz II, (D±r al-Fikr, t. th)h. 380. 
175 A¥mad bin ‘Al³ bin ¦ajar Abµ al-Fa« al-Asqal±n³ al-Sy±fi’³, Tah©³b al-Tah©³b, 

Juz II, (Cet. I; D±r al-Fikr: Bairµt, 1984), h. 180. 
176 Syamsu al-D³n Abµ ‘Abdull±h Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n, Siar ‘Al±m 

al-Nubal±’, juz 9, (Kairo: D±r al-¦ad³£, 2006), h. 447 dan al-Miz³, Tah©ib al-Kam±l, 
juz 5, h. 454. 

177 A¥mad bin ‘Al³ bin ¦ajar Abµ al-Fa« al-Asqal±n³ al-Sy±fi’³, Taqr³b al-Tah©³b, 
juz 1, h. 153. 

178 Abµ al-‘Abb±s Syamsu al-D³n A¥mad bin Mu¥ammad bin Ab³ Bakrin bin 
Khulak±n, Waffay±t al-‘Ay±n Wa Amb±’ Abn±’ al-Zam±n. Juz 4, (Cet. VII; Bairµt: 
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pada pertengahan bulan Syabb±n tahun 175 H.179

Di antara gurunya ‘At±’ bin Ab³ R±ba¥, ‘Amrµ bin ¦±ri£, dan 
‘Uqail bin Kh±lid, sedangkan muridnya antara lain yaitu, Sa’³d bin 
Ka£³r, Daµd bin Man¡µr al-Nas±’³, dan ¦ajj±j bin Mu¥ammad.180 

A¥mad bin ¦anbal berkata dalam riwayat A¥mad bin Sa’ad al-
Zuhr³ bahwa al-Lai£ adalah seorang yang £iqah £abit dan berkualitas 
hadisnya Ibn Mu’³n berkata bahwa dia adalah seorang yang £iqah 
¡udµq.181  

4) ‘Uqail bin Kh±lid
Nama lengkapnya ‘Uqail bin Kh±lid bin ‘Uqail al-Ayal³ Abµ 

Kh±lid al-Amw³, seorang ¥afi§ al-¦ad³£, mantan pembantu ‘U£m±n 
bin ‘Aff±n dalam riwayat hidupnya dia pernah menetap di Sy±m. Wafat 
di Marwah pada tahun 144 H.182 

Diantara gurunya ialah Sa’³d bin Ab³ Sa’³d al-Khudri Al-Lai£ 
bin Amrµ bin Syu’a³b, dan Mu¥ammad bin Muslim bin Syih±b al-
Zuhr³ dan diantara muridnya yaitu Ya¥y± bin Ayyµb, Ibn Lah³’ah, 
dan al-Lai£.183  

Ibnu Hajar menilainya £iqah, Zahabi menilainya ¥±fiz ¡ahib al-
Kitab, Ibn Mu’³n mengatakan beliau seorang yang £iqah, A¥mad ibn 
Hanbal dan Nas±i juga menilainya £iqah.184  

5) Ibn Syih±b
Nama lengkapnya adalah Mu¥ammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah 

bin ‘Abdullah bin Syih±b bi ‘Abdull±h bin al-Hari£ bin Zuhrah bin 

D±r ¢ad±r, 1994), h. 127.  
179 Mu¥ammad bin Jal±l al-D³n al-Mukarram Ibn Man§µr, °abaq±t al-Fuqah±’, Juz 

1, (Cet. I; D±r al-R±id al-‘Arab³, 1970), h. 78. 
180 Yµsuf bin al-Zak³ ‘Abdi al-Ra¥m±n Abµ al-¦ajj±j al-Mizzi, Tah©³b al-Ikm±l, 

Juz 24, (Cet. I; Bairµt: Muassasah al-Ris±lah, 1980), h. 258. 
181 ‘Umar bin A¥mad Abµ ¦af¡ al-W±’i§, T±r³kh Asm±’ al-¤iq±t, Juz 1, (Cet. I; 

Bairµt: Muassasah al-Ris±lah, 1984), h. 196. 
182 Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n, Ta©kirah al-¦afi§, Juz 1, h. 161.
183 Yµsuf bin al-Zak³ ‘Abdi al-Ra¥m±n Abµ al-¦ajj±j al-Mizzi, Tah©³b al-Ikm±l, 

Juz 20, h. 224 dan 
184 Yµsuf bin al-Zak³ ‘Abdi al-Ra¥m±n Abµ al-¦ajj±j al-Mizzi, Tah©³b al-Ikm±l, 

Juz 20, h. 224 dan 



81

Kal±b al-Madaniy,185 lahir pada tahun 50 H.186 Kunniyahnya adalah 
Abµ Bakr,187 sering kali juga disebut al-Zuhriy kadang pula disebut Ibn 
Syih±b, ia berdomisili di Sy±m dan berada di bukit antara Makkah dan 
Madinah.188 Beliau adalah salah satu imam besar sekaligus ilmuwan 
kota ¦ij±z dan merupakan al-Am¡±r Tabi’iy.189 Wafat pada bulan 
Ramadhan tepatnya tahun 124 H.190 ada pula yang mengatakan 123 
H., 125H., namun yang masyhur adalah 124 H.191

Diantara gurunya adalah Abd³ Hurairah, N±fi’ bin Ab³ Anas, 
dan ¢±li¥ bin Sufy±n. Sedangkan diantara muridnya yaitu ‘Uqail, 
Yµnus, dan Ma’mar.192

Mu¥ammad ibn Sa’ad menilainya £iqah, ka£ir al-¥adi£, al-
‘ilmi, dan riw±yah faq³han. Sa’id ibn al-‘aziz menyatakan bahwa 
ia mengikuti majelisnya selama 6 tahun. Nasa’i juga menilai bahwa 
diantara jalur sanad yang terbaik, jalur daru al-Zuhri salah satunya. 
Sufyan ibn ‘Iynayah juga menilai hadis riwayat Zuhri paling kuat. 
Dan banyak lagi pujian yang didapatkannya.193

6) Abu Hurairah
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.
Paparan pada kelahiran, kematian, dan daerah tinggal para sanad 

rawi di atas mengindikasikan adanya pertemuan antara satu rawi 

185 Al-Muzrab±niy, Mu’jam al-Syu’ar±’, Juz 1 (t.t), h. 107.
186 Al-¢ufdiy, Al-W±fiy bi al-Wafiy±t, (t.t), Juz 2,  h. 99.
187 Ab³ al-¦uy±n Muslim bin al-¦ajj±j al-Naisabµriy, al-°abaq±t (al-‘Arabiyyah 

Sa’µdiy: D±r al-Hijrah, 1991), h. 261.
188 Ab³ Zakariyy± Ma¥yiy al-D³n bin Sy±rif al-Nawawiy, Tah§³b al-Asm±’, Juz 1 (t.t), 

h. 113.
189 Syams al-D³n Abµ al-Khair Mu¥ammad bin Mu¥ammad al-Juzriy al-Sy±fi’iy, 

G±yah al-Nih±yah f³ °ab±q±t al-Qur±’, (t.t), Juz 1, h. 392.
190 Ab³ ¦±tim  bin Mu¥ammad bin ¦ibb±n bin A¥mad bin al-Tam³miy, Masy±hir 

al-‘Ulam±’ al-Am¡±r, (Man¡µrah: D±r al-Waf±’ li al-°ab±’ah wa al-Tauz³’, 1991), Juz 
1, h. 392. Lihat juga ¦ammad bin A¥mad Abµ ‘Abdull±h al-¨ahabiy al-Damasyqiy, 
Al-K±syif f³ Ma’rifah Man Lah al-Riw±yah F³ al-Kutub al-Sittah, Juz 2 (Jeddah: D±r 
al-Qiblah al-Isl±miyah, 1992), h. 217. Lihat juga Jal±l al-D³n al-Suyµ¯iy, Al-‘Arf al-Wardiy 
F³ Akhb±r al-Mahdiy, (t.t), Juz 1, h. 110.

191 Mu¥ammad bin Sa’ad bin Man³’ Abµ ‘Abdull±h al-Bi¡riy al-Zuhriy, °abaq±t 
al-Qubr±, Juz 4, h. 177.

192 Al-Mizz³, Tah©ib al-Kam±l, juz 26, h. 420-422.
193 Al-Mizz³, Tah©ib al-Kam±l, juz 26, h. 430-435.
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dengan rawi yang lain. Begitu pula dengan informasi tentang nama 
guru dan muridnya juga menginformasikan adanyata ketersambungan 
sanad ini. 

Pada aspek ke-£iqah-an para rawi atau keadilannya juga tergambar 
dari penilaian para ulama hadis yang semua rawinya mendapatkan 
penilaian £iqah pada seluruh rawi yang ada dalam jalur sana tersebut. 
Berdasarkan penilaian tersebut peneliti mensimpulkan kesahihan 
sanadnya dan bisa dilanjutkan proses kritik matan. 

d. Kritik Matan

Berdasarkan penelusuran sebelumnya setelah merujuk pada kitab 
sumber, penulis hanya memukan dua hadis yaitu pada riwayat Ahmad 
bin Hanbal dan Nur al-D³n bin Ab³ Bakrin dalam kitab Majma’ al-
Zaw±id. Sehingga dalam kajian matan ini tidak dapat dimasukkan 
kaedah minor terhindar dari illat karena kedua hadis tersebut 
mempunyai lafal yang sama. Langkah selanjutnya adalah menilai 
dari aspek keterhindarnya pada aspek sya©, yaitu tidak bertentangan 
dengan dalil yang lebih kuat. 

Salah satu langkah untuk membuktikan bahwa sebuah hadis 
terhindar dari sy±© adalah tidak bertentangan dengan ayat al-Qur’an. 
Hadis yang penulis kaji sama sekali tidak berlawanan dengan ayat al-
Qur’an, justru hadis tersebut didukung oleh ayat al-Qur’an walaupun 
tidak berkaitan secara langsung. Allah swt., berfirman dalam Q. S. 
Al-Nahl/16: 105:

ُهُم ْوَلٰٓئَِك 
ُ
َوأ  ِۖ ٱللَّ بَِٔاَُيِٰت  يُۡؤِمُنوَن  َل  ِيَن  ٱلَّ ٱۡلَكِذَب  َيۡفَتِي  َما   إِنَّ

ٱۡلَكِٰذبُوَن ١٠٥
Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan, hanyalah 
orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka 
itulah orang-orang pendusta.194

Hadis di atas juga tidak bertentangan dengan hadis yang lebih 
kuat, malah ada hadis dari Muslim yang mendukungnya, yaitu: 

ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك قَاَل ذََكَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَكَبائَِر أَْو ُسِئَل  سَِ
194 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 418.  
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 َعْن اْلَكَبائِِر فـََقاَل الشِّْرُك بِاللَِّه َوقـَْتُل النَـّْفِس َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن َوقَاَل َأَل أُنـَبُِّئُكْم بَِأْكَبِ
اْلَكَبائِِر قَاَل قـَْوُل الزُّوِر أَْو قَاَل َشَهاَدُة الزُّوِر قَاَل ُشْعَبُة َوَأْكبـَُر َظنِّ أَنَُّه َشَهاَدُة الزُّوِر195

Artinya:

“Saya mendengar Anas bin Malik berkata, “Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar, atau ditanya 
tentang dosa-dosa besar, maka beliau bersabda: “Syirik kepada 
Allah, membunuh jiwa, durhaka terhadap kedua orang tua” lalu 
beliau bersabda lagi, “Maukah kalian untuk aku beritahukan tentang 
dosa-dosa terbesar?” beliau bersabda lagi: “Perkataan dusta, “ atau 
beliau berkata: “Persaksian dusta.” Syu’bah berkata, “Dugaanku 
yang paling kuat adalah ‘persaksian palsu’.”

Secara logika pastinya berbohong (berdusta) merupakan suatu 
kelakuan buruk yang merupakan dosa besar yang merusak pribadi 
dan masyarakat. Karena dusta adalah cacat masyarakat di seluruh 
zaman, maka ia menyebabkan banyak kehinaan dan keburukan dalam 
masyarakat itu.

Berdasarkan kritik matan di atas disimpulkan bahwa hadis di 
atas tidak bertentangan dengan al-Qur’an, hadis yang lebih sahih, 
fakta sejarah, dan akal sehat. Sehingga dalam kaidah minor yang 
terhindar dari sy±© dapat terpenuhi, dan hadis ini bisa dinilai sahih pada 
matannya. Oleh karena itu hadis ini terpenuhi aspek kriteria kesahihan 
sanad dan matannya yang berarti bisa dinilai sahih. 

e) Perhatian
Terdapat dua hadis dalam sub bagian ini, yang mana kedua hadis 

tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim oleh sebab itu penulis 
tidak melakukan takhrij hadis pada bagian ini

f) Bijaksana
Hanya terdapat satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 

dalam sub tema ini karena itu penulis tidak melakukan takhrij hadis 

195 Muslim bin al-¦ajj±j Abµ al-¦usain al-Qusyair³ al-Nais±bµr³, ¢a¥³¥ Muslim, 
Juz 1, (D±r I¥y±’ al-Tur±£ al-‘Arab³, Bairµt, t. th), h. 91. 
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pada sub tema ini.

2. Hak dan Sifat Bawaan (tabiat) Anak Usia Dini Menurut Hadis 
Nabi

a. Fitrah Positif dan Mudah Terpengaruh Dengan Lingkungan
Hanya ada satu riwayat hadis pada sub tema ini yang bersumber 

dari Imam bukhari karenanya penulis tidak melakukan takhrij hadis 
pada sub tema ini.

b. Senang Bermain
Demikian pula pada sub tema ini yang hanya terdapat satu hadis 

riwayat Imam Bukhari, karena itu penulis tidak melakukan proses 
takhrij padanya.  

3. Metode dan Sifat Pembinaan Nabi pada Anak Usia Dini 

a. Kewajiban mendidik AUD
Adapun jumlah hadis yang ada berkenaan dengan sub ini sebanyak 

2 hadis, satu hadis dari Kitab Imam Bukhari karenanya tidak dilakukan 
takhrij. Satunya dari Ahmad, adapun takhrijnya yaitu: 

ثـََنا وَِكيٌع َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َأِب اْلُمَجاِلِد َعْن ُمَاِهٍد َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل  َحدَّ
نـَْيا الدُّ لِيـَْفَضَحُه يف  َوَلِدِه  ِمْن  انـْتـََفى  َمْن  َعَلْيِه َوَسلََّم  اللَُّه  اللَِّه َصلَّى   قَاَل َرُسوُل 

َفَضَحُه اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُرُءوِس اأْلَْشَهاِد ِقَصاٌص ِبِقَصاٍص196
Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Ayahnya dari Abdullah 
bin Abu Al Mujalid dari Mujahid dari Ibnu Umar ia berkata, 
“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Sallam bersabda: “Barangsiapa tidak 
mengakui anaknya untuk membuka kejelekannya, maka Allah pada 
hari kiamat akan mengungkap kejelekannya di depan para saksi, 
dan qishash dibalas dengan qishash.

a. Takhrij Hadis
Takhrij berdasarkan awalan matan hadis dengan menggunakan 

kitab Kanzu al-‘Umm±l197 didapatkan informasi bahwa hadis ini selain 

196 A¥mad bin ¦anbal, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, Juz 4, h.402.
197 ‘Al±u al-D³n ‘Aly al-Muttaq³ ibn His±m al-D³n al-Mandiyyi al-Burh±n Fµn>y, 

Kanz al-‘Umm±l fi sunan al-Aqw±l wa al-af’±l, juz 6 (Cet.II; Beirut: Muassasah al-
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terdapat pada kitab Musnad A¥mad, juga ada pada kitab °abr±n³ yang 
berasal dari riwayat Ibnu ‘Umar. Hasil pencarian lewat aplikasi Kitab 9 
Imam Hadist dan Maktabah Sy±milah juga membuktikan hal tersebut.

b. I’tib±r Sanad
Dari takhrij di atas diketahui bahwa hadis ini berada pada 

dua sumber kitab hadis, Musnad A¥mad, dan Mu’jam al-°abr±ni. 
Walaupun begitu hadis ini tidak memiliki sa¥id dan mutabi‘. Hanya 
ada satu pada orang pada rawi sahabat dan tabi’ yaitu Ibnu ‘Umar 
dan Mujahid. 

Adapun periwayatan tersebut ditransmisikan dengan menggunakan 
metode al-sim±’ (¥adda£an±) dan mu’an’an (‘an). Berikut skema 
sanad hadisnya: 

Skema Sanad 5

رسول اهللا 

ابن عمر

مَُاهِدٍ

عبداهلل بن أب اجملالد ممد بن اب اجملالد

أبيهِ أبيهِ

وكيع عبد اهلل بن أحد بن حنبل

المسند أحمد الطبراني

�دثنا

عن

عن

عن

عن

قال

c. Kritik Sanad Hadis

Ris±lah, 1407 H), h. 196.
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Riwayat A¥mad memiliki 6 rawi yaitu: A¥mad, Waki’, Ab³hi, 
‘abdullah ibn Ab³ al-Muj±lid, Muj±hid, dan Ibnu ‘Umar. Berikut 
biografi dan penilaian ulama pada perawinya. 

1) A¥mad ibn ¦anbal 
Sudah dijelaskan pada hadis sebelumnya

2) Waki’i
Nama lengkapnya adalah Waki’i ibn al-Jarr±h ibn Mal³h al-Ra±sih 

Abµ Sufy±n al-Kµf³ al-¦±fi§. Kelahirannya pada tahun 128 H. adapula 
yang mengatakan tahun 127 H. dan ada pula yang beranggapan bahwa 
ditahun 129 H. dan meninggal pada 199 H. Ada yang mengatakan 
bahwa ia aslinya berasal dari Khurasan kemudian lahir di Asbah±n.198

Diantara gurunya yaitu ayahnya sendiri al-Jarr±h ibn Mal³h, 
Ab±na ibn ¢am’ah, Ab±na ibn ‘Abdullah, dan Ibrahim ibn Ism±il. 
Sedangkan muridnya Ibr±him ibn Sa’id al-Jauhar³, al-’abas± al-Qu¡±ra, 
dan A¥mad ibn ¦anbal.199

Pada umumnya ulama menilainya sebagai rawi £iqah seperti al-
‘ajl³, Ibnu Sa’ad, dan Ibnu hajar. Sedangkan Ya’qub ibn Syaibah 
menilainya ¥±fiz, begitu pula dengan Ibnu Hibb±n. Sedangkan Zahabi 
menilainya sebagai seorang tokoh. Ahmad ibn Hanbal juga memberi 
penilaian akan diri W±ki’ bahwa tidak pernah aku menyaksikan 
seseorang seperti beliau pada keilmuan, hafalan, dan pengetahuan 
jalur sanad dan tema, begitu pula dengan khusu’ dan wara’ yang 
dimilikinya.200 

3) Al-Jarrah ibn m±lih ibn ‘Ad³ 
Jarr±¥ ibn Mal³¥ ibn ‘Ad³ ibn Fars ibn Qais a³ Mal³¥ dari ban³ 

‘Ubaid ibn Raw±s nma aslinya adalah al-¦±ri£ ibn Kil±b ibn Rab³’ah 
ibn ‘²mir ibn ¢a’¡a’ah,201  merupakan pengurus Baitul M±l di Baghd±d 
pada masa H±rµn al-Rasy³d dan tinggal di Kufah. khal³fah ibn Khiya¯ 
berkata al-Jarra¥ wafat pada tahun 175 H sedangkan ada juga yang 

198 Lihat pada Ibnu Hajar, Tah§ib al-Tah§ib, juz 11, h. 130 dan al-Mizz³, Tah§ib 
al-Kam±l, juz 30, h. 463.

199 Lihat pada Ibnu Hajar, Tah§ib al-Tah§ib, juz 11, h. 127 dan al-Mizz³, Tah§ib 
al-Kam±l, juz 30, h. 463 dan 467.

200 al-Mizz³, Tah§ib al-Kam±l, juz 30, h. 473 dan pada aplikasi Kitab 9 Imam Hadits.
201 Al-Zuhr³, °abaq±t al-Kubr±, Juz 6, h. 231.
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mengatakan 176 H.202

Diantara gurunya abµ Is¥±q, Qais ibn Muslim, Ziy±d ibn ‘Al±qah, 
al-¤awr³, Sim±k ibn ¦arb, ‘Abdull±h ibn Muj±lid. Adapun muridnya 
diantaranya anaknya sendiri Wak³’,203 Abµ al-Wal³d, Mµsa ibn Ism±’³l, 
Musaddad, dan Mu¥ammad ibn bakr, Zuhair ibn ‘Ib±d.204 

Ya¥ya ibn Ma’³n menilinya £iqah,205 Abµ D±ud £iqah,206 Ibn Sa’ad 
K±na ¬a’³f al-¦ad³£ wa k±na ‘Asran mumtani’an bihi, Hisy±m ibn 
‘Abd al-Malik £iqah, al-Nas±I Lais bihi Ba’s, Abµ Bakr al-Barq±n³ 
bertanya kepada Abµ al-Hasan al-D±ruqu¯n³ tentang Jarra¥ ibn Mal³¥ 
dan dia berkata Lais bi Syaiun dan memiliki banyak pertimbangan 
(Ka£³r al-Wahm) lalu saya bertanya “apakah kamu pernah mengujinya” 
dan dia menjawab “tidak”, Ibn ‘Ad³ berkata hadis-hadisnya ¡ali¥ dan 
riwayat-riwayatnya jujur dan hadisnya la ba’sa bihi dan ¢udµq dan 
tidak terdapat kemungkaran dalam hadisnya.207 

4) ‘Abdull±h ibn Ab³ al-Muj±lid
Nama lengkapnya ‘Abdullah ibn b³ al-Muj±lid, ia dinamai juga 

dengan Muhammad ibn b³ al-Muj±lid, tinggal di Kufah dan ia adalah 
menantu dari Muj±hid, tinggal di Kufah. 208 Tidak ada informasi 
mengenai kelahiran dan kematiannya yang ditemukan dalam kitab-
kitab tarjamah. 

Diantara gurunya sekelompok dari Tabi’³n, Muj±hid, sedangkan 
muridnya orang-orang dari kelompok Irak, Syu’bah, dan Basyir ibn 
Salm±n. tidak terdapat informasi bahwa al-Jarr±h pernah berguru 
padanya, tapi pada biodata al-Jarr±h terdapat nama ‘Abdullah ibn al-
Muj±lid adalah syekhnya.209

202 A¥mad bin ‘Al³ al-Kha¯³b al-Baghd±d, TAr³kh al-Baghd±d, Juz 7, h. 252.
203  Mu¥ammad bin Ism±’il al-Bukh±r³ al-Ju’f³, Tar³kh al-Kab³r, Juz 2, h. 227.
204 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n bin Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, juz 2, 

h. 161.
205 ‘Abdull±h bin ‘Ad³ bin ‘Abdill±h bin Mu¥ammad bin A¥mad al-Jurj±n³, al-K±mil 

f³ ¬’af±I al-Rij±l, Juz 2, (Cet. III, Beirut; D±r al-Fikr, 1409 H), h. 162.
206 Sulaim±n bin al-Asy’a£ Abµ D±ud al-Sijist±ni, Su±l±h al-Ajr± Abµ D±ud, Juz 1, 

(Cet. I, al-Mad³nah al-Munawwarah; al-J±mi’ah al-Isl±miyah, 1319 H), h. 134.
207 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad al-Gait±b³ al-¦anaf³, Mag}±ni al-Akhy±r, 

juz 1, h. 136. 
208 Mu¥ammad bin ¦ibb±n Abu bin A¥mad  Abµ ¦±tim al-Tam³m³ al-Bust³, al-¤iq±t, 

Juz 7 (Cet. I, D±r al-Fikr, 1395 H), h. 9, Al-Zuhr³ °abaq±t al-Kubr±, Juz 6, h. 313.
209 Lihat Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n bin Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, 
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D±ruqu¯n³ menilainya £iqah,  Abµ Zar’ah ¤iqah, Ibnu Hajar, 
Abµ Is¥±q al-Syaib±ni, Zahab³ Abµ H±tim, dan Abµ Zar’ah mereka 
menilainya £iqah dan begitu pula dengan Ibnu Hibb±n.210 

5) Muj±hid
Nama lengkapnya adalah Mujahid ibn Jabar al-Makk³ Abµ al-

¦ujj±j al-Makhzµm³ al-Muqra. Beliau lahir tahun 21 H. di jaman 
kekhalifaan ‘Umar, sedangkan kematiannya ada beberapa pendapat, 
ada yang menyatakan tahun 100 H., 101 H., dan 102 H. Ia meninggal 
saat di umur 83 tahun. Beliau adalah ahli ibadah, larut dalam kezuhudan 
dengan nilai-nilai fiqih serta wara. Beliau wafat pada tahun 102 atau 
103 H di Mekkah.211

Diantara gurunya adalah Jauyariyyah binnti al-¦±ri£ ‘Ummul 
Mumin³n, ‘Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Kar³z al-Ka’biyyah, Abdullah 
Ibnu Umar Ibnu al-Khatt±b, Sementara muridnya adalah W±¡il bin 
Ab³ Jam³l al-Sy±mi, Waq±, Ibn Iyy±z al-W±lib³, Yaz³d Abi Ziy±d, Yaz³d 
bin Ab³ Maryam al-Sy±m³.212 Tidak ada informasi bahwa ‘Abdullah ibn 
al-Muj±lid pernah menjadi muridnya tetapi di data al-Muj±lid tertuang 
bahwa Muj±hid adalah gurunya.   

Ya¥y± bin Mu’³n dan °±ifah berkata bahwa Mujahid ¤iqah,213al-
‘Ijl³ juga berkomentar ¤iqah bahkan sepakat ulama menilainya ¤iqah,214 
al-ªahab³ berkata Syaikh al-Qir± wa al-Tafs³r.215

juz 5, h. 182, al-Mizz³, Tah§ib al-Kamal, juz 16, h. 27, Ibnu Hibb±n, al-¤iq±t, juz 7, 
h. 9, dan Zahab³, al-K±syif, juz 1, h. 592.  

210 Lihat Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n bin Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, 
juz 5, h. 182, al-Mizz³, Tah§ib al-Kamal, juz 16, h. 27, Ibnu Hibb±n, al-¤iq±t, juz 7, 
h. 9, dan Zahab³, al-K±syif, juz 1, h. 592.  

211 Lihat Ibnu Hajar, Tah§ib al-Tah§ib, juz 10, h. 43, Mu¥ammad bin ¦ibb±n bin 
A¥mad bin ¦ibb±n bin Mu’a© al-Tam³mi, Masy±hir ‘Ulam± al-Am¡±r wa A’l±m 
Fuqah±i al-Aqt±r, Cet, I: al-Man¡µrah: D±r al-Waf±, h. 133. Mu¥ammad bin ¦ibb±n 
bin A¥mad bin ¦ibb±n bin Mu’a© bin Ma’bad al-Taim³,al-¢iq±t, juz 5 h. 419. 

212 Abµ al-¦ajj±j Yµsµf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l 
f³ Asm± al-Rij±l, juz 27 h. 232.

213 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n Qaim±z al-
ªahab³, Siyar A’l±m al-Nubal±,, juz 4 h.451. lihat juga,Abµ al-Fa«l A¥mad bin ‘Al³ 
bin Mu¥ammad bin A¥mad ibn Hajar al-Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b, juz 10 h. 43. 
Selanjutnya Akram bin Mu¥ammad bin Ziy±dah al-F±lµj³ al-A£r³, Mu’jam Syuyµkh 
al-°abr±n³ allaz³ Raw± ‘anhuum f³ Kutubih³ al-Musnadah al-Ma¯bµ’ah, Cet, I, Jord±n: 
al-D±r al-A£riyyah, h. 417. 

214 Abµ al-¦asan A¥mad bin ‘Abdill±h bin ¢±lih al-‘Ajli Tar³kh al-Siqat, h. 420. 
215 Khair al-D³n bin Ma¥mµd bin Mu¥ammad bin ‘Al³ bin F±ris,al-A’l±m, Cet, XV,: 
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6) Ibnu Umar
Nama lengkap:Abdullah Ibnu Umar Ibnu al-Khatt±b al-Kurasyi al-

Adawi.216 Riwayat: Wafat pada tahun 73-74 H. dari kalangan sahabat. 
Negeri yaitu madina. Kunniyah yaitu Abduh Rahman. Ia adalah 
saudara Hafsah dan ibunya bernama Zainab bin Mazmµn, dia termasuk 
orang yang lebih dahulu masuk islam bersama dengan bapaknya ketika 
ia masih kecil belum balig dan hijrah ke madinah bersama ayahnya 
pada usia 10 tahun dan ikut serta dalam perang khandak pada usia 15 
tahun setelah sebelumnya dia ditolak oleh rasulullah untuk ikut serta 
dalam beberapa peperangan karena usianya yang masih muda.217 Ia 
juga digelari oleh sahabat nabi sebagai al-Mukhsiruna fil-Hadis.218 
Sebagai seorang shabat beliau sudah dianggap sebagai adil.

Mengamati keterangan-keterangan periwayat di atas, maka dapat 
disimpulkan adanya ketersambungan periwayat dari sahabat sampai 
ke mukharrij, hal ini bisa dilihat pada biografi kelahiran dan kematian 
mereka yang mengindikasikan pertemuan itu, demikian pula dengan 
domisili para rawi yang sama. 

Para rawi juga dinilai adil oleh para kritikus hadis, hal ini 
mengindikasikan kuat terpenuhinya kriteria kesahihan hadis. Dengan 
keterangan ini maka hadis di atas bisa dilanjutkan kritik matannya 
untuk memenuhi unsur kesahihan pada semua aspeknya.

d. Kritik Matan 
Berikut 3 redaksi hadis yang dimiliki hadis di atas:

Musnad A¥mad

 َمْن انـْتـََفى ِمْن َوَلِدِه
نـَْيا َفَضَحُه  لِيـَْفَضَحُه يف الدُّ

 اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى
 ُرُءوِس اأْلَْشَهاِد ِقَصاٌص

ِبِقَصاٍص

Mu’jam al-Wasi¯ da-
lam kitab al-Tabr±ni

من انتفى من ولده 
ليفضحه يف الدنيا فضحة 

اهلل يوم القيامة على رؤوس 
الشهاد قصاص بقصاص

Mu’Jam al-Kab³r 
dalam kitab Tabrani

 من انتفى من ولده
 ليفضحه يف الدنيا فضحه

 اهلل يوم القيامة على رؤوس
 األشهاد قصاص بقصا

D±r li al-Mil±y³n, juz 5 h. 278. 
216 Mu¥ammad Ibn Ism±’il Abµ Abdillah al-Bukh±r³, al-T±rikh al-Kab³r, juz 5 

(t.d.), h. 2. 
217 Mu¥ammad Ibn Ism±’il Abµ Abdillah al-Bukh±r³, al-T±rikh al-Kab³r, juz 15, 

h. 332-340.
218 Syuhudi Ismail, Ulumul Hadis, (Cet.10; Proyek Perkembangan Tenaga Akademis 

Perguruan Tinggi Agama: Jakarta, 1993), h. 28.
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Dari paparan 3 redaksi di atas ditemukan bahwa tidak 
ada perbedaan antara satu redaksi dengan yang lain, hal ini 
mengindikasikan bahwa hadis ini diriwayatkan secara lafal/riw±yah 
bi lafzi, karena tidak memiliki perbedaan lafal pada matannya. Berarti 
riwayat ini tidak ber-‘illah,  yaitu tidak maqlµb (tidak mengalami 
pemutar balikan lafal), tidak mudraj (tidak mengalami sisipan atau 
penambahan baik dari matan hadis lain maupun dari periwayat), tidak 
ada ziy±dah (lafal tambahan), tidak Mu¡a¥¥af (mengubah redaksi 
suatu kalimat sehingga makna yang dikendaki semula menjadi 
berubah), dan tidak Muharraf (terjadi perubahan syakal, sedangkan 
hurufnya masih tetap).

Sedangkan ketiadaaan syaz juga bisa dilihat saat hadis ini tidak 
bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, seperti al-Qur’an, bahkan 
hadis tersebut di perkuat dengan dalil dari Q. S. Al-Hujuraat/49: 12, 
yaitu ; 

ّنِ إِثٞۡمۖ َو ّنِ إِنَّ َبۡعَض ٱلظَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡجَتنُِبواْ َكثرِٗيا ّمَِن ٱلظَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ  َيٰٓ

ُكَل
ۡ
ن يَأ

َ
َحُدُكۡم أ

َ
ُيِبُّ أ

َ
ُسواْ َوَل َيۡغَتب بَّۡعُضُكم َبۡعًضاۚ أ  َل َتَسَّ

اٞب رَِّحيٞم ١٢ َ تَوَّ إِنَّ ٱللَّ  ۚ َ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ َمۡيٗتا فََكرِۡهُتُموهُۚ  ِخيهِ 
َ
َلَۡم أ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-
sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu 
dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu 
yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 
tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 
Penyayang”.219

Memang pada kenyataannya untuk mencegah perbuatan dan sifat 
tercela sangat berat godaannya. Tetapi Allah sudah memberikan akal 
untuk memilih, yang paling penting niat dan ikhtiar merupakan hal 

219 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 847.  
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yang wajib. Maka dari itu, apabila ada saudara muslim disekeliling 
yang suka menceritakan kejelekan, maka kewajiban kita mengingatkan 
dan mencegahnya. Menceritakan aib orang lain adalah termasuk dosa 
besar dan termasuk maksiat yang paling tersebar dikalangan kaum 
muslimin. 

Juga terdapat hadis mendukung makna hadis di atas yaitu:

 َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َل َيْظِلُمُه َوَل ُيْسِلُمُه
 َوَمْن َكاَن يف َحاَجِة َأِخيِه َكاَن اللَُّه يف َحاَجِتِه َوَمْن فـَرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة فـَرََّج اللَُّه
 َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن َستـََر ُمْسِلًما َستـََرُه اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة قَاَل أَبُو

ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيٌب ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر
Artinya: 

“bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang 
muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzhalimi 
dan tidak menganiyanya. Barangsiapa yang menolong kebutuhan 
saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Barangsiapa 
menghilangkan kesusahan seorang muslim maka Allah akan 
menghilangkan kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Dan 
barangsiapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup 
aibnya pada hari kiamat.” Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih 
gharib dari Hadits Ibnu Umar.220

Secara fakta sejarah dan logika hadis ini sama sekali tidak 
bertentangan dengan hal itu. Karena inti dari hadis ini adalah tentang 
perintah menutupi aib anak dan itu memang cukup baik untuk 
membantu psikologi anak.

Berdasarkan kritik sanad dan matan yang dilakukan di atas maka 
hadis ini dinilai sahih karena terpenuhi kriteria kesahihan hadis, dan 
hal ini sejalan dengan penilaian al-Alb±ni menyebutkan bahwa hadis 
ini sahih.221

220 Abu Abd. Al-Rahm±n A¥mad Ibn Syu’aib al-Nas±’i, Kit±b al-Sun±n al-Kubr±, 
Juz 4 (Cet. I; Beirut, Libanon: Muassasat al-Ris±lah, 1491 H/ 2001 M), h.34.

221 Nasr al-D³n al-B±ni, al-Silsilah al-¢¥a¥ihah,} juz 10, h. 23.
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b. Tadarruj/berangsur-angsur
Ada satu buah hadis yang telah ditemukan pada sub bagian ini 

yaitu hadis riwayat Ibnu Dawud yang berkenaan dengan perlunya 
proses pembinaan yang berangsur-angsur, tidak dengan cara instan, 
tanpa melalui proses pelatihan. Yaitu: 

ثـََنا ِإْسَِعيُل َعْن َسوَّاٍر َأِب َحَْزَة قَاَل أَبُو ثـََنا ُمَؤمَُّل ْبُن ِهَشاٍم يـَْعِن اْلَيْشُكرِيَّ َحدَّ  َحدَّ
 َداُود َوُهَو َسوَّاُر ْبُن َداُوَد أَبُو َحَْزَة اْلُمَزِنُّ الصَّيـَْريفُّ َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه
ِه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمُروا أَْوَلدَُكْم بِالصََّلِة َوُهْم  َعْن َجدِّ
 أَبـَْناُء َسْبِع ِسِننَي َواْضرِبُوُهْم َعَليـَْها َوُهْم أَبـَْناُء َعْشٍر َوفـَرُِّقوا بـَيـْنـَُهْم يف اْلَمَضاِجِع
َثِن َداُوُد ْبُن َسوَّاٍر اْلُمَزِنُّ بِِإْسَناِدِه َوَمْعَناُه ثـََنا وَِكيٌع َحدَّ ثـََنا ُزَهيـُْر ْبُن َحْرٍب َحدَّ  َحدَّ
 َوزَاَد َوِإَذا َزوََّج َأَحدُُكْم َخاِدَمُه َعْبَدُه أَْو َأِجيَُه َفَل يـَْنظُْر ِإىَل َما ُدوَن السُّرَِّة َوفـَْوَق
ِه َوَرَوى َعْنُه أَبُو َداُوَد الطََّياِلِسيُّ َهَذا احلَِْديَث  الرُّْكَبِة قَاَل أَبُو َداُود َوِهَم وَِكيٌع يف اسِْ

ثـََنا أَبُو َحَْزَة َسوَّاٌر الصَّيـَْريف222ُّ فـََقاَل َحدَّ
Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal bin Hisyam Al-
Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma’il dari Sawwar 
Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud 
Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu’aib 
dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk 
melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, 
dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah 
dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam 
tempat tidurnya.” Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb 
telah menceritakan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepadaku 
Dawud bin Sawwar Al-Muzani dengan isnadnya dan maknanya 
dan dia menambahkan; (sabda beliau): “Dan apabila salah seorang 
diantara kalian menikahkan sahaya perempuannya dengan sahaya 
laki-lakinya atau pembantunya, maka janganlah dia melihat apa 
yang berada di bawah pusar dan di atas paha.” Abu Dawud berkata; 
Waki’ wahm dalam hal nama Sawwar bin Dawud. Dan hadits ini 
telah diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi, dia berkata; 

222 Abµ D±wud, Sunan Ab³ D±wud, Juz 1, h. 239.
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Telah menceritakan kepada kami Abu Hamzah Sawwar Ash-Shairafi.

a. Takhrij Hadis
Takhrij dengan lafal 223 فرق dengan menggunakan kitab Mu‘jam 

al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabaw³ didapatkan informasi bahwa 
hadis ini berada pada  dalam kitab ini Sunan Ab³ D±wud kitab Shalat, 
bab 26, dan Musnad A¥mad pada juz 11 halaman 6689 dan 6756.

Sedangkan melalui 2 aplikasi pencarian hadis pada Kitab 9 Imam 
Hadits, dan Maktabah Sy±milah didapatkan informasi bahwa selain 
dari dua kitab sumber di atas juga didapatkan hadisnya pada kitab 
selain Kutub al-Tis’ah yaitu Sunan Bayh±q³, Daraqu¯n³, dan Ab³ 
Syaibah.

b. I’tibar Sanad
Pada i’tibar sanad ini hanya mengfokuskan pada sanad hadis yang 

terdapat dalam Kutub al-Tis’ah. Sebagaimana telah disebutkan di atas, 
hadis tersebut hanya ditemukan dalam al-Kutub al-Tis’ah sebanyak 
tiga riwayat. Ketiga hadis ini terdapat dalam Musnad Ahmad bin 
Hambal dua riwayat, dan satu riwayat ditemukan dalam Sunan Abi 
Daud. 

Dari tiga riwayat tersebut perawi yang meriwayatkan dari 
Rasulullah hanya satu orang yaitu Abdullah ibn ‘Amar ibn al-‘As ra. 
dan level setelah sahabat juga hanya satu perawi yang meriwayatkan 
yaitu Syu’aib ibn Muhammad ibn Abdullah ibn ‘Amar ibn al-‘As 
(dia dinasabkan kepada kakeknya, Abdullah ibn ‘Amar ibn al-
‘As). Sehingga hadis ini dianggap tidak memiliki s±¥id dan mut±bi’.  
Adapun lafal periwayatan yang digunakan ¥adda£an±, ‘an dan q±l±. 
Berikut skema sanad yang dimiliki. 

223 A.J. Wensinck Diterjemahkan oleh Mu¥ammad Fu±d ‘Abd. al-Baqi, 
al-Mu’jam al- Mufahras li al-f±zh al- ¦ad³£ al-Nabaw³, juz 5 (Bar³l; Laedan, 
1936), h. 129.
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Skema Sanad 6

عبدهللا �ن معروا

شعیب �ن عبدهللا

معروا �ن شعیب

سوار �ن داود �ٔيب محزة

إسامعیل �ن إ�رحمي �ن مقسم

محمد �ن عبدالرمحن مؤمل �ن هشام وا�یع

�ٔمحد سنن ايب داود �ٔمحد

رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل

حدثنا

حدثنا

عن

قال

عن

عن

عن

c. Kritik Sanad
Riwayat Abµ D±wud ini memiliki 7 rawi yaitu: Abµ D±wud, 

Ma’mal ibn Husy±m, Ism±’il ibn Ibra¥³m, Saww±r ibn D±wud, ‘Amru 
ibn Syu’aib, Syu’aib ibn ‘Abdullah dan Ibnu ‘Umar. Berikut biografi 
dan kritik ulama pada perawinya: 

1) Abµ D±wud
Ia adalah Sulaym±n ibn al-Asy’a£ ibn Syadd±d ibn ‘²mr. beliau 

dinamai juga ‘Imr±n. Sebagian lagi menyebutkan namanya sebagai 
Sulaym±n ibn  al-Asy’a£ ibn Is¥±q ibn Basyir Iibn Syadd±d Abµ D±wud 
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al-Sijast±n³. Kakeknya bernama ‘Imr±n, yang meninggal bersama Ali 
Ra. Saat Perang ¢iffin. Abu Dawud dikenal sebagai salah sorang 
ulama yang mengembara untuk mengumpulkan hadis yang ada di 
Irak, Khurasan, Sy±m, Hijaz, Mesir, dan lainnya. Ia dilahirkan pada 
tahun 202 H. disandarkan kepada keterangan dari murid beliau, Abu 
Ubaid Al Ajuri yang saat beliau wafat, dia berkata:  aku mendengar 
Abu Daud berkata bahwa beliau dilahirkan tahun  202 H. Sedangkan 
wafatnya tahun 275 H. saat berumur 73 tahun di Busrah.224

Diantara gurunya Ibr±him ibn Basysya±r al-Rum±d³, Ibr±him ibn 
al-¦asan, A¥mad ibn Muni’ al-Bagaw³, Is¥±q ibn Ibr±him al-Far±dis³. 
Sedangkan muridnya al-Tirmi§³, Ibr±him ibn ¦amd±n, Abµ al-°ayyib 
A¥mad dan yang lain.225 

Sangat banyak penilaian positif ulama pada diri Abµ D±wud, 
Ibnu Hajar menilainya £iqah, ¥±fi§, pengarang Sunan dan sebagai 
seorang ulama besar. Zahab³ menilainya juga sebagai ¥afi§, ¥ujjah, 
dan imam ‘±dil. Menurut Hibb±n Abu D±wud adalah salah seorang 
imam yang fakih, berilmu, dan sangat kuat hafalan, secara aplikasi, 
wara’ dan sangat berhati-hati. Abµ Bakar al-Khal± menganggapnya 
sebagai imam utama. Begitu pula dengan A¥mad ibn Mu¥ammad ibn 
Y±s³n al-Haraw³ yang menilai Abµ D±wud sebagai seorang penghafal 
hadis, dan memilki ilmu yang cukup tinggi pada ilmu-ilmu hadis, dan 
kedudukan dalam sanad sangat tinggi.226

2) Mu’ammal bin Hisy±m al-Yasykur³
Nama lengkapnya Mu’ammal ibn Hisy±m al-Yasykur³, Abµ 

Hisy±m al-Ba¡r³. Ia berasal dari kota Basrah. Abµ Q±sim berkata 
bahwa ia meninggal pada tahun 253 H. 227 

Diantara gurunya Isma’il ibn Ibr±him ibn al-Miqsam, 
sedangkan muridnya diantaranya adalah Abµ Dawµd. Selain Abµ 
D±wud, Bukh±r³, dan Nasa’i diantara Kutub Tis’ah yang mengambil 

224 Lihat al-Mizz³, Tah§ib al-Kam±l, juz 11, h. h. 355, Ibnu Hajar, Tah§ib al-Tah§ib, 
juz 4, h. 169. 

225 Lihat al-Mizz³, Tah§ib al-Kam±l, juz 11, h. h. 356-357, Ibnu Hajar, Tah§ib al-
Tah§ib, juz 4, h. 170-171. 

226 al-Mizz³, Tah§ib al-Kam±l, juz 11, h. h. 358, Ibnu Hajar, Tah§ib al-Tah§ib, juz 
4, h. 172, Ibnu Hajar, Taqr³b al-Tah§ib, juz 1, h. 250, dan Abµ ¦±tim al-R±z³, al-Jar¥ 
wa al-Ta’dil, juz 4, h. 101. 

227 Zahab³, al-¤iq±t, juz 9, h. 188, dan Ibnu Hajar, Tah§ib al-Tah§ib, juz 10, h. 352. 
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hadisnya.228

Abµ ¦±tim menilaiya ¡aduq, Abµ D±wud dan Ibnu Hibb±n 
mengatakannya £iqah. Demikian pula dengan Zahab³, dan Ibnu Hajar 
yang menganggapnya £iqah.229

3) Ism±’il
Nama lengkapnya Ism±’il ibn Ibr±him ibn Miqs±m al-Asd³, 

dia terkenal dengan nama Ibnu ‘Ulayyah. Ahmad berkata bahwa 
ia merupakan salah seorang yang £abat di daerah Basrah. Adapun 
kelahirannya pada tahun 110 H. dan meninggal pada 193 atau 194 H. 
di kota Bagdad.  

Diantara gurunya Is¥±q ibn ‘´ys± Ibnu al-°ubb±’, Ja’far ibn ‘Aun, 
¦ujj±j ibn Mu¥ammad, dan Saww±r Ab³ ¦amzah. Sedangkan diantara 
muridnya Nas±i, Ibra¥im ibn ‘Abdi al-Ra¥m±n, dan Mu’ammal ibn 
Hisy±m.

Ibnu Hajar menilainya £iqatun ¥±fi§, Zahab³ im±m ¥ujjah, Ya¥ya 
ibn Ma’in £iqatun, ma’mµnan, ¡udµqan, wara’, Qutaibah menilainya 
¥uff±§. Ya’qub ibn Syaibah juga menilainya sebagai salah seorang 
¥uff±§ di Basrah, Ziy±d ibn Ayyµb pun menilainya demikian, hingga 
mengatakan “saya tidak pernah melihatnya mencatat”. Abµ D±wud 
juga menilainya sebagai salah seorang ahli hadis yang tidak pernah 
keliru. Nas±i menilainya £iqah, £abat. 230 

4) Saww±r ibn Abµ Hamzah
Nama lengkapnya Saww±r ibn D±wud al-Mazn³, gelarannya Abµ 

¦amzah al-¢³raf³ al-Ba¡ar³. Tidak ditemukan informasi atas kelahiran 
dan kematiannya, hanya diketahui bahwa beliau berdomisili di kota 
Bashrah. Diantara gurunya tercatat nama ‘Amr ibn Syu’aib sedangkan 
diantara muridnya terdapat nama Ism±’il ibn ‘Aliah. 

Berkaitan dengan keadilannnya ada beberapa informasi, Abµ 
°±lib dari A¥mad menyatakan bahwa beliau adalah seorang Syekh 
dari Bashrah, ia la ba’sa bihi. Ibnu Hajar menilainya ¡udµqun lahu 
auh±m, Ibnu Ma’in menyatakannya £iqah, sedangkan Ibnu Hibb±n 

228 al-Mizz³, Tah§ib al-Kam±l, juz 29, h. 186-187, dan Zahab³, al-K±syif, juz 2, h. 310. 
229 Ibnu Hajar, Tah§ib al-Tah§ib, juz 10, h. 353, dan Ibnu Hibb±n, al-¤iq±t, juz 9, 

h. 188. 
230 Biografi dan penilaian dirinya diramu dari Ibnu Hajar, Tah§ib al-Tah§ib, juz 1, h. 

275-279, al-Mizz³, Tah§ib al-Kam±l, juz 24, h. 469-471, Zahab³, S³r A’l±mi al-Nubal±, 
juz 9, h. 107, Ibnu Hajar, Taqr³b al-Tah§³b, juz 1, h. 135. 
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memasukkannya dalam daftar rawi £iqah walaupun ia menyatakannya 
kadang ia keliru, D±raqu¯n³ menilai bahwa hadisnya tidak diikuti.231 

5) ‘Amr bin Syu‘aib 
Nama lengkapnya ‘Amr ibn Sy‘aib ibn Mu¥ammad ibn ‘Abdull±h 

bin ‘Amr ibn al-‘²¡ al-Qurasy³ al-Sahm³ (w. 118 H.). Diantara gurunya 
ayahnya sendiri Syu‘aib ibn ‘Abdull±h  dan muridnya adalah Saww±r 
ibn Abµ Hamzah.

Ya¥y± bin Ma‘³n mengatakan, ‘Amr ibn Syu‘aib £iqah, demikian 
juga komentar dari al-‘Ijl³ dan al-Nas±’³, mereka berdua menyatakan, 
bahwa ‘Amr ibn Syu‘aib sebagai seorang yang £iqah. 232

6) Ab³h 
Namanya, Syu‘aib ibn ‘Abdull±h bin ‘Amr ibn al-‘²¡ al-Qurasy³ 

al-Sahm³ al-¦ijaz³ (diduga wafat setelah th. 80 H. pada masa al-
Daulah ‘Abd. al-Malik).233 Ia merupakan pemimpin dari orang °±if 
pada generasi pertama. Dia meriwayatkan hadis dari kakeknya 
(Jaddihi) ‘Abdull±h bin ‘Amr bin ‘²s, bapaknya (Ab³h) Mu¥ammad 
ibn ‘Abdull±h ibn ‘Amr ibn ‘²¡, dan Mu‘±wiyah. Sedangkan yang 
meriwayatkan hadis darinya antara lain, Anaknya, ‘Amr ibn Syu’aib 
dan ‘Umar ibn Syu’aib. 

Ibnu Hajar menilainya ¡udµq, dan dalam Ta¥§ib al-Ta¥§ib 
diutarakan bahwa ada yang berpendapat bahwa jika Syu’aib 
meriwayatkan dari kakeknya (‘Abdullah) maka itu sebenarnya lewat 
ayahnya (Mu¥ammad ibn ‘Abdullah) maka hal itu dibantahnya bahwa 
benar ia juga meriwayatkan langsung dari kakeknya. Demikian juga 
yang dikuatkan oleh Al-Mi©©³, dalam Tahzib al-Kamal, bahwa bila hadis 
yang diriwayatkan dari ‘Amr bin Syu‘aib dari Ab³h dari Jaddih, riwayat 
tersebut sahih sekaligus muttasil¸hal ini juga diiyakan oleh Bukh±r³, Abµ 
D±wud dan selain keduanya. Ibnu Hibb±n memasukkannya sebagai rawi 
£iqah.234

231 Biografi dan penilaian dirinya diramu dari Ibnu Hajar, Tah§ib al-Tah§ib, juz 4, h. 
267-268, al-Mizz³, Tah§ib al-Kam±l, juz 12, h. 236, Ibnu Hibb±n, al-¤iq±t, juz 6, h. 422, 
Abµ ¦±tim al-R±z³, al-Jar¥ wa al-T’dil, juz 4, h. 272. Zahab³, al-K±syif, juz 1, h. 472.

232 Al-Mi©©³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, juz 22, h. 64-74. Al-ªahab³, Siyar, 
juz 5, h. 165-180.

233 Al-ªahab³, Siyar, juz 5, h.181. Al-Mi©©³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
juz 12, h. 534-536.

234 Al-Mi©©³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, juz, 12, h. 534, dan Ibnu Hajar, 
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7) Jaddih 
Namanya lengkapnya ‘Abdull±h ibn ‘Amr bin ‘²¡ ibn W±’il bin 

H±syim ibn Su‘aid bin Sa‘d ibn Sahm bin ‘Amr bin Hu¡ais bin Ka‘b 
ibn Lu’ay ibn G±lib al-Qurasy³ al-Sahm³, Abµ Mu¥ammad (w. 73 
H.).235

Diantara gurumya Abµ Hurairah, dan meriwayatkan hadis 
langsung dari Rasulullah saw. dan para sahabat, seperti Abµ Bakr al-
¢idd³q, ‘Umar bin al-Khatt±b, Abd. al-Ra¥m±n bin ‘Auf, dan ayahnya 
‘Amr bin al-‘²¡, dan salah seorang murid yang meriwayatkan hadis 
darinya adalah Syu‘aib bin ‘Abdull±h bin ‘Amr bin al-‘²¡ (cucunya).

Abµ Hurairah ra. mengatakan tidak seorangpun yang banyak 
meriwayatkan hadis Rasulullah saw. melebihi riwayatku, kecuali 
‘Abdull±h bin ‘Amr bin al-‘²¡, dia menuliskan hadis, sedangkan aku 
tidak, dan Syufay bin M±ti‘ mendengar pengakuan dari ‘Abdull±h bin 
‘Amr bin al-‘²¡: Aku telah menghafalkan dari Rasulullah saw. ribuan 
hadis.236 Sebagai seorang sahabat beliau dinilai adil oleh ulama hadis.

Berdasarkan biografi rawi di atas dapat dipastikan terjadinya 
ketersambungan antara satu rawi dengan rawi yang lain, hal ini 
didasarkan pada rentang kelahiran dan kematian antara satu rawi dengan 
yang lain, kemudian pada domisili para rawi ada kesamaan seperti 
kota Bashrah. Dan informasi guru dan muridnya juga menjelaskan 
pertemuan tersebut karena saling mengkonfirmasi pertemuan itu. 

Adapun penilaian ulama hadis akan hafalan dan keadilan rawinya 
juga terpenuhi kecuali pada rawi Saww±r ibn D±wud al-Mazn³ terdapat 
penolakan riwayatnya oleh D±raqu¯n³ tetapi masih banyak yang 
menerimanya, karena itu berdasarkan kaedah sebelumnya maka ia 
tetap dinilai adil karena lebih banyak yang menilainya adil. Selanjutnya 
hadis ini dapat dilanjutkan kritikan matannya.    

d. Kritik Matan
Penelitian matan hadis dilakukan untuk melacak apakah terjadi 

illat  sehingga peneliti membandingkan matan-matan hadis. Maka 
peneliti melakukan pemotongan-pemotongan hadis sebagai berikut:

Ta¥§ib al-Ta¥§ib, juz 4, h. 356.
235 Al-ªahab³, Siyar, juz 3, h. 79. Al-Mi©©³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

juz 14, h. 357.
236 Al-Mi©©³, juz 14, h. 357
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Musnad A¥mad bin ¦anbal 2 
riwayat

1- مروا صبيانكم بالصلة إذا بلغوا 
سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا 

وفرقوا بينهم يف املضاجع 
2- مروا أبناءكم بالصلة لسبع سنني 

واضربوهم عليها لعشر سنني وفرقوا بينهم 
يف املضاجع

Abu Dawud 1 riwayat

- ُمُروا أَْوَلدَُكْم بِالصََّلِة َوُهْم أَبـَْناُء َسْبِع 
ِسِننَي َواْضرِبُوُهْم َعَليـَْها َوُهْم أَبـَْناُء َعْشِر 

ِسِننَي َوفـَرُِّقوا بـَيـْنـَُهْم ِف اْلَمَضاِجِع 

Ketika melihat perbandingan antara matan satu dengan matan 
yang lain, dari 2 riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan penggunaan lafal ketiga hadis tersebut, namun perbedaan 
itu tidak merobah arti karena lafal-lafal yang berbeda itu merupakan 
sinonim untuk satu pengertian, yakni Anak-anak. Ahmad bin Hanbal 
dari dua hadis riwayatnya, satu menggunakan lafal, صبيانكم dan satu 
hadis menggunakan lafal, أبنائكم, sedangkan Abu Dawud menggunakan 
lafal, أولدكم. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa hadis 
ini tidak terjadi maqlµb, mudraj, mu¡a¥¥af, dan mu¥arraf. 

Adapun keterhindaran dari syu©µz, sebagai syarat kesahihan matan 
selanjutnya yaitu  dapat dilihat jika hadis ini tidak bertentangan 
dengan al Qur‘an. Bahkan ada ayat yang berkaitan tentang hadis 
anjuran memerintahkan Anak-anak untuk mendirikan salat yaitu 
Q.S. Taha/20: 132:

نَۡرزُقَُكۗ ُۡن  نَّ رِزٗۡقاۖ  نَسۡ َٔلَُك  َل  َعلَۡيَهاۖ  َوٱۡصَطِبۡ  لَٰوةِ  بِٱلصَّ ۡهلََك 
َ
أ ُمۡر 

ۡ
 َوأ

 َوٱۡلَعٰقَِبُة لِلتَّۡقَوٰى ١٣٢
Terjemahnya: 

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan 
bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki 
kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang 
baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.237

Juga hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih 
kuat, begitu pula tidak bertentangan dengan sejarah, dalam sejarah 
Islam tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan bahwa ada 

237 Depag R´, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 492.  
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riwayat yang menjelaskan pertentangan hadis di atas dengan sejarah, 
bahkan sejarah membuktikan rasulullah sendiri ketika melaksanakan 
salat sering diikuti oleh cucu-cucunya, Hasan dan Husain pernah naik 
ke pundak Rasulullah saw. Waktu sujud, dan nabi saw. tidak bangun 
dari sujudnya sampai cucu-cucunya ini turun dari pundaknya. 

Begitu pula dengan akal sehat hadis ini tidak bertentangan. Akal 
sehat orang yang beriman tidak akan menolak peringatan rasulullah 
saw dalam hadis di atas. Perintah salat ditujukan kepada orang yang 
beriman yang terarah kepada hatinya, karena objek perintah salat 
adalah hati dan akal orang yang beriman. Dengan demikian hadis ini 
tidak bertentangan sama sekali dengan akal sehat. Berdasarkan kritik 
matan ini penulis berkesimpulan hadis ini juga sahih matannya.

Setelah melakukan kritik sanad dan matan hadis maka peneliti 
berkesimpulan bahwa hadis ini memenuhi kriteria kesahihan hadis, karena 
itu hadis ini menjadi sahih adanya.

c. Bentuk-bentuk Hukuman pada Anak Usia Dini
Pada bagian ini ditemukan hadis sebanyak 4 buah hadis, 2 yang 

berasal dari Bukhari dan Muslim sedangkan sisanya berasal dari Abu 
Dawud sebanyak 2 hadis. Kedua hadis tersebut kami takhrij. Adapun 
hadis yang pertama hadis dari Abu Dawud:  

ثـََنا ُعْثَماُن َوأَبُو َبْكٍر ابـَْنا َأِب َشْيَبَة - َوَهَذا َلْفُظ َأِب َبْكٍر - َعْن ُمْعَتِمِر ْبِن  َحدَّ
ثـَْتِن َجدَِّتى َعْن َعمِّ َأِب ْعُت اْبَن َأِب َحَكٍم اْلِغَفارِىَّ يـَُقوُل َحدَّ  ُسَلْيَماَن قَاَل سَِ
 رَاِفِع ْبِن َعْمرٍو اْلِغَفارِىِّ قَاَل ُكْنُت ُغَلًما أَْرِمى َنَْل األَْنَصاِر فَأُِتَى ِب النَِّبُّ -صلى
 اهلل عليه وسلم- فـََقاَل »يَا ُغَلُم ِلَ تـَْرِمى النَّْخَل«. قَاَل آُكُل. قَاَل » َفَل تـَْرِم
النَّْخَل وَُكْل ِمَّا َيْسُقُط ِف َأْسَفِلَها «. ُثَّ َمَسَح رَْأَسُه فـََقاَل »اللَُّهمَّ َأْشِبْع َبْطَنُه«238.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Utsman dan Abu Bakr keduanya 
adalah anak Abu Syaibah, dan ini adalah lafazh Abu Bakr, dari 
Mu’tamir bin Sulaiman, ia berkata; saya mendengar Ibnu Abu 
Hakam Al Ghifari, ia berkata; telah menceritakan kepadaku nenekku, 
dari paman Abu Rafi’ bin ‘Amr Al Ghifari, ia berkata; dahulu aku 
adalah anak kecil yang melempari pohon kurma milik orang-orang 
anshar, kemudian aku dihadapkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi 

238 Abµ D±wud, Sunan Abµ D±wud, Juz 3, h. 64.
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wasallam. Lalu beliau berkata: “Wahai anak kecil, kenapa engkau 
melempari pohon kurma?” aku katakan; aku makan, beliau berkata; 
Jangan engkau melempari pohon kurma, makanlah yang terjatuh di 
bawahnya!” kemudian beliau mengusap kepala anak tersebut dan 
mengatakan: “Ya Allah, kenyangkanlah perutnya!”

a. Takhrij Hadis
Setelah penelusuran terhadap hadis terkait di atas dengan beberapa 

takhr³j al-¥ad³£ yakni metode lafal pertama matan hadis dengan 
kitab Masµ‘at A¯r±f al-¦ad³£, metode salah satu lafal matan hadis 
dengan menggunakan kitab al-Mu‘jam al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ 
al-Nabawiy, metode periwayat pertama atau sanad terakhir dengan 
menggunakan kitab Tu¥fat al-Asyr±f li Ma‘rifat al-A¯r±f, dengan 
metode tematik dengan menggunakan kitab Kanz al-‘Umm±l f³ Sunan 
al-Aqw±l wa al-Af‘±l dan metode status hadis dengan menggunakan 
kitab ¢a¥³¥ wa ¬a’³f al-J±mi’ al-¢ag³r, maka ditemukan bahwa hadis 
tersebut diriwayatkan dalam beberapa kitab standar, yaitu dalam kitab 
Sun±n Abu D±wud, Sunan Al-Turmµzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad 
A¥mad, Mu¡annaf Ibn Ab³ Syaibah, Misyk±t al-Ma¡±b³¥, Mustadrak 
Al-¦±kim , Al-Mu’jam Al-Kab³r, Al-°abaq±t al-Kubr± dan Al-²¥±d 
wa al-Ma£±n³y.239

239 Abµ H±jir Mu¥ammad bin Sa’³d Basyµniy Zaglµl, Mausµ‘at A¯r±f al-¦ad³£ al-
Nabawiy, Juz. XI (Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 215; A.J. Weinsinck terj. 
Mu¥ammad Fu±d ‘Abd al-B±qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, 
Juz. II, h. 310, h. 477, Juz. III, h. 60, Juz. VI, h. 387; Abµ al-¦ajj±j Yµsuf bin al-Zakiy 
‘Abd al-Ra¥m±n al-Mizziy, Tu¥fat al-Asyr±f li Ma‘rifat al-A¯r±f, Juz. IX (Cet. II; Beirut: 
al-Maktab al-Isl±miy, 1403 H/1983 M), h. 163-164; ‘Al³ al-Muttaq³ ibn ¦is±m al-D³n 
al-‘Ind³ al-Burh±n al-Faur³, Kanz al-‘Umm±l, juz 9, h. 263; ‘Al³ al-Muttaq³ ibn ¦is±m 
al-D³n al-‘Ind³ al-Burh±n al-Faur³, Kanz al-‘Umm±l f³ Sunan al-Aqw±l wa al-Af‘±l, juz 
9, h. 266; Mu¥ammad N±¡ir al-D³n Al-Alb±niy>, ¢a¥³¥ wa ¬a’³f al-J±mi’ al-¢ag³r  
(t.tp: Al-Maktab al-Isl±m³y, t.th), h. 1437; Sulaim±n bin Asy‘a£ Abµ D±wud Al-Sajist±n³ 
al-‘Azd³, Sunan Abµ D±wud, Juz 2 (t.t.: D±r al-Fikr, t.th.), h. 45; Mu¥}ammad bin 
´<s± Abµ ‘´s± Al-Turmµz³y Al-Salam³y, Al-J±mi’ Al-¢a¥³¥ Sunan al-Turmµzi, Juz. III 
(Beirµt: D±r I¥y± al-Tur±£ al-‘Arab³y, t.th.) h. 584; Mu¥ammad bin Yaz³d Abµ ‘Abd 
Allah al-Qazw±in³y, Sunan Ibnu M±jah, Juz 2 (Beirµt: D±r al-Fikr, t.th.), h. 771; Abµ 
‘Abd Allah A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦anbal bin Hil±l bin Asad Al-Syaib±n³, Musnad 
al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, Juz 5 (Cet. I; Beirµt: ‘²lim al-Kutub, 1419 H /1998 M), 
h. 31; Abµ Bakr ‘Abdullah bin Mu¥ammad bin Ab³ Syaibah Al-Kµfi, Al-Mu¡annaf fi 
al-A¥±di£ wa al-²£±r, Juz. IV (Cet. I; Riy±«: Maktabah Al-Rusyd, 1409 H), h. 294; 
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Jika takhrij ini dibatasi pada yang terdapat dalam al-Kutub al-
Tis’ah  maka ditemukan 4 jalur periwayatan, antara lain, Sun±n Abu 
D±wud, Sunan al-Turmµ©i, Musnad A¥mad dan Sunan Ibnu M±jah 
yang masing-masing 1 jalur periwayatan. Jadi jumlahnya  secara 
keseluruhan adalah 4 jalur periwayatan. 

b. I’tib±r Sanad
Dari 4 jalur periwayatan yang berasal dari Kutub al-Tis’ah tersebut 

tidak terdapat sy±hid karena pada level sahabat hanya ada 1 orang 
sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu R±fi’ bin ‘Amri Al-Gaff±r³y. 
sedangkan mut±bi’ ada 2 orang yaitu, Jaddat Ibn Abi ¦akm Al-Gafff±r³y 
dan Abu ¢±le¥ bin Ab³ Jubair. Adapun lafal periwayatan/¢igat yang 
digunakan pada tingkatan ini adalah ¡igat ‘an.dan jalurnya bisa dilihat 
dalam skema sanad berikut.

Skema Sanad 7

165 
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Gaffa>ri>y. sedangkan muta>bi’ ada 2 orang yaitu, Jaddat Ibn Abi H{akm Al-

Gafffa>ri>y dan Abu S{a>leh} bin Abi> Jubair. Adapun lafal periwayatan/S{ig}at 
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c. Kritik Sanad  

Riwayat Abu> Da>wud ini memiliki  7 rawi yaitu: Abu> Da>wud, 

Us\ma>n dan Abu> Bakr, Mu’tamar ibn Sulayma>n, Ibnu Abi> H{akim al-

Gifa>ri>, Jaddati, ‘Ammi Abi> Ra>fi’ ibn ‘Amru al-Gifa>ri>. Berikut biografi 

dan kritik ulama pada perawinya: 

1) Abu> Da>wud 

 أبیھ 

صالح بن أبي جبیر 

الفضل بن موسى 

أبو عمار  عثمان  أبو بكر  محمد بن الصباح  یعقوب بن حمید  مسدد عارم بن الفضل 

عمر بن حفص  محمد بن أحمد  یحیى بن محمد

أبو عبد هللا 

الترموذي ابو داود ابن أبي شیبة باني الشی الحاكم  إبن سعد أحمد بن حنبل التبریزي

 

ابن ماجھ

جدتي

ابن أبي حكم الغفاري

معتمر بن سلیمان

� رسول هللا

رافع بن عمرو 

الطبراني

عاصم بن 

عن

قال

یقول حدثتني

قال سمعت

عن

حدثنا

Mu¥ammad bin ‘Abdull±h Al-Kha¯³b Al-Tabr³z³y, Misyk±t al-Ma¡±b³¥, Juz. II (Cet.III; 
Beirµt: Al-Maktabah Al-Isl±m³y, 1405 H/1985 M), h. 167; Mu¥ammad bin ‘Abdull±h 
Abµ ‘Abdull±h Al-¦±kim Al-Nais±bµr³y, Al-Mustadrak ‘ala al-¢a¥³¥ain, Juz. III (Cet. 
I; Beirµt: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/ 1990 M), h. 502; Sulaim±n bin A¥mad 
bin Ayyµb Abu Al-Q±sim Al-°abr±n³y, Al-Mu’jam Al-Kab³r, Juz. V (Cet. II; Mo¡µl: 
Maktabah al-‘Ulµm wa al-¦ikam, 1404 H/ 1983 M), h. 19; Mu¥ammad bin Sa’d bin 
Man³’ Abµ ‘Abdill±h Al-Ba¡ar³y Al-Zuhr³y, Al-Tabaq±t al-Kubr±, Juz 7 (Cet. I; Beirµt: 
D±r ¢adir, 1968 M), h. 29; A¥mad bin ‘Amri bin Al-¬i¥±k Abµ Bakr Al-Syaib±n³y, 
Al-²¥±d wa al-Ma£±n³y, juz 2, (Cet. I; Riy±«: D±r al-R±yah, 1411 H/ 1991 M), h. 264.
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c. Kritik Sanad 
Riwayat Abµ D±wud ini memiliki  7 rawi yaitu: Abµ D±wud, 

U£m±n dan Abµ Bakr, Mu’tamar ibn Sulaym±n, Ibnu Ab³ ¦akim al-
Gif±r³, Jaddati, ‘Ammi Ab³ R±fi’ ibn ‘Amru al-Gif±r³. Berikut biografi 
dan kritik ulama pada perawinya:

1) Abµ D±wud
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

2) ‘U£m±n ibn Ab³ Syaibah 
Nama lengkap beliau adalah ‘U£m±n bin Mu¥ammad bin Ibr±h³m 

bin ‘U£m±n bin Khaw±sat³y Al-‘Abas³y Al-Kµf³y.240 Beliau lahir pada 
tahun 156 H241 dan wafat pada tahun  239242 H sedangkan domisilinya 
adalah daerah Kufah. 

Dintara gurunya Wak³’ bin Jarr±h, Ya¥y± bin Yaman, Yaz³d 
bin H±rµn dan yang lainnya.243 Sedangkan muridnya Al-Bukh±riy, 
Muslim, Abu D±wud, Ibnu M±jah, Ibr±h³m bin Asb±¯ dan lain-lain.244 
Beliau merupakan penduduk Kµfah dan pernah diajak oleh Sa’d bin 
Abi Waqq±¡ ke Mekkah dan Ray serta menetap di Bagd±d.245

¦usain bin Ya¥ya mengatakan bahwa beliau ¡iqah dan ¡adµq 
tidak ada keraguan padanya. Begitupula dengan Ibnu Ma’³n yang 
menilainya £iqah.246 A¥mad bin ¦anbal berkata bahwa tidak ada yang 
saya ketahui tentang beliau kecuali kebaikan.247

240 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf al-Mizzi, Tah©³b al-Kam±l li Asm±’ al-Rij±l,  
juz 19 (Cet. I; Beirµt: Muassasah al-Ris±lah, 1400 H/ 1980 M), h. 478.

241 A¥mad bin ‘Al³ bin ¦ajar Abµ Al-Fa«l Al-‘Asqal±n³y Al-Sy±fi’³y, Taqr³b al-
Tahz³b, (Cet; I: Sµriah: D±r al-Rasy³d, 1406 H/ 1986 M), h. 386.

242 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf al-Mizzi, Tah©³b al-Kam±l li Asm±’ al-Rij±l,  
juz 19, h. 486.

243 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain Al-G³t±bi 
Al-¦anafi, Mag±ni al-Akhy±r f³ Syar¥ As±m³ Rij±l Ma’±n al-²£±r, Juz. III, t.d., h. 355.

244 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf al-Mizzi, Tah©³b al-Kam±l li Asm±’ al-Rij±l,  
Juz 19, h. 480.

245 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf al-Mizzi, Tah©³b al-Kam±l li Asm±’ al-Rij±l,  
Juz 19, h. 479.

246 A¥mad bin ‘Al³ bin ¦ajar Abµ al-Fa«l Al-‘Asqal±n³y Al-Sy±fi’³y, Ta¥z³b al-
Ta¥z³b, Juz 7 (Cet. I; Beirµt : D±r al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 136.

247 Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n bin Q³m±z Al-Zahab³y, Tazkirat al-¦uff±z, 
Juz. II, t.d., h. 444. 
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3) Abµ Bakr bin Ab³ Syaibah
Nama lengkapnya adalah ’Abdull±h bin Mu¥ammad bin Ibr±h³m 

bin Ab³ Syaibah,248 Beliau adalah penduduk Kµfah,249 namun pernah 
ke Bagd±d250 dan lahir pada tahun 159 H251 dan wafat pada bulan 
Ramadan tahun 265 H.252 

Diantaranya Yaz³d bin H±rµn, Ya¥y± bin Sa’id Al-Qa¯¯an>, 
Mu’tamar bin Sulaim±n dan Wak³’ bin Al-Jarr±¥.253 Adapun diantara 
murid-muridnya adalah al-Bukh±r³, Abµ D±wud, Ibn M±jah Abµ 
Ya’l± al-Mausul³ dan A¥mad bin ¦anbal.254 

Al-Khal³l³ berkomentar akan integeritas dan intelegensi Ibnu Ab³ 
Syaibah bahwa beliau ¡iqah, Abµ H±tim menilainya ¡adµq, al-‘Aq³l³ 
dan ¢ali¥ al-°ar±bilis³ berkata Laisa bih³ Ba’s, Musallamah bin Q±sim 
Al-Andalµs³ berkata, beliau adalah penduduk Kµfah yang ¢iqah.255 
Ibnu ¦ibb±n berkata bahwa beliau adalah mutqin dan ¥±fiz.256 

4) Mu’tamar 
Nama lengkapnya Mu’tamar bin Sulaim±n bin Tarkh±n al-Taimi 

al-Ba¡ari.257 Beliau lahir di Ba¡rah pada tahun 106 H dan wafat pada 

248 Ahmad bin ‘Ali bin ¦ijr Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±niy al-Sy±fi’iy, Tah§³b al-Tah§³b, 
h. 24. Lihat juga: Ibn ¦±jar al-‘Asqal±niy, Taqr³b al-Tah§³b, Juz 2,  h. 364; Jam±l 
al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf al-Mizziy, Tah§³b al-Kam±l, juz 33, h. 98 ; Sulaim±n bin 
Khif bin Sa’id Abµ al-Wal³d al-B±j³, al-Ta’d³l wa al-Tarj³h, Juz 3, (Cet I; Riy±«: D±r 
al-Luw±’ al-Nasyir wa al-Tawazai’, 1986 M), h. 1260. 

249 Al-¢afd³, al-W±f³ bi al-Wafay±t, Juz 5, h. 462. 
250 A¥mad bin ‘Al³y bin Abµ Bakr Al-Khat³ Al-Bagd±d³y, T±r³kh Bagd±d, juz 4 

(Beirµt: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 340.
251 A¥mad bin ‘Al³y bin Abµ Bakr Al-Khat³ Al-Bagd±d³y, T±r³kh Bagd±d, Juz. 

X, h. 66. 
252 Abµ al-¦ajj±j Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, 

Juz 2, h. 129. 
253 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain Al-

G³t±bi Al-¦anafi, Mag±ni al-Akhy±r f³ Syar¥ As±m³ Rij±l Ma’±n al-²£±r, juz 3, h. 151.
254 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain Al-

G³t±bi Al-¦anafi, Mag±ni al-Akhy±r f³ Syar¥ As±m³ Rij±l Ma’±n al-²£±r, juz 2, h. 130.
255 Abµ al-Fa«l A¥mad bin A¥mad bin ‘Al³ bin bin Mu¥ammad al-‘Asqal±n³, Tah©³b 

al-Tah©³b, Juz 1 (Cet. I;  Beirµt : D±r al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 118.
256 Mu¥ammad bin ¦ibb±n bin A¥mad Abµ ¦±tim Al-Tam³m³y Al-Bust³y, Al-¢iq±t, 

Juz 8 (Cet. I; t.t.: D±r al-Fikr, 1395 H/ 1975 M), h. 358.
257 Abµ Muhammad Ma¥mµd bin Ahmad bin Mµs± bin Ahmad bin ¦usa³n, Mugn³ 

al-Akhy±r, Juz 5, (Cet. I; Beirut: D±r al-Kitab al-Alamiyyah, 1427H./2006M.) h. 63. 
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bulan Muharram pada tahun 187 H.258 
Diantara gurunya Lai£ bin Ab³ Sulaim±n, Mu’tamar bin R±syid, 

dan Mansµr bin Mu’tamar dan lain-lain259, sementara diantara murid-
murid beliau ialah A¥mad bin ¦anbal, ‘Abdull±h bin Mub±rak, Abµ 
Bakr ‘Abdull±h bin Mu¥ammad bin Ab³ Syaibah260 dan Ibnu Ab³ 
Syaibah.261

Adapun penilaian ulama tentang Mu’tamar diantaranya, Abµ 
¦atim menilai bahwa beliau adalah orang yang £iqah al-¡adµq, 
sedangkan Ibnu Ma’³n menilai £iqah, kemudian Ibnu Sa’ad juga 
menilai siqah262. 

5) Ibnu Abu Al-¦akm Al-Gif±r³y 
Nama lengkapnya ‘Abdul Kab³r bin Al-¦akm bin ‘Amr³ Al-

Gif±r³y Al-Ba¡ar³y.263  Lahir pada tahun 102 H. dan wafat pada bulan 
Muharram pada tahun 180 H.264 

Diantara gurunya kakeknya dan R±fi’ bin ‘Amri265, sementara 
muridnya ¦amm±d bin Zaid dan Mu’tamar bin Sulaim±n.266 

Lihat juga Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n Abµ al-¦ajj±j al-Mizziy, Tah©³b al-
Kam±l, Juz. 14, h. 337.

258 Al-Im±m Ab³ ¦±tim Muhammad bin Ahmad bin ¦ibb±n al-Busit³, Masy±hiru 
‘Ulam±’u al-Ams±r, Juz 1, h. 253. Lihat juga : Muhammad bin Ism±il bin Ibrah³m Abµ 
Abdull±h al-Ju’f³ al-Bukh±ri, al-T±rikh al-Kab³r, Juz 8, h. 49 ; Sulaim±n bin Khfa bin 
Sa’ad Abµ al-Walid al Baji, al-Ta’dil wa al-Tarj³¥, Juz 2, h. 763 ; Muhammad bin 
¦ibb±n bin Ahmad Abµ ¦atim al-Tamim³ al-Busit³, al-¤iq±t, Juz 7, h. 522.

259 Abµ Muhammad Ma¥mµd bin Ahmad bin Mµs± bin Ahmad bin ¦usa³n, Mugn³ 
al-Akhy±r, Juz 5, h. 63. Lihat juga : Ahmad bin Al³ bin Hajar Abµ al-Fadl al-Asqal±ni 
al-Sy±fi’i, Tah©³b al-Tah©³b, Juz X, h. 204 ; Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n Abµ 
al-¦ajj±j al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, juz 28, h. 250.

260 Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n Abµ al-¦ajj±j al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, 
juz 8, h. 253.

261 Syams Al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n bin Qaym±z 
Al-Zahab³y, Siyar A’l±m al-Nubal±, juz 8, h. 47.

262 Sulaim±n bin Khfa bin Sa’ad Abµ al-Walid al Baji, al-Ta’d³l wa al-Tarj³¥, Juz 
2, h. 763.

263 Ibnu ¦ibb±n, ¤iq±t Ibnu ¦ibb±n, Juz 7, h. 140. Lihat juga : Al-Bukh±r³y, Al-
T±rikh al-Kab³r, juz 2 (t.t: D±r al-Fikr, t.th), h. 328. 

264 Ibnu ¦{ibb±n, ¤iq±t Ibnu ¦ibb±n, Juz 7, h. 140.
265 A¥mad bin Al³ bin Hajar Abµ al-Fadl al-Asqal±ni al-Sy±fi’i, Tah©³b al-Tah©³b, 

Juz 12, h. 260. 
266 A¥mad bin ‘Al³y bin ¦ajar Abµ Al-Fa«l Al-‘Asqal±n³y Al-Sy±fi’³y, Ta’j³l al-
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Adapun penilaian ulama tentang Mu’tamar diantaranya, Abµ 
¦atim dan Al-Bukh±riy tidak menjara¥nya dan beliau disebutkan 
oleh Ibnu ¦ibb±n di dalam kitabnya Al-¤iq±t.267 

6) Jaddat³y
Nama lengkapnya ‘Amri bin Majda’ bin ¦az³m bin ¦ilw±n bin 

Al-¦±ri£ bin ¤a’labah bin Mal³l Um al-¦ukm bin ‘Amri Um±mah 
binti ‘Abdul M±lik. Beliau berasal dari Bani Gif±r.268 Peneliti tidak 
menemukan keterangan lain mengenai beliau. Nama lengkap beliau 
pun ditemukan oleh peneliti setelah meneliti anaknya, yakni R±fi’ bin 
‘Amri Al-Gif±r³y dan Al-¦akm bin ‘Amri Al-Gif±r³y. 

7) R±fi’ bin ‘Amri Al-Gif±r³y
Nama lengkapnya R±fi’ bin ‘Amri Al-Gif±r³y. Beliau bersaudara 

dengan Al-¦akm bin ‘Amri Al-Gif±r³y. Keduanya merupakan sahabat 
Rasulullah saw. Mereka pindah ke Ba¡rah setelah Rasulullah saw. 
wafat. Dan R±fi’ pun wafat di Ba¡rah. Gurunya adalah Rasulullah 
saw.269 Adapun muridnya adalah ‘Imr±n bin R±fi’ bin ‘Amri Al-
Gif±r³y270, Abdull±h bin Al-¢±mat, Abµ Juba³r,271 ‘Amri bin Sal³m 
dan lain-lain.272 Sebagai seorang sahabat beliau dinilai adil.

Berdasarkan pemaparan biografi dan ke-£iqah-an rawi di atas, 
dapat disimpulkan bahwa para perawi pada D±wud hingga Ibnu 
Abu al-Hakm al-Gif±r³ tidak ada masalah di dalamnya, nampak 
ketersambungan di dalamnya berdasarkan kelahiran, kematian, 

Manfa’at bi Zaw±id Rij±l al-Aimmat al-Arba’at, (Cet. I; Beirµt: D±r al-Kit±b al-‘Arab³y, 
t.th), h. 264. 

267 A¥mad bin ‘Al³y bin ¦ajar Abµ Al-Fa«l Al-‘Asqal±n³y Al-Sy±fi’³y, Ta’j³l al-
Manfa’at bi Zaw±id Rij±l al-Aimmat al-Arba’at, h. 264.

268 Kh³fah bin Khiy±¯ Abµ ‘Amr Al-Lay£³y Al-‘A£far³y, Al-°abaq±t, (Cet. II; Riy±« 
: D±r °aybah, 1402 H/ 1982 M), h. 175.

269 Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n Abµ al-¦ajj±j al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, 
juz 9, h. 28-29.

270 Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n Abµ al-¦ajj±j al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, 
juz 9, h. 29.

271 ‘Abdurra¥m±n bin Ab³ ¦±tim Mu¥ammad bin Idr³s Abµ Mu¥ammad Al-R±z³y 
Al-Tam³m³y,Al-Jarh wa Al-Ta’d³l, juz 3, (Cet. I; Beirµt: D±r I¥y± al-Tur±£ al-‘Arab³y, 
1271 H/ 1952 M), h. 479.

272 Mu¥ammad bin Sa’d bin Man³’ Abµ ‘Abdull±h Al-Ba¡ar³y Al-Zuhr³y, Al-°abaq±t 
al-Kubr±, juz 7 (Beirµt: D±run ¢adirun, t.th), h. 29. 
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domisili, dan informasi mengenai guru dan muridnya. Begitu pula 
dengan ke-£iqah-an mereka yang semuanya mendapatkan pujian 
dari kritikus hadis. Persoalan terjadi pada rawi sebelum terakhir 
yaitu kakeknya Ibnu Abu al-Hakm al-Gif±r³ tidak terdapat informasi 
sama sekali mengenai biografi dan ke-£iqah-annya kecuali namanya 
(mubham), karena itu penulis berkesimpulan bahwa ketersambungan 
dan keadilan kakeknya tertolak.

Berdasarkan data di atas peneliti beranggapan bahwa riwayat Ibnu 
Abu Al-¦akm Al-Gif±r³y dari kakeknya (‘Amri bin Majda’ ) tidak sah 
dan terputus karena itu sanad hadis ini dinilai dhaif/lemah dan hadisnya 
tidak perlu dilanjutkan pada kritik matan. Penilain yang sama (dhaif) 
pada hadis di atas juga peneliti dapatkan pada penilaian al-B±n³.273 

Hadis kedua yang akan ditakhrij pada bagian ini yaitu hadis 
riwayat Abµ D±wud yang berbunyi: 

ثـََنا ُمَمَُّد ْبُن اْلَعَلِء َوأَيُّوُب ْبُن ُمَمٍَّد الرَّقِّيُّ َوَعْمُرو ْبُن ُعْثَماَن احلِْْمِصيُّ اْلَمْعَن  َحدَّ
ثـََنا َمْرَواُن ْبُن ُمَعاِويََة َأْخبـََرنَا ِهَلُل ْبُن َمْيُموٍن اجلَُْهِنُّ َعْن َعطَاِء ْبِن يَزِيَد  قَاُلوا َحدَّ
 اللَّْيِثيِّ قَاَل ِهَلٌل َل َأْعَلُمُه ِإلَّ َعْن َأِب َسِعيٍد َوقَاَل أَيُّوُب َوَعْمٌرو أُرَاُه َعْن َأِب
 َسِعيٍد َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِبُغَلٍم َوُهَو َيْسُلُخ َشاًة فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه
 َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم تـََنحَّ َحتَّ أُرَِيَك فََأْدَخَل َيَدُه بـنَْيَ اجْلِْلِد َواللَّْحِم َفَدَحَس ِبَا
ِبِط ُثَّ َمَضى َفَصلَّى لِلنَّاِس وَلَْ يـَتـََوضَّْأ قَاَل أَبُو َداُود زَاَد َعْمٌرو  َحتَّ تـََواَرْت ِإىَل اْلِ
 يف َحِديِثِه يـَْعِن لَْ َيَسَّ َماًء َوقَاَل َعْن ِهَلِل ْبِن َمْيُموٍن الرَّْمِليِّ قَاَل أَبُو َداُود َوَرَواُه
 َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زِيَاٍد َوأَبُو ُمَعاِويََة َعْن ِهَلٍل َعْن َعطَاٍء َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه

َوَسلََّم ُمْرَسًل لَْ َيْذُكْر أَبَا َسِعيٍد274
Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-’Ala` dan 
Ayyub bin Muhammad Ar Raqqi dan Amru bin Utsman Al Himshi 
secara makna, mereka mengatakan; Telah menceritakan kepada kami 
Marwan bin Mu’awiyah telah mengabarkan kepada kami Hilal bin 
Maimun Al-Juhani dari ‘Atha` bin Yazid Al-Laitsi berkata Hilal; 
Saya tidak mengetahuinya kecuali dari Abu Sa’id. Ayyub dan Amru 
berkata; Saya berpendapat hadits ini dari Abu Sa’id bahwasanya Nabi 

273 Al-B±n³, ¬a’if Ab³ D±wud, juz 1, h. 256. (CD-ROOM), Maktabah Sy±milah.
274 Abµ D±wud, Sunan Abµ D±wud, Juz 1, h. 97.
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shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melewati seorang anak sedang 
menguliti domba, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda 
kepadanya: “Minggirlah, saya akan mengajarkan kamu (bagaimana 
cara menguliti domba).” Lalu beliau memasukkan tangannya diantara 
kulit dan daging, kemudian beliau menekannya dengan kuat hingga 
terus mengulitinya sampai tangan beliau tersembunyi di balik ketiak 
(domba itu), kemudian beliau pergi lalu shalat mengimami orang-
orang dan tidak berwudhu. Abu Dawud berkata; Amru menambahkan 
dalam riwayat haditsnya; Beliau tidak menyentuh air. Dan dia 
mengatakan dari Hilal bin Maimun Ar-Ramli. Abu Daud berkata; 
Dan diriwayatkan dari Abdul Wahid bin Ziyad dan Abu Mu’awiyah 
dari Hilal dari ‘Atha` dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam secara 
mursal tanpa menyebutkan Abu Sa’id.

a. Takhr³j al-¦ad³£
Setelah penelusuran terhadap hadis terkait di atas dengan 

menggunakan lafal matan hadis dalam kitab Mu‘jam al-Mufahras 
li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabaw³  karangan A.J. Wensinck dan dengan 
menggunakan awalan matan hadis dengan menggunakan kitab 
J±mi’ U¡µl f³ A¥ad³£ Rasµl karya Majid al-D³n Abµ al-Sa’ad±t al-
Mub±rak bin Mu¥ammad bin Mu¥ammad bin Mu¥ammad bin ‘Abd 
al-Kar³m dan dengan menggunakan kitab al-Musnad al-j±mi’ karya 
Mu¥ammad Ma¥mµd Khal³l dan dengan melihat periwayat pertama 
dengan menggunakan kitab Tu¥fah al-Asyr±f bi Ma’rifah al-A¯r±f 
karya Jam±l al-D³n Abµ al-¦ajj±j Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥man al-Mizz³ 
serta dengan menggunakan tema hadis dengan kitab kanzu al-Ummal,   
maka ditemukan bahwa hadis tersebut diriwayatkan dalam beberapa 
kitab standar, yaitu dalam kitab Sunan Ibn M±jah dan Sunan Ab³ 
D±wud, Sa¥³¥ Ibn ¦ibb±n dan Al-Sunan al-Kubr± li al-Baihaq³.275

275 A. J. Wensick, Mu’jam mufahras li alf±§ al-¥ad³£ al-nab±wiyyah, Juz, 2, H.2, 
122; Majid al-D³n Abµ al-Sa’ad±t al-Mub±rak bin Mu¥ammad bin Mu¥ammad bin 
Mu¥ammad bin ‘Abd al-Kar³m,  J±mi’ U¡µl f³ A¥ad³£ Rasµl, Cet. I; Maktabah al-
¦ilwan³,1391 H/ 1971 M, Juz 7. H. 105; Mu¥ammad Ma¥mµd Kh³l, al-Musnad al-
j±mi’, Cet. I; Beirµt: D±r al-Jail, Juz 1413 H/ 1933 M, Juz 6, H.170; Jam±l al-D³n Abµ 
al-¦ajj±j Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥man al-Mizz³, Tu¥fah al-Asyr±f bi Ma’rifah al-A¯r±f, Juz 
3 (Cet. II; al-Maktabah al-Islam³,1403 H/ 1983 M), h. 403; ‘Al±udd³n ‘Al³ bin ¦iz±m 
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b. I’tibar Sanad
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa hadis ini 

pada Kutub al-Tis’ah hanya terdapat pada kitab Sunan Ibn M±jah 
dan Sunan Ab³ D±wud. Kemudian hadis ini tidak memiliki sy±hid 
dan mut±bi’ karena hanya ada satu periwayat pada tingkat sahabat 
(Abu Sa’id) dan satu pada tingkat rawi di bawah sahabat (‘A¯a’). 
Adapun periwayatannya mengunakan kata ‘an, ¥adda£an±, q±l±, dan 
akhbaran±. Berikut skema sanad hadisnya.

Skema Sanad 8
رسول هللا 

ايب سعید اخلدرى

عطاء �ن ايب �زید

هالل �ن مميون

مروان �ن معاویة

ابو �كر محمد �ن العالء ایوب معرو امحد ابو �ریب

البهيقى سنن ايب داود ا�ن ح�ان ا�ن ما�ه

 ا�رب�

حدثنا

حدثنا

أجبرنا

عن

عن

عن

c. Kritik Sanad
Adapun riwayat hadis Abµ D±wud ini memiliki 8 rawi, yaitu: 

Abµ D±wud, Mu¥ammad ibn al-‘Al±I, Ayyµb ibn Mu¥ammad 
al-Raqqµ, ‘Amru ibn ‘U£m±n, Marw±n ibn Mu’awiyah, Hil±l ibn 
Maymunah, ‘A¯¯a ibn Yaz³d,  dan Abµ Sa’id. Berikut biografi, dan 
kualitas perawinya.

al-D³n bin Q±d³ Kh±n al-Q±«³, Kanz al-‘umm±l f³ sunan al-aqw±l wa al-af’±l, juz 9 
(Cet. V; Muassasah al-Ris±lah, 1401 H/ 1981 M), h..586; Sulaim±n bin al-Asy’as bin 
Is¥±q bin Basy³r bin Syadd±d, Sunan Ab³ D±wud, Juz 1 (Beirµ: Maktabah al-‘A¡riyyah, 
t.th.), h. 47; Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin Yaz³d al-Quzwain³, Sunan Ibn M±jah, Juz 
2 (Beirut: D±r I¥y± al-Kutub al-‘Arab³, t.th), h.1061.
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1) Abµ D±wud
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

2) Mu¥ammad ibn al-‘Al±
Nama lengkapnya Mu¥ammad bin al ’Al± bin Kar³b al-Hamdan³, 

memiliki nama kunniah Abµ Kar³b al-Kµf³.276 Beliau lahir tahun 161 
H.277 dan meninggal pada tahun 248 H. pada bulan Jumadil akhir.278  

Diantara gurunya Mu¥ammad ibn ‘Ubaidah, Mu¥ammad bin 
Fu"Ail bin Gazw±n, Mukht±r ibn Gazw±n al-Tam±r, Marw±n bin 
Mu’±wiyah,  dan lainnya. Sedangkan murinya al-Jam±’ah (termasuk 
Abµ D±wud), Ibr±h³m bin Mu’qal al-Nasaf³, dan lain-lain.279  

Banyak yang menilai Mu¥ammad bin al-‘Al± dengan hal 
positif diantaranya al-¦asan bin Sufy±n berkata: saya mendengar 
dari Mu¥ammad bin ‘Abdill±h bin Nam³r dia berkata: tidak ada 
yang memiliki banyak hadis di Iraq kecuali Mu¥ammad bin al-‘Al±, 
Ahmad bin Mµsa bin Is¥±q al-An¡ar³ berkata: saya mendengar dari 
Mu¥ammad bin al ‘Al± seribu seribu hadis, al-Nas±³ berkata l± basa 
bih dilain kesempatan beliau juga biasa berkata bahwa Mu¥ammad 
bin al-‘Al± £iqah.280 Abµ Mu¥ammad berkata dia meriwayatkan dari 
bapakku dan Abµ Zur’ah dia berkata ¡udµq.281

3) Ayyµb bin Mu¥ammad al-Raqq³
Nama lengkapnya Ayyµb bin Mu¥ammad bin Ziy±d bin Farµkh al-

276 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-
Rij±l, Cet. I; Beirµt: Muassasah al-Ris±lah, 1400 H/ 1980 M, Juz 26, H.245.

277 Syama al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad, Siyar A’l±m al-Nubal±, 
juz 11, h. 349. 

278 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-
Rij±l, Juz  26, H.248. 

279 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-
Rij±l, Juz  26, H.245.

280 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-
Rij±l, Juz  26, H. 247. Lihat juga, A¥mad bin Syu’aib bin ‘Al³ al-Khuras±n³, Tasmiyah 
Masy±yikh Ab³ ‘Abd al-Ra¥m±n, Cet. I; Mekkah: D±r ‘²lim al-Faw±id, 1432 H, h. 58.

281 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n bin Mu¥ammad bin Idr³s Ibn ¦±tim al-R±z³, 
Cet. I; Beirµt: D±r I¥y± al-Tur±¡, 1271 H/ 1952 M, Juz 8, h. 52. Selanjutnya, Syams 
al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n, T±r³kh al-Isl±m wa Wafay±t 
Masy±h³r al-A’l±m, Cet. I; D±r al-Garb al-Isl±m³, 2003, Juz 5, h. 1238. Selanjutnya, 
Magla¯³ bin Qal³j Ab³ ‘Abdill±h, Ikm±l Tah©³b al-Kam±l f³ Asm± al-Rij±l, Cet. I; al-
F±rµq al-¦ad³£iyyah. Juz 10, h. 305.  
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Waz±n, dan nama kunniahnya adalah Abµ Mu¥ammad al-Riqq³.282 Abµ 
Ja’far Mu¥ammad bin ‘Al³ bin A¥mad bin al-Riqq³ menyebut tahun 
kematian Ayyµb bin Mu¥ammad yaitu 246 H.283 sementara Abµ ¦±tim 
al-R±z³ berkata bahwa Ayyµb meninggal pada bulan dzulqai’dah tahun 
249 H. dan dia penduduk Kufah.284

Diantara gurunya ‘Is± bin Yµnµs, G³s±n bin ‘Ubaid, Fahr bin Bisyr, 
Fai« bin Is¥±q al-Riqq³, Mu¥ammad bin ‘Ubaid, Marwan Mu’±wiyah, 
dan lainnya. Sedangkan muridnya Abµ D±wud, al-Nas±I, Ibn M±jah, 
A¥mad bin al-¦asan bin ‘Abd al-M±lik, A¥mad bin ‘Al³ al-Abb±r, 
Abµ Bakr ‘Amr bin Ab³ Ab³ ‘²¡im, dan lain-lain.285

Ya’qub bin Sufy±n menilainya Syaikh l± Ba’sa bih, al-Nas±i 
dan Abµ ¦atim juga menilainya £iqah, Abµ Bakr al-Khatibi menilai 
hadisnya masyhur.286 Demikian pula Ibnu Hajar yang menilainya £iqah, 
sedangkan Zahab³ menganggapnya ¥ujjah.287 

4) Marw±n bin Mu’±wiyah
Nama lengkapnya Marw±n bin Mu’±wiyah bin al-¦±ri£ bin 

Asm± bin Kh±rajah bin ‘Uyainah bin ¦asan bin ¦u©aifah bin Badr 
al-Fazwar³, Beliau tinggal di Mekkah kemudian pndah ke Damaskus 
dan meninggal di sana tetapi ada juga yang berkata meninggal di 

282 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-
Rij±l, Juz 3, h. 489. Lihat juga, Mu¥ammad bin ¦ibb±n bin A¥mad bin ¦ayy±n Abµ 
¦±tim, al-¤iq±t, Cet. I; al-Hindi: D±irah al-Mu’±rif, 1393 H/ 1973 M, Juz 8, h. 127. 
Selanjutnya, Abµ al-Q±sim ‘Al³ bin al-¦asan bin Hibah, T±r³kh Dimasq, Cet. D±r 
al-Fikr, 1415 H/ 1995 M, Juz 10 h. 114. Selanjutnya, Mu¥ammad bin Mukarram bin 
‘Al³, Mukhta¡ar T±r³kh Dimasyq li Ibn ‘As±kir, Cet. I; Suriy±: D±r al-Fikr, Juz 5,1402 
H/ 1984 M h. 124.

283 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-
Rij±l, Juz 3, h. 491.

284 Mu¥ammad bin ¦ibb±n bin A¥mad bin ¦ayy±n Abµ ¦±tim, al-¤iq±t, Cet. I; 
al-Hindi: D±irah al-Mu’±rif, 1393 H/ 1973 M, Juz 8, h. 128. 

285 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-
Rij±l, Juz 3, h. 490.

286 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-
Rij±l, Juz 3, h. 491. Lihat juga, Abµ ‘Abd al-Ra¥m±n A¥mad bin Syua’ib, Tasmiyah 
Masy±yikh Ab³ ‘Abd al-Ra¥m±n, Cet. I; Mekkah: D±r al’²lim al-Faw±id, 1423 H, 
Juz 1 h. 84.

287 Lihat Ibnu Hajar, al-Jar¥ wa al-Ta’dil, juz 2, h. 258. Zahabi, al-K±syif, juz 1, 
h. 262. 
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Mekkah.288 Beliau meninggal pada tahun 193 H.289

Diantara gurunya H±syim bin H±syim bin ‘Utbah, Ab³ al-Mi’l± 
Hil±l bin Suwaid, Hil±l bin ‘²mir al-Mizn³, Hil±l bin Maimµn al-
Juhn³, W±il bin Ab³ D±wud, Y±z³n al-Zayy±t, Ya¥y± bin Ab³ Ansiyah 
al-Juzr³, Ya¥y± bin Ayyµb al-Bajl³, Ya¥y± bin Sa’³d al-An¡ar³, dan 
lainnya sementara muridnya Ayyµb bin al-Waz±n, ‘Amru bin 
‘U£m±n al-¦i¡m³, Mu¥ammad bin al’Al±, Mu¥ammad bin ‘´s± 
bin al-I¯b±, Mu¥ammad bin ‘Uyainah al-Mi¡¡i¡³, dan lain-lain.290

al-‘Ijl³ menilainya ¤iqah, Abµ Bakr berkata dia ¤iqah dan ¦±fi©, 
dia adalah Sudµq.291Abµ D±wud berkata tidak ada yang lebih ¥±fiz 
darinya, atau hadisnya terjaga dan rata-rata menilainya positif.292

5) Hil±l bin Maimµn
Nama lengkapnya Hil±l bin Maimµn al-Juhn³, ada juga 

menamainya al-¦azl³, Abµ ‘Al³, Abµ al-Mug³rah, Abµ al-Ma’bad al-
Fali¡¯in³ dan dia tinggal di Mekkah.293 Beliau meninggal sekitar tahun 
141 -150 H di Syam.294

Diantara gurunya adalah Sa’³d bin al-Musabbab, ‘A¯± bin Yaz³d 

288 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-
Rij±l, Juz 27, h. 403. Lihat juga, Mu¥ammad bin Ism±’³l bin Ibr±h³m bin Mugh³rah 
al-Bukhar³, T±r³kh al- kab³r, D±irah al-Mu’±rif, Juz 7, h. 327. Lihat juga, A¥mad bin 
Mu¥ammad bin al-¦asan bin al-¦asan, al-¦id±yah wa al-Irsy±d f³ Ma’rifah Ahl ¤iqah 
wa al-Sadd±d, (Beirµt: D±r al-Ma’rifah, 1407 H), Juz 2, Ha;. 717. Selanjutnya, Abµ 
al-Q±sim ‘Al³ bin al-¦asan, T±r³kh Dimasq, Juz 57,h.  347.

289 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-
Rij±l, Juz 27, h. 408.  Lihat juga, Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin Sa’ad bin Man³’ 
al-Hasyim³, al-°abaq±t al-Kubr±, (Cet. I; Beirµt: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H/ 
1990 M, Juz 7), h. 237.

290 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-
Rij±l, Juz 27, h. 407.

291 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n bin Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, juz 8, 
h. 273.  

292 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin Mu¥ammad bin ‘U£m±n, 
Siyar A’l±m al-Nubal±, juz 9, h. 53. Lihat juga, Abµ al-W±lid bin Sulaim±n bin Khaf, 
al-Ta’d³lwa al-Tajr³¥ liman Kharaja lahµ al-Bukhar³ f³ al-J±mi’ al-¢a¥³¥, Cet. I; Riy±«: 
D±r al-Liw±, 1406 H/ 1989 M, Juz 2, h. 731. 

293 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-
Rij±l, Juz 30, h. 349.

294 Syams al-D³n Abµ ‘Abdilla¥ Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n, T±r³kh al-
Isl±m wa Wafay±t al-Masy±h³r al-‘Ulam±, Juz 3, h. 1003. 
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al-Lai£³, Ya’l± bin Syadd±d bin Aus, sementara murid-muridnya adalah 
¤aur bin Yaz³d al-Mi¥¡³, ‘Abd al-W±¥id bin Ziy±d, Mu¥ammad bin 
Saw±, Marw±n bin Mu’±wiyah, Waq³’ bin al-Jar±¥ Abµ Mu’±wiyah 
al-¬ar³r.295

Ya¥y± bin Mu’³n menilainya ¤iqah, ‘Abd al-Ra¥m±n berkata dia 
laisa bi al-qaw³ yuktabu ¥ad³£uh,296 Nasa’i menilainya laysa bi ba’san, 
Yahya dan Abµ ¦atim mengatakannya laysa biqawiy yaktub hadi£uhu, 
adapun Ibnu Hibb±n memasukkannya sebagai rawi £iqah, demikian 
pula Ibnu Hajar dan Zahabi yang menilainya sebagai ¡uduq.297

6) ‘A¯± bin Yaz³d al-Lai£³
‘A¯± bin Yaz³d al-Lai£³ al-Judda’³,298 Memilki nama kunniah Abµ 

Yaz³d,299 lahir pada tahun 25 H dan meninggal pada tahun 105 H dia 
adalah penduduk Madinah tinggal di Syam, dia juga memiliki nama 
kunniah lain sperti Abµ Mu¥ammad.300 

Diantara gurunya ‘U£m±n bin ‘Aff±n, ‘Ubaidill±h bin ‘²d³ bin al-
Khayy±r, Ab³ Sa’³d al-Khudr³, Abµ Hurairah, dan lainnya sementara 
muridnya adalah Suhail bin Ab³ ¢±li¥, Mu¥ammad bin Muslim Syih±b 
bin al-Zuhr³, Hil±l bin Maimµn al-Raml³, Abµ ‘Ubaid J±¥ib Sulaim±n 
dan lain-lainnya.301

295 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-Rij±l, 
Juz 30, h. 349. Lihat juga, Mu¥ammad bin Ism±’³l bin Ibr±h³m bin al-Mug³rah, T±r³kh 
al-Kab³r, Juz 8, h. 205. Selanjutnya, Muslim bin al-¦ajj±j al-Qusyair³ al-Naisabµr³, 
al-Kun± wa al-Asm±, Cet. I; Saudi ‘Arabi: ‘Im±dah al-Ba¥£ al-‘Ilmi, 1404 H/ 1984 
M, Juz 2, h. 762.

296 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n bin Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, juz 9, 
h. 76. Lihat juga, Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n, 
T±r³kh al-Isl±m wa Fay±t al-Masy±h³r wa al-A’l±m, Cet. I; D±r al-Garb al-Isl±m³, 
2003, juz 3, h. 1003.

297 Ibnu Hajar, Tah§ib al-Tah§ib, juz 11, h. 74.
298 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-

Rij±l, Juz 20, h. 123.
299 Muslim bin al-¦ajj±j, al-Kun± wa al-Asm±,Cet. I; Madinah: al’Um±dah al-Ba¥£ 

al-‘Ilm³, 1404 H/ 1984 M, Juz 2, h. 194. 
300 Mu¥ammad bin ¦ayy±n bin A¥mad bin ¦ayy±n, al-¢iq±t, Cet. I; Hindia: D±r 

al-Mu’arif, 1393 H/ 1973 M, Juz 5, h. 200.  Lihat Juga, Mu¥ammad bin ¦ayy±n bin 
A¥mad bin ¦ayy±n, Masy±h³r ‘Ulam± al-Am¡±r wa A’l±m al-Fuqah± al-Aq¯±r, Cet. 
I; al-Man¡µrah: D±r al-Waf±, 1411 H/ 1991 M, h. 182.

301 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-
Rij±l, Juz 20, h. 124.
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‘Al³ bin al-Madani, Nas±i dan Ibnu Hib±n menilainya £iqah, Ibnu 
Sa’ad menganggapnya sebagai orang yang banyak merawikan hadis. 

302 Demikian pula dengan al-‘Ijl³ menilainya £iqah,303 Abµ ¦±tim juga 
menilainya £iqah. 304

7) Ab³ Sa’³d al-Khudr³
Nama lengkapnya Sa’ad bin M±lik bin Sin±n bin ‘Ubaid bin 

¤a’labah bin ‘Ubaid al-Aj³r, memiliki nama kunniah Abµ Sa’ad al-
Khudr³.305 Beliau meninggal di Madinah tahun 40 H.306

Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis 
langsung dari Rasulullah saw. Dan diantara murid-muridnya adalah 
‘I¯¯±b bin ¦an³n, ‘Urwah bin Zubair, ‘A¯± bin Ab³ Rab³¥, ‘A¯± bin 
Yaz³d, ‘A¯± bin Yass±r, ‘A¯iyyah bin al-Aufuq.

Beliau termasuk sahabat kaum Ansar yang mulia, dia banyak 
menghafal hadis dari Rasulullah saw.307 Sebagai seorang sahabat maka 
ia dinilai adil.

Setelah mengamati secara seksama rangkaian proses periwayatan 
mulai dari Rasulull±h saw. Sampai Ab³ D±wud, berdasarkan biografi, 
kelahiran, kematian, domisili, informasi guru dan murid, serta 
informasi kualitas periwayatnya maka peneliti beranggapan hadis 
ini sanadnya sahih, walaupun pada rawi Hil±l bin Maimµn al-Juhn³ 
kualitas rawinya ada yang menilai tidak kuat, tapi mayoritas tetap 
menganggapnya £iqah, sesuai dengan kaedah yang digunakan bahwa 
ia tetap akan dinilai adil selama yang menilainya positif lebih banyak. 
Berdasarkan penilaian ini maka hadis ini bisa dilanjutkan pada kritik 
matan.  

302 Ibnu Hajar, Tah§ib al-Tah§ib, juz 7, h. 193.
303 A¥mad ibn ‘Abdullah ibn ¢±le¥ Abµ al-¦asan al-‘Ijl³, Ma’rifa al-¢iq±t, juz 2, 

h. 137.
304 Abµ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta’dil, juz 6, h. 338.
305 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizz³, Tahdz³b al-Kam±l f³ Asm± al-

Rij±l, Juz 10, h. 295. Lihat juga, Abµ al-Q±sim ‘Al³ bin al-¦asan bin Hibah, T±r³kh 
Dimasq, Juz 20, h.373.

306 Abµ ‘Umar Yµsµf bin ‘Abdill±h bin Mu¥ammad bin ‘Abd al-Bar, al-Isti’±b f³ 
Ma’rifah al-¢a¥±bah, , Juz 2 (Cet. 1; Beirµt: D±r al-Jail, 1412 H/ 1992 M), h. 602. 
Lihat juga, Khair al-D³n bin Ma¥mµd bin Mu¥ammad bin ‘Al³ bin F±ris, al-A’l±m, 
Cet. 15, h. D±r al-‘Ilm, 2002 M, Juz 3, h. 83. 

307 Abµ Bakr A¥mad bin ‘Al³ bin ¢±bit, T±r³kh Baghd±d, juz 1, h. 192.
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d. Kritik Matan
Untuk mempermudah dalam mengetahui ‘illah yang ada pada hadis 

yang ditandai dengan adanya ziy±dah (tambahan), inqil±b (pembalikan 
lafal), mudraj (sisipan), naq³s (pengurangan) dan al-tahr³f/al-ta¡¥³f 
(perubahan huruf/syakalnya) yang kemudian dimasukkan dalam 
kaedah minor dari kaedah mayor tidak terjadinya illat maka peneliti 
melakukan pemenggalan-pemenggalan lafal matan hadis dalam setiap 
riwayat. 

 Sunan Ab³
D±wud

َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه 
َوَسلََّم َمرَّ ِبُغَلٍم َوُهَو 

َيْسُلُخ َشاًة،
فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه 

َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:
»تـََنحَّ َحتَّ أُرَِيَك«

فََأْدَخَل َيَدُه بـنَْيَ اجْلِْلِد 
َواللَّْحِم،

َفَدَحَس ِبَا َحتَّ 
ِبِط، تـََواَرْت ِإىَل اْلِ

ُثَّ َمَضى َفَصلَّى لِلنَّاِس 
وَلَْ يـَتـََوضَّْأ،

Sunan Ibn 
M±jah

 َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى
 اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ
ِبُغَلٍم َيْسُلُخ َشاًة،

 فـََقاَل َلُه َرُسوُل
 اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه

َوَسلََّم:
»تـََنحَّ، َحتَّ أُرَِيَك«
 فََأْدَخَل َرُسوُل اللَِّه

 َصلَّى اهللُ َعَلْيِه
 َوَسلََّم َيَدُه بـنَْيَ
اجْلِْلِد َواللَّْحِم،

 َفَدَحَس ِبَا، َحتَّ
ِبِط تـََواَرْت ِإىَل اْلِ
 َوقَاَل: »يَا ُغَلُم
َهَكَذا فَاْسُلْخ«
 ُثَّ َمَضى َوَصلَّى

لِلنَّاِس، وَلَْ يـَتـََوضَّْأ

¤a¥³¥ Ibn 
¦ibb±n

َأنَّ َرُسوَل اللَِّه، 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

وسلم، َمرَّ ِبُغَلٍم 
َيْسُلُخ َشاًة،

فـََقاَل َلُه:
»تـََنحَّ َحتَّ أُرَِيَك، 
فَِإنِّ َل أَرَاَك ُتِْسُن 

َتْسُلُخ«.
قَاَل: فََأْدَخَل َرُسوُل 

اللَِّه، َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَسلََّم، َيَدُه 

بـنَْيَ اجْلِْلِد َواللَّْحِم،
َفَدَحَس ِبَا َحتَّ 
ْبِط، تـََواَرْت ِإىَل اْلِ

ُثَّ قَاَل َصلَّى 
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
»َهَكَذا يَا ُغَلُم 

فَاْسُلْخ«
ُثَّ اْنطََلَق َفَصلَّى، 

وَلَْ يـَتـََوضَّْأ، وَلَْ 
َيَسَّ ماء

Al-Sunan 
al-Kubr± li 
al-Baihaq³

 َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اهلُل
 َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ

ِبُغَلٍم َيْسُلُخ َشاًة،
 فـََقاَل َلُه َرُسوُل

 اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه
َوَسلََّم:

 “ تـََنحَّ َحتَّ أُرَِيَك
“

 فََأْدَخَل َيَدُه بـنَْيَ
اجْلِْلِد َواللَّْحِم

 َفَدَحَس ِبَا َحتَّ
ْبِط، تـََواَرْت ِإىَل اْلِ
 ُثَّ َمَضى، َفَصلَّى

بِالنَّاِس، وَلَْ يـَتـََوضَّْأ
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Dari pengamatan peneliti terhadap matan-matan hadis di atas, 
ditemukan nuq¡±n pada matan hadis yang menjadi objek kajian sebab 
jika dibandingkan dengan hadis-hadis lain, yaitu kata:

فَاْسُلْخ  َهَكَذا  ُغَلُم  »يَا   meskipun juga ditemukan matan hadis ,َوقَاَل: 
yang tidak menambahkan kalimat tersebut. penambahan ini terdapat 
pada kitab Sunan Ibn M±jah dan ¢a¥³¥ Ibn ¦ibb±n. akan tetapi jika 
diperhatikan dengan seksama pengurangan kalimat tersebut tidak 
berdampak kepada autentitas keseluruhan hadis khususnya pada matan 
hadis. kemudian di bagian riwayat lain juga dilanjutkan dengan kata: 
 ,tetapi hal ini juga tidak mengurangi authentitas hadis di atas ول يس ماء
sebab kalimat sebelumnya telah dijelaskan bahwa Rasulullah saw tidak 
berwhudu. Adapun kaedah minor illat hadis lainnya tidak terdapat 
dalam hadis ini.

Selanjutnya untuk membuktikan apakah kandungn hadis tersebut 
mengandung syaz atau tidak, maka diperlukan langkah-langkah  
yang dikenal dengan kaidah minor terhindar dari syu©µ©  yaitu tidak 
bertentangan dengan al-Qur’an. 

Al-Qur’an telah berbicara tentang binatang yang dihalalkan dan 
diharamkan dari aspek zatnya dan prosesnya. Hal ini juga melahirkan 
ijm±’ para ulama dalam memandang perkara ini khususnya mengupas 
kulit kambing terhadap status wudhu.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q. S. Al-Maidah/5: 96:

وَُحّرَِم يَّاَرةِۖ  َولِلسَّ لَُّكۡم  َمَتٰٗعا  َوَطَعاُمُهۥ  ٱۡلَۡحرِ  َصۡيُد  لَُكۡم  ِحلَّ 
ُ
 أ

وَن ٩٦ ِٓي إَِلۡهِ ُتَۡشُ َ ٱلَّ ِ َما ُدۡمُتۡم ُحُرٗماۗ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ َعلَۡيُكۡم َصۡيُد ٱلَۡبّ
Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) 
dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang 
yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) 
binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah 
kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.308

Kemudian di ayat lain menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu 
pada Q. S. Al-Maidah/5: 6:

308 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 178.  
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وُُجوَهُكۡم فَٱۡغِسلُواْ  لَٰوةِ  ٱلصَّ إَِل  ُقۡمُتۡم  إَِذا  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ  َيٰٓ

ۚ رُۡجلَُكۡم إَِل ٱۡلَكۡعَبنۡيِ
َ
يِۡديَُكۡم إَِل ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

َ
 َوأ

َحٞد
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َعَ

َ
ۡرَضٰٓ أ ْۚ ِإَون ُكنُتم مَّ ُروا هَّ  ِإَون ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطَّ

ُمواْ َصعِيٗدا ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم َتُِدواْ َماٗٓء َفَتَيمَّ
َ
 ّمِنُكم ّمَِن ٱۡلَغآئِِط أ

ِلَۡجَعَل  ُ ٱللَّ يُرِيُد  َما  ّمِۡنُهۚ  يِۡديُكم 
َ
َوأ بِوُُجوهُِكۡم  فَٱۡمَسُحواْ   َطّيِٗبا 

 َعلَۡيُكم ّمِۡن َحَرٖج َوَلِٰكن يُرِيُد ِلَُطّهَِرُكۡم َوِلُتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم
لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن ٦

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, 
dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua 
mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit 
atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) 
atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka 
bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu 
dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan 
kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan 
nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.309

Kaedah minor syads lainnya adalah tidak bertentangan dengan 
hadis lain. Kambing atau domba merupakan binatang yang diberkati 
oleh oleh Allah swt. dalam memelihara kambing diajarkan untuk 
memiliki sifat sabar dan setia. Sehingga dalam hal ini bukanlah hal 
yang langka ditemui kehidupan para nabi dengan kedekatannya pada 
hewan ini. Sebagaimana hadis nabi Saw.

ثـََنا َعْمُرو ْبُن َيَْي، َعْن َجدِِّه، َعْن َأِب ُهرَيـْرََة َرِضَي كِّيُّ، َحدَّ
َ
ثـََنا َأْحَُد ْبُن ُمَمٍَّد امل  َحدَّ

 اللَُّه َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما بـََعَث اللَُّه نَِبيًّا ِإلَّ َرَعى الَغَنَم«،
»فـََقاَل َأْصَحابُُه: َوأَْنَت؟ فـََقاَل: »نـََعْم، ُكْنُت أَْرَعاَها َعَلى قـَرَارِيَط أِلَْهِل َمكََّة310

309 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 158.  
310 Mu¥ammad bin ‘Ism±’³l al-Bukhar³, J±mi’ al-¢a¥³¥ al-Bukhar³, Cet. I; D±r Tµq 

al-N±jah, 1422 H, Juz 3, h. 88. 
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Artinya: 

A¥mad bin Mu¥ammad al-Makk³ menceritakan kepada kami, ‘Amrµ 
bin Ya¥y± dari neneknya dari Abµ Hurairah ra. dari Nabi Saw ia 
bersabda; tidaklah Allah mengutus nabi kecuali ia akan memelihara 
kambing. Lalu para sahabat bertanya; engkau juga ya Rasululla¥? 
Rasulullah menjawab; iya, aku dulu mengembala kambing dari 
penduduk Mekkah dengan upah beberapa kirat emas.

Berikutnya tidak bertentangan dengan fakta sejarah dan logika. 
Budaya arab sejak dulu dikenal sebagai komunitas pengembala domba 
atau kambing. Mengingat domba atau kambing termasuk makanan 
pokok yang selalu dihidangkan di setiap jamuan. Sehingga menuntut 
masyarakat untuk selalu bersentuhan dengan hewan tersebut, mulai dari 
pemeliharaannya atau pengembalaannya sampai proses pengolalaanya, 
sehingga memang domba sering bersentuhan dengan kehidupan 
Rasulullah saw. Syariat telah menjelaskan tentang kehalalan binatang 
ini sehingga melihat konteks hadis di atas dianggap tidak bertentangan 
kandungan atau matan hadis.

Setelah mengamati kandungan teks matan hadis dengan tujuan 
melacak ‘illah dan sy±©, peneliti tidak menemukan perkara yang 
kontradiksi dari riwayat lain sehingga kandungan teks matan hadis di 
atas sa¥³¥ berdasarkan kaidah kesahihan hadis yakni terhindar dari 
sya© dan ‘illah.

Dengan demikian, dua unsur urgent dalam hadis di atas yakni 
sanad dan matan dengan kajian penelusuran dari berbagai sumber 
data yang telah diambil seluruhnya telah memenuhi syarat kesahihan 
hadis yaitu bersambung sanad, adil, dabit, terhindar dari syadz dan 
terhindar dari ‘illah. Hal ini juga, didukung oleh pendapat ulama akan 
¡a¥³¥nya hadis ini seperti al-B±n³.311 

311 Abµ ‘Abd al-Ra¥m±n Mu¥ammad N±¡ir al-B±n³, ¢a¥³¥ Ab³ D±wud, Cet. I; 
Kuwait: Muassasah al-Ris±lah, 1423 H/ 2002 M, Juz 1, h. 339. Lihat juga, Mu¥ammad 
bin ¦ayy±n bin A¥mad bin ¦ayy±n bin Mu’±©, al-Ta’liq±t al-¦ass±n ‘al± ¢a¥³¥ Ibn 
¦ibb±n wa Tamy³zi Saq³mih, Juz 2 (Cet. I; Riya«: D±r al-Riy±«, 1424 H/ 2003 M), 
h. 411.
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d. Senantiasa mendorong pada hal-hal positif
Terdapat dua hadis dalam sub bagian ini, yaitu hadis yang berasal 

dari Ibnu Abi Syaybah dan Ahmad. Kedua hadis telah penulis takhrij, 
yang pertama hadis dari Abi Syaybah yaitu:

 حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحن بن إسحاق عن الشعب قال قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه و سلم رحم اهلل والدا أعان ولده على بره312

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami dari Hafshah ibn Giyats, dari 
Abdurrahman ibn Ishaq, dari al-Sya’biy berkata, bahwa Rasulullah 
bersabda: Allah akan menyanyangi orang tua yang senantiasa 
mendorong anak-anaknya pada kebaikan.

a. Takhrij Hadis
Setelah penelusuran terhadap hadis terkait di atas dengan dengan 

metode lafal pertama matan hadis dengan kitab dengan menggunakan 
kitab al-Fath al-Kab³r f³ ¬ammi al-Ziy±dah Il± al-J±   mi’ al-¢ag³r 
\ dan metode status hadis dengan menggunakan kitab Silsilah al-
Ah±d³£ al-¬a’if  karangan Mu¥ammad Na¡³r al-D³n al-Alb±ni, maka 
ditemukan bahwa hadis tersebut tidak terdapat dalam kumpulan Kutub 
al-Tis’ah, hanya diriwayatkan dalam beberapa kitab standar lain, yaitu 
dalam kitab Musannaf ibn Ab³ Syaibah dan Al-J±mi’ ibn Wahhab.313

b. I’tib±r Sanad
Dari 2 jalur periwayatan tersebut terdapat mut±bi’ karena dari 

kalangan tabi’in ada 2 orang yang meriwayatkan yaitu,  al-Sya’bi 
dan A¯±’ bin Rab±h dengan demikian pada hadis ini terdapat mutabi’ 
sedangkan syahid tidak ditemukan karena dari dua jalur di atas 
kedua tabi’in tersebut langsung menyandarkan kepada nabi. Adapun 

312 Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaybah al-Kuufiy, Mushannaf 
Ibnu Abi Syaybah, Ed. Kamal Yusuf al-Huut, Juz 8 (Cet. I, Maktabah al-Rusydi, 
Riyadh, 1409), h. 393. 

313 Jal±l al-D³n Mu¥ammad al-Suyµ¯³, Fath al-Kab³r f³ ¬amm al-Ziy±dah Il± Jam³’ 
al-¢ag³r,  juz 2 (Beirut: D±r al-Kit±b al-‘Arab³,), h. 128; al-°a¥¥±n, Tays³r Mu¡¯ala¥ 
Al-¦ad³£, h. 161; Al-Alb±n³, Silsilah ¦adis ¬±’if wa al-Mau«u’ah, Juz 4 (Riyad: 
D±r al-Ma’arif, 1992 M), h. 416; Ibn Ab³ Syaibah, Musannaf, juz 5, h. 219;  Abµ 
Muh±ammad Abdullah bin Wahhab, J±mi’ al-¦ad³£ li Ibn Wahhab, (Riyad: R±r ibn 
al-Jauji, 1995 M), Juz 1, h. 212.
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lafal periwayatan yang digunakan yaitu ¥adda£an±, ‘an dan q±l±. 
Selanjutnya untuk memperjelas keterangan  di atas, maka dapat  dilihat 
pada  skema sanad berikut:

Skema Sanad 9
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c. Kritik Sanad
Adapun riwayat yang ditakhrij ini yaitu kitab Musannaf ibn Ab³ 

Syaibah terdiri dari 4 periwayat yaitu: Ibn Ab³ Syaibah, ¦af¡ bin 
Giya£, Abdurrahman bin Ishaq, dan Al-Sya’b³. Berikut biografi dan 
penilaian ulama atas mereka: 

1) Ibn Ab³ Syaibah
Ibn Ab³ Syaibah, bernama lengkap Abdull±h bin Mu¥ammad 

bin Ibr±him bin ‘Usm±n bin Khaw±sat³ al-‘Abas³.314 Kuniah beliau 
adalah Abµ Bakar315 sebagaimana yang telah disepakati dan telah 

314 Syams al-D³n Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad al-Zahabiy, Siyar A’l±m al-Nubala’, 
juz 17 (Q±hirah: D±r al-¦ad³£, 1427 H), h. 367. Lihat juga, Abµ ‘Abdillah ‘Ala’uddin 
al-¦anafiy, Ikm±l Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, Juz 8 (cet. I; t.tp: al-F±rµq al-
¦ad³£ah li al-°ab±’ah wa al-Nasyr, 1422 H), h. 167. 

315 ‘Abdullah bin Mu¥ammad bin Ibr±h³m bin U£m±n bin Khaw±st³, Mu¡annaf Ibn 
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ditetapkan disepanjang kitabnya. Nasabnya adalah al-‘Abas³.316 Beliau 
lahir tahun 159 H317, dan wafat tahun 235 H pada bulan Muharram 
yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari318. 

Ibn Ab³ Syaibah mempunyai dua saudara yaitu U£m±n  Ibn Ab³ 
Syaibah dan Muhammad Ibn Ab³ Syaibah. Kedua saudaranya juga 
ahli hadis. Jika hanya disebut dengan sebutan Ibn Ab³ Syaibah saja 
berarti yang dimaksud adalah pengarang kitab Mu¡annaf yakni Abµ 
Bakar Ibn Ab³ Syaibah. Sedangkan saudaranya yang lain menyebut 
namanya dengan sebutan namanya sendiri seperti U£m±n Ibn Ab³ 
Syaibah dan Muhammad Ibn Ab³ Syaibah.319

Diantara gurunya Syar³k bin ‘Abdull±h al-Nakh±’iy, Ism±’³l bin 
Ibr±h³m, Al-Aswad bin ‘²mir (Sya©±n), Jar³r bin ‘Abd al-¦am³d, 
¦±tim bin Ism±’³l., ¦usain bin ‘Ali al-Ja’f³, ¦af¡ bin Giya£, dan 
lainnya.320 Adapun murid-muridnya yang terkenal adalah Imam 
A¥mad bin ¦anbal, Imam Bukh±ri, Imam Muslim, Abµ D±wud, Ibnu 
M±jah, dan lainnya.321

Abµ Zur’ah berkata bahwa Abµ Bakar Ibn Ab³ Syaibah adalah 
seorang terampil dalam menghafal hadis322. Abu dawud dan Ibn Mu’³n 
berkata bahwa Ibn Ab³ Syaibah seorang yang £iqah323. Al-Zahab³ 

Ab³ Syaibah Juz 1 (cet. I; Riy±«: Maktabah al-Rasyd, 1428 H), h. 10. 
316 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yusµf al-Mizz³, Ta¥z³b al-Kam±l f³ Asm±>’i al-Rij±l, 

Juz 12 (cet. IV; Ba³rµt: Mu’assasah al-Risalah, 1406 H/1985 M), h. 12.
317 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yusµf al-Mizz³, Ta¥z³b al-Kam±l f³ Asm±>’i al-Rij±l, 

Juz 12, h. 35. Lihat juga, Abµ Bakr A¥mad bin ‘Al³ al-Bagd±di, T±rikh Bagd±d, Juz 11 
(cet. I; Beirµt: D±r al-Garb al-Isl±m³, 1422 H), h. 259. Lihat juga, Abµ Bakr A¥mad bin 
‘Al³ al-Bagd±di, T>±rikh al-Bagd±di wa ªuyµlih, Juz 10 (cet. I; Beirµt: D±r al-Kutub 
al-‘Ilmiyah, 1417 H), h. 66.

318 Jal±l al-D³n al-Suyµ¯³, °abaq±t al-¦uff±§, Juz 1 (cet. I; Beirµt: D±r al-Kutub 
al-‘Ilmiyah, 1403), h. 192.

319 Al-Ahkam.net
320 Badr al-D³n al-‘Ain³, Mag±ni al-Akhy±r, Juz 2 (cet. I; Beirµt: D±r al-Kutub al-

‘Ilmiyah, 1427 H), h. 130. Lihat juga, A¥mad bin ‘Abdullah al-Khazraj³, Khul±¡ah 
Ta©h³b Tah©³b al-Kam±l fi Asma’ al-Rij±l, Juz 1 (cet. V; Beirµt: D±r al-Basy±’ir, 1416 
H), h. 212.

321 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yusµf al-Mizz³, Ta¥z³b al-Kam±l f³ Asm±>’i al-Rij±l, 
Juz XVI, h. 34.

322 Abµ al-Fa«l A¥mad bin Al³ bin Mu¥ammad bin A¥mad al-Asqal±ni, Tahz³b 
al-Tah©ib, juz 11 (cet. I: D±r al-Fikr, 1404 H), h. 149.

323 Abµ al-Fa«l Ahmad bin Al³ bin Muhammad bin Ahmad Al-Asqal±ni, Tahz³b 
al-Tah©ib, juz 11, h. 198.
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berkata bahwa beliau adalah ahli hadis.324 Imam Ahmad berkata beliau 
seorang yang sadµq.325 Al-Khat³b al-Baghd±d³ menilai bahwa beliau 
seorang hartawan dan seorang penafsir.326 Dan Ibn Khar±sy menilai 
bahwa beliau seorang yang £iqah.

2) Haf£ bin Ghiyas
Nama Lengkap Haf¡ bin Ghiya£ bin Thalq  bin Mµwiya Abµ Umar 

al-Nakh’i, Kalangan Tabi’ut Tabi’in kalangan pertengahan sedangkan 
kuniyahnya adalah Abµ ‘Umar Negeri semasa hidup : Kufah327, Wafat 
: 194 H328

Diantara gurunya ism±’il bin Abi Khalid, imail bin Samid, Abi 
Bardah, Hasan bin Abdullah, Sofyan al-Sauri, Sulaiman al-Tamim³, 
Abdurrahman bin Ishaq, dan lainnya. Sedangkan muridnya Ibrahim 
bin Mahd³, A¥mad bin Hanbl, Daud bin Rasyid, Hasan bi n Hammad, 
Ibn Abi Syaibah, dan Affan bin Muslim.329

Al-ajli menilainya siqah ma’mun dan f±qih330 yahya bin main 
menilainya siqah331 ibn ¦ibban menggolongkan sebagai siqah332 
Ya’qub bin Syaibah menilanya siqah sabit, Muhaddi£in333imam al-
Huff±§334

324 Syams al-D³n Abµ Abdillah Mu¥ammad bin A¥mad, Miz±n al-I’tid±l f³ naqd 
al-Rij±l, juz 4 (cet. I: Beirut; D±r al-Ma’rifah, 1963 M), h. 182.

325 Syams al-D³n Abµ Abdillah Muhammad bin Ahmad, Miz±n al-I’tid±l f³ naqd 
al-Rij±l, Juz 4, h. 182.

326 Abµ Bakr A¥mad bin ‘Al³ al-Bagd±di, T±rikh al-Bagd±di wa ªuyµlih, juz 10, 
h. 22.

327 Abµ Abdillh±h Muhammad bin Ism±il bin Mug³rah al-Ju’fi  al-Bukh±ri, T±rikh 
al-Kab³r, juz 2 (Cet.I; Riy±«; Maktabah al-Rasy, 1999 M.), h. 370.

328 A¥mad bin Mu¥ammad al-Husain, Rijal Shahih Bukhari, juz 1 (Beirut; D±r 
al-Ma’rifat), h. 181 

329 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yusµf al-Mizz³, Ta¥z³b al-Kam±l f³ Asm±’i al-Rij±l, 
Juz 7 h. 56

330 Ab³ al-¦asan A¥mad ibn ‘Abdullah ibn ¢±li¥ al-‘Ajl³, Ma’rifah al-¢iq±h, juz 1 
(Cet. I; Maktabah al-D±r bi al-Mad³nah al-Munawwarah, 1405 H), h. 125

331 Abdurrahm±n bin Ab³ ¦±tim Muhammad bin Idr³s Abu Muhammad al-R±z³ 
al-Tam³m³, al-Jarh wa Ta’d³l, juz 3, (Cet I; Beirut; Dar Ihy± al-Tur±ts al-‘Araby> 
1952), h 185.

332 Mu¥ammad bin ¦ibban bin A¥mad, al-¤iq±t, juz 6, (Cet I: al-Hindi; D±irah 
al-Ma’±rif al-U£maniyah, 1973 M), h. 200.

333 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yusµf al-Mizz³, Ta¥z³b al-Kam±l f³ Asm±>’i al-Rij±l, 
juz 7 h. 63

334 Syams al-D³n al-Husain³, Ta©kir al-Huffa§, juz 1, (Cet. I: D±r al-Kutub  al-
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3) Abd al-Ram±n bin Is¥aq
Nama lengkapnya Abd al-Ram±n bin Is¥aq bin al-¦±ri£, kunyahnya 

adalah Abµ Syaibah saudara dengan al-Nu’man335 ia adalah kalanan 
tabi’in336. sedangkan tahun lahir dan wafatnya tidak diketahui.

Ia meriwayatkan hadis dari bapaknya, Abµ Bakr bin ‘Abdull±h, 
¦usain bn Ab³ Sofyan, ¦ajjaj bin Din±r, al-Sya’bi, Abd al-Ra¥m±n 
bin Ab³ Bakr, dll. Sedangkan yang meriwayatkan dartinya antara lain 
adalah Said bin Sua’id, Abdull±h bin Idris, Mu¥ammad bin Fad³l, Abµ 
Mugirah, Huraim bin Sofyan.337

Ia dinilai daif fi al-Hadis338 ibn Ma’in menilainya daif339 al-‘Ajli 
menilainya daif340 A¥mad bin ¦anbal menilainya mungkar al-¥adi£, 
al-Nas±’I menilainya daif, ibn ¦ibb±n menilainya daif, Abu Zur’ah 
menilainya laisa bi qawi, Abu ¦atim341 juga menilainya daif fi al-
Hadis 342al-Daruqutni mengatakan bahwa ia adalah orang yang tidak 
dikenal kecuali sebagai orang yang da’if dan matruk343

4) Al-Sya’b³
Nama lengkapnya ²mir bin Syar±hil al-Sya’bi lahir antara  tahun 

20-21 H  dan  Wafat pada tahun 104 H kunyahnya adalah Abµ Amr.344 
Semasa hidupnya di Kufah ia adalah tergolong pada tabaqat tabi’in.

Al-Sya’bi meriwayatkan hadis dari Al³ bin Ab³ °±lib, ¦asan dan 
¦usain, Abdull±h bin Umar, Abdullah bin ‘Abb±s, Abdullah bin al-

Ilmiah, 1998 M), h. 217.
335 Abµ Muhammad Mahmµd bin Ahmad, Mag±n³ al-Akhy±r, juz 2 (Cet. I: Beirut; 

D±r al-Qutub al-Ilmiyah, 2006 M), h. 171.
336 AAbµ Fida’ Ism±’il bin Ka£ir, al-Takm³l fi al-Jarh wa al-Ta’d³l, juz 3, (Cet. I: 

Yam±n: al-Dirasah al-Islamiyah, 2001 M), h. 424. 
337 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

Juz 16, h, 515
338 Abµ AbdullahbMuhammad bin Said, Tabaq±t al-Kubr±, juz 6, (Cet. I: Madinah 

al-Munawwarah: al-Ulµm wa al-Hukm, 1408 H), h. 343. 
339 Abµ Zakariya Ya¥ya bin Ma’in, Tarikh ibn Ma’in, , juz 3 (Markaz Bah£ al-Ilm³, 

1979 M), h. 391.
340 Abu al-Hasan Ahmad bin Abdullah al-Ajli, al-¤iq±t,  juz 1, h. 287
341 CD_Room, Maktabh al-Syamilah, Mukhtasar  f³ al-Du’af± al-Rijal, Juz 1 h. 459
342 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

Juz XVI h, 515
343 Mu¥ammad Mahdi, Mausu’ah  Aqw±l Abµ ¦asan, Cet. I (Beirut: ²lim al-Kitab 

li al-Nasr, 2001 M), Juz 2, h. 683
344 Ibn Khiyat, °abaqat Khifah ibn Khiy±¯,   (D±r al-Fikr, 1993 M), Juz 1 h. 266, 

Lihat juga T±rikh al-Ausat ,al-Bukh±r³, Juz 1,  h. 243  
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Jubair, J±bir bin Abdull±h, dan sahabat yang lain, sedangkan yang 
meriwayatkan darinya antara lain; Abdullah bin Buraidah, Man¡ur 
bin Mu’tamir, Qat±dah, Ism±il bin Abi Khalid345 

Ibn Main mengatakan bahwa riwayat al-Sya’bi dapat dijadikan 
hujjah bila ia meriwayatkan dari orang yang dikenal, Abµ Zur’ah 
menilainya £iqah, ‘Abd al-Aziz mengatakan aku belum pernah melihat 
orang yang f±qih seperti al-Sya’bi.346

Riwayat Abd al-Ram±n bin Is¥aq dari al-Sya’b³  dengan ¡³ghat an  
tidak dapat dibuktikan dengan alas an Abd al-Ram±n bin Is¥aq adalah 
rawi yang dinilai daif dan matrµk oleh jumhur ulama kritik hadis. 
sementara syarat sanad bersambung adalah rawinya £iqah (adail dan 
"Abit). Juga dalam daftar nama-nama  murid al-Sya’bi tidak ditemukan 
nama  Abd al-Ram±n bin Is¥aq.

Mengamati keterangan-keterangan periwayat di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa tidak adanya ketersambungan periwayat dari 
sahabat sampai ke mukharrij. dikarenakan periwayatan Abd al-Ra¥man 
bin Ishaq adalah rawi yang daif dan matruk, Hal ini  didukung oleh 
keterangan-keterangan dalam biografi bahwa dari daftar nama-nama 
Murid al-Sya’bi  tidak tercantum nama Abd al-Ra¥man bin Ishaq, 
demikian juga bila melihat al-Sya’bi yang menyandarkan langsung 
kepada Rasulullah saw. Sementara dia adalah golongan tabi’in yang 
sudah pasti tidak bertemu dengan nabi. 

Dengan demikian dengan tidak adanya ketersambungan dalam 
rangkaian sanad hadis ini (munqati’), dapat menjadi alasan untuk 
berakhir pada kesimpulan akan "A‘³f-nya hadis ini. Oleh karena itu 
sehingga peneliti beralih kepada sanad lain untuk diteliti, adapun 
sanad yang menjadi objek kajian selanjutnya adalah sebagai berikut :

 قَاَل اْبُن َوْهٍب، بـََلَغِن َعْن َعطَاِء ْبِن َأِب َربَاٍح، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم
 قَاَل: »َرِحَم اللَُّه َواِلًدا َأَعاَن َوَلَدُه َعَلى ِبرِِّه« ، قَاُلوا: َكْيَف يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَاَل:

»يـَْقَبُل ِإْحَسانَُه، َويـََتَجاَوُز َعْن ِإَساَءتِِه
5) Ibn Wahab

345 Abµ Bakr A¥mad bin Al³, T±rikh al-Bagd±d³,  Cet, I (D±r al-Garb Isl±m³, 2002 
M) Juz 12, h. 222 

346 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
XXVII, h. 214 
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Nama lengkapnya adalah  Abµ Mu¥ammad ‘Abdll±h bin Wahab 
bin Muslim347 budak dari bin Zamanah,348 ia lahir pada tahun 125 dan 
semasa hidupnya tinggal di Mesir dan wafat pada hari kamis pada 
bulan Sya’ban tahun 197349 

Adapun gurunya ibn Ab³ ªa’ib, ibn Zuraih, ibn Din±r, Ibn Ab³ 
Hazm, Harmalah bin ‘Imr±n. Sedangkan yang meriwayatkan darinya 
antara lain adalah Sahnµn, ibn Abd al-¦akim, Abµ Mus’ab al-Zuhr³, 
A¥mad bi ¢±lih, dan al-¦±ri£ bin Mask³n.350 

M±lik bin Anas mengatakan ia adalah orang yang alim dan 
mufti351al-imam, ¥±fi§, f±qih.352 Ibn Ma’in menilainya £iqah, Ab³ 
¦atim menilainya ¡aduq, Abµ Zur’ah menilainya £iqah.353

6) A¯±’ bin Rab±h.
Nama lengkapnya A¯±’ bin Rab±h, Aslam al-Qurasy³,  kunyahnya 

adalah Ab³ Rabah354  Kalangan tabi’in, dan hidup pada masa khalifah 
‘U£m±n355. dia  Wafat di Mekkah pada tahun 114 H pada usia 88 tahun. 
numun ada juga mengatakan 115 H356

Ab³ Rabah meriwayatkan hadis dari Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbas, Ab³ 
Hurairah, ‘²isyah357 sedangkan yang meriwayatkan darinya antara 
lain Ibn Din±r, al-Zuhri, Qat±dah, Ayyub, Ibn Juraij358 

347 Abµ al-¦usain Muslim bin ¦ajjaj, Al-kun± wa al-Asm±’, Cet I, (Madinah al-
Munawwarah: Im±dat al-¦ad³£, 1984 M), Juz 2,  h. 736

348 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
Juz XVI, h. 277 

349 Al-Muba±rak bin A¥mad bin Mubar±k, T±rikh Irbil, (Iraq:D±r al-Rasy³d, 1980 
M), Juz 2, h. 545

350 Mu¥ammad bin Mu¥ammad bin ‘Umar, Sajarah al-Nµr al-Zakiyah (Libanon: 
D±r al-Kutub al-‘Alamiyah, 2003 M), Juz 1, h. 89

351 Abµ al-‘Abb±s Syams al-D³n bin A¥mad, Waf±yat al-A’y±n, (Beirut: D±r ¢±dr, 
1900 M), Juz 3, h. 36 

352 Abµ Ya’l± al-¦alil³, Irsyad ma’rifat al-‘Ulama  al-¦ad³£, (Riya«: Maktabah 
al-Rasy³d, 1409 H), Juz 1, h. 399  

353 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
Juz XVI, h. 279  

354 CD_Room, Maktabah al-Syamilah Mausu’ah Aqw±l imam A¥mad, Cet I, (D±r 
al-Nasr, 1997M), Juz 2, h.446 

355 CD-Room Maktabah al-Syamilah,  Mausu’ah al-A’lam,  Juz 1, h. 393
356 Al-Muttaqi, Al-Waf±yat wa al-Ah±di£ (1431H), Juz 1, h. 41 
357 Abµ al-Husain al-Darqu¯n³, Mu’talif wa al-Muktalif, Cet, I (Beirut: D±r al-Garb 

al-Islam³, 1986 M), Juz 2,  h. 1033
358 A¥mad bin Mu¥ammad al-Husain, Rijal Shahih Bukhari. (Beirut; D±r al-Ma’rifat) 
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A¥mad bin ¦anbal mengatakan adalah daif, al-Mursalat359 al-Ajli 
menilainya £iqah360Abµ Zur’ah menilainya £iqah, ibn ¥ibb±n £iqah 361 
Abµ ¦anifah mengatakan saya tidak mengetahui yang lebih ‘alim362

Dengan demikian, riwayat Ibn Wahhab dari A¯±’ bin Rab±h  
dengan sighat an tidak dapat dibuktikan ketesambungannya sampai 
kepada Rasulullah dengan alasan sebagai berikut, dari sisi pertemuan 
berdasarkan tahun lahir dan wafat belum bisa dibuktikan adanya 
pertemuan antara Ibn Wahhab dengan A¯±’ bin Rab±h karena A¯±’ bin 
Rab±h wafat pada tahun 114 atau 115 H sementara Ibn Wahhab lahir 
pada tahun 125 H. dengan demikian dapat dipahami bahwa sudah 10 
atau 11 tahun masa wafatnya A¯±’ bin Rab±h kemudian Ibn Wahhab 
lahir. 

Berikutnya dalam daftar nama-nama guru Ibn Wahhab tidak 
ditemukan nama A¯±’ bin Rab±h dan sebaliknya dalam daftar nama 
murid  A¯±’ bin Rab±h tidak ditemukan nama ibn Wahhab. Demikian 
juga A¯±’ bin Rab±h kepada Rasulullah tidak mungkin bertemu karena 
A¯±’ bin Rab±h adalah  tabi’in yang notebenenya tidak lagi bertemu 
dengan nabi kecuali sahabat, sehingga bias riwayat A¯±’ bin Rab±h 
dapat dikatakan mursal.

Berdasarkan kajian sanad di atas dengan dua jalur sanad yang 
peneliti kaji disimpulkan bahwa sanad kedua jalur tersebut daif dengan 
dengan adanya keterputusan sanad (munqati’), dengan demikian tidak 
bisa berlanjut pada kritik matan bila sanadnya daif.  

Hadis berikutnya yang ditakhrij adalah riwayat Ahmad ibn 
Hanbal, yaitu: 

ثـََنا َجرِيٌر َعْن يَزِيَد ْبِن َأِب زِيَاٍد َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن احْلَاِرِث قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه  َحدَّ
 َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُصفُّ َعْبَد اللَِّه َوُعبـَْيَد اللَِّه وََكِثيًا ِمْن َبِن اْلَعبَّاِس ُثَّ يـَُقوُل
 َمْن َسَبَق ِإَلَّ فـََلُه َكَذا وََكَذا قَاَل فـََيْسَتِبُقوَن ِإلَْيِه فـَيـََقُعوَن َعَلى َظْهرِِه َوَصْدرِِه فـَيـَُقبِـُّلُهْم

َويـَْلَزُمُهْم363
Juz 2, h. 566 

359 Najm Abd al-Rahm±n Mu’jam al Jarh wa al-Ta’d³l, Cet. I, (D±r al-Riyah al-
Nasr, 1989 M), Juz 1, h. 109

360 Abµ al-Hasan Ahmad bin Abdullah al-Ajli, al-¤iq±t,, Juz 1 h.  332
361 Ab³ H±tim, al-Jarh wa al-Ta’d³l, (Beirut: D±r Ihya al-Turat, 1952 M), Juz 6, h. 331
362 Salih al-D³n Kh±l³l, Al-Hamy±n bin al-‘Amy±n (Libanon: D±r al-utub al-

‘A;lamiyah, 2007 M), Juz 1,  h. 182
363 A¥mad bin ¦anbal, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, Juz, 420.
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Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Yazid bin Abu Ziyad 
dari Abdullah bin al Harits berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam membariskan Abdullah, Ubaidullah dan banyak lagi 
sahabat dari kalangan Bani Al Abbas, seraya bersabda: “Barangsiapa 
paling dahulu sampai kepadaku, maka ia akan mendapatkan ini 
dan itu.” Abdullah berkata; Lalu mereka saling berlomba untuk 
sampai kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, sehingga 
diantara mereka ada yang menyentuh dada beliau dan ada juga yang 
menyentuh punggung beliau. Kemudian beliau menciumi mereka 
dan memeluk mereka.”

a. Takhrij Hadis
Setelah penelusuran terhadap hadis terkait di atas dengan metode 

salah satu lafal matan hadis dengan menggunakan kitab al-Mu‘jam 
al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, dengan menggunakan lafaz 
pertama matan hadis. Adapun petunjuk yang ditemukan dengan metode 
lafal pertama matan hadis  dengan menggunakan kitab Mausu’ah 
Atr±f al-¦ad³£ al-Nabaw³ al-Syar³f , dengan menggunakan periwayat 
pertama atau sanad terakhir dengan menggunakan Tu¥fat al-Asyr±f 
bi Ma‘rifat al-A¯r±f dan S³r A’l±m al-Nubul±’, dengan metode bi al-
Maudhu’ (tematik). Kitab yang dipakai adalah  Kanz al-‘Umm±l f³ 
Sunan al-Aqw±l wa al-Af‘±l dan dengan metode status hadis. Kitab 
yang dipakai adalah Silsilah al-Ah±d³£ al-¬a’³fah wa al-Maudµ’ah  
karangan Mu¥ammad Na¡³r al-D³n al-Alb±n³, maka ditemukan bahwa 
hadis tersebut diriwayatkan hanya dalam kitab Musnad Ahmad.364

364 A.J. Weinsinck terj. Mu¥ammad Fu±d ‘Abd al-B±qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras 
li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, Juz. IV (Laeden: I.J Brill, 1943 M), Juz 2, h 401; Abµ 
H±jar Muhammad al-Sa’³d Ibn Basyµn³ Zaglµl³, Mausu’ah A¯r±f al-H±d³£, (Beirµt; d±r 
al-Kutub al-‘ilmiyyah, t.th) Jilid I, h 35179; Abµ H±jar Muhammad al-Sa’³d Ibn Basyµn³ 
Zaglµl³, Mausu’ah A¯r±f al-H±d³£, Jilid I, h 173472; Abµ H±jar Muhammad al-Sa’³d 
Ibn Basyµn³ Zaglµl³, Mausu’ah A¯r±f al-H±d³£, Jilid I, h 202451; Mann±‘al-Qa¯¯±n, 
Mab±¥i£ f³ ‘Ulµm al-¦ad³£ (Cet I; Kairo: Maktabah Wahbah, 2002), h. 191; ‘Al³ al-
Muttaq³ ibn ¦is±m al-D³n al-‘Ind³ al-Burh±n al-Faur³, Kanz al-‘Umm±l, juz 3, h 580; 
Mahmµd al-Tahh±n, U¡µl al-Takhr³j wa Dir±sah al-As±n³d (Cet. II; Riy±«: Matba’ah al-
Ma’±rif, 1991) h. 161; Abµ ‘Abdurrahman Muhammad N±¡ir al-D³n, Silsilah al-Ah±d³£ 
al-Maudµ’ah wa A£aruh±, Cet I (Riy±«; D±r al-Ma’±rif, 1992) Juz XIV, h 115; Abµ 
‘Abdurrahman Muhammad N±¡ir al-D³n, Silsilah al-Ah±d³£ al-Maudµ’ah wa A£aruh±, 
Juz XIV, h 117; A¥mad bin ¦anbal, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, Juz, 420.
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b. I’tib±r Sanad
Dari jalur periwayatan tersebut terdapat hanya satu jalur yaitu 

hanya dari ‘Abdullah bin al-Har³£, berarti hadis ini tidak memiliki 
sy±¥id dan mut±bi’. Adapun lafal periwayatannya yaitu ¥adda£an±, 
‘an, dan q±l±. Berikut skemanya:  

Skema Sanad 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ِ  َرُسوُل ا��

 عبد هللا �ن احلرث

ز�د ايب �ن �زید  

 جر�ر

ح�بل �ن  امحد  

 �دثنا
 

 عن

 عن

 قال

c. Kritik Sanad
Adapun riwayat Ahmad ini terdiri atas 4 rawi yaitu: Ahmad ibn 

Hanbal, Jar³r, Yaz³d ibn Ab³ Ziy±d dan ‘Abdullah ibn al-¦ar³£. Berikut 
biografi dan penilain ulama padanya.

1) A¥mad ibn ¦anbal 
Telah dijelaskan dalam hadis sebelumnya.

2) Jar³r
Nama lengkap Jar³r ibn ‘Abd al-¦am³d ibn Jar³r ibn Qur¯ ibn 

Hil±l Abµ ‘Abdillah al-¬abiy al-R±ziy365 beliau lahir pada tahun 
107366 beliau lahir dikampung A¡bah±n367 yaitu di Kufah dan mati di 

365 Abµ Bakr A¥mad ibn ‘Aliy ibn ¤±bit ibn A¥mad ibn Mahdiy al-Khutaib al-
Bagd±diy, T±r³kh Bagd±diy, juz  8, (Cet I: Beirµt; D±r al-Garb al-Isl±miy, 2002), h 184

366 Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad ibn Sa’ad ibn Man³’ al-H±syim³, al-°abaq±t al-Kubr±, 
juz 7, (Cet I: Beirµt; D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 267. 

367 Abµ Muhammad ‘Abdullah ibn Muhammad ibn Ja’far ibn ¦ayy±n al-Ans±}
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Rayi368al-Bukh±riy mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun 110 
dan Sa’ad berkata beliau mmeninggal di Rayi menurut Abµ ‘Is± pada 
tahun 188369

Diantara gurunya yaitu Mug³rah ibn Muqsam, ¦usain ibn 
‘Abdurrahman, Abd al-Mulk ibn ‘Umair, Man¡µr ibn al-Mu’tamar, 
Hisy±m ibn ‘Urwah, Sulaim±n al-A’masy, Suhail ibn Ab³ ¢±li¥ Lai£ ibn 
Ab³ Sal³m, Yaz³d ibn Ab³ Ziy±d.370 Sedangkan muridnya diantaranya 
‘Abdullah ibn al-Mub±rak, Abµ D±wud al-°ay±lisiy, Sulaim±n ibn 
¦arb, Mu¥ammad ibn ‘´s± ibn al-°ab±’, A¥mad ibn Mu¥ammad 
ibn ¦anbal, dan selainnya.371

Beliau ulama Muhaddisin di Rayi pada masanya dan beliau 
juga melakukan rihlah kepada ulama muhaddisin lainnya  sehingga 
dihukumi £iqah.372menurut al-D±ruqu¯niy bahwa beliau adalah orang 
yang dapat dipercaya (£iqah) dan beliau termasuk banyak menghafal 
hadis (¦afi§)373 menurut Abµ ¦±tim bahwa beliau adalah orang ¡udµq 
akan tetapi di akhir hayatnya beliau rusak hafalannya.374 kemudian 
beliau juga seorang hakim (al-Q±«iy)375 selama hidupnya beliau orang 
yang mempertahankan sya’ir-syair dan di zamannya orang berlomba-
lomba mengarang sya’ir.376

riy, °abaq±t al-Mu¥addi£³n bi A¡bah±n wa al-W±rid³n ‘Alaih±, juz 1, (Cet II: Beirµt; 
Mu’assasah al-Ris±lah, 1992), h 414.

368 Abµ Na’³m A¥mad ibn ‘Abdullah ibn A¥mad ibn Is¥±q ibn Mµs±, T±r³kh 
A¡bah±n, juz 1, (Cet I: Beirµt; D±r al-Kutub ‘Ilmiyyah, 1990), h. 300.

369 A¥mad ibnnMu¥ammad ibn al-¦usain ibn al-¦asan, al-Hid±yah wa al-Irsy±d 
fi Ma’rifah Ahlul al-¤iqah wa al-Sad±d, juz 1, (Cet I: Beirµt; D±r al-Ma’rifah, 1407), 
h. 146.

370 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
juz 4, h 542.

371 Abµ Bakr A¥mad ibn ‘Aliy ibn ¤±bit ibn A¥mad ibn Mahdiy al-Khutaib al-
Bagd±diy, T±r³kh Bagd±diy wa ªuyµlih, juz 7 (Cet I:  Beirµt; D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1417), h 262.  

372 Khair al-D³n ibn Ma¥mµd ibn Mu¥ammad ibn ‘Aliy ibn F±ris, al-A’l±m, juz 1 
(Cet XV: t.tp; D±r al-‘Ilm li al-Mal±y³n, 2002), h. 119.

373 Muhammad Mahdiy al-Muslimiy, Aiman Ibr±him al-Z±miliy dkk, Mausu’ah 
Aqw±l Ab³ al-¦asan al-D±ruqu¯niy fi Rij±l al-¦ad³£ wa ‘Illalih, juz 1, (Cet I: Beirµt; 
‘²lim al-Kutub, 2001), h. 167.

374 Syams al-D³n Abµ ‘Abdillah Muhammad ibn A¥mad ibn U£m±n, S³r al-A’l±m 
al-Nubul±’, juz 9 (Cet III: t.tp; Mu’assasah al-Ris±lah, 1985), h. 9.

375 Burh±n al-D³n al-¦ilbiy Abµ al-Waf± Ibr±him ibn Mu¥ammad ibn Kh³l al-
°ar±bilsiy, al-Igtib±¯ biman Ram± min al-Riw±yah bi al-Ikhtil±¯, juz 1, (Cet I: al-
Q±hirah; D±r al-¦ad³£, 1988), h. 176.

376 Khair al-D³n ibn Ma¥mµd ibn Mu¥ammad ibn ‘Aliy ibn F±ris, al-A’l±m, Juz 
2, h 119.
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3) Y±zid ibn Ab³ Ziy±d
Nama lengkapnya Yaz³d ibn Ab³ Ziy±d al-Qurasy³ al-H±syimiy 

Abµ ‘Abdilla¥377 al-¤aqafiy al-Palest³n± al-Dimasyq³ al-Sy±m³378 dan 
dikatakan juga al-Kµfi beliau keturunan Mesir379 beliau lahir pada 
tahun 47 dan wafat pada tahun 137380 ada juga yang mengatakan beliau 
wafat pada tahun 136 H.381 

Diantara gurunya ‘Abd al-Ra¥man ibn Ab³ Lail±, ‘Abdullah ibn 
al-¦±ri£ ibn Naufal, Muj±hid, ‘Ikrimah382sedangkan muridnya Ism±’³l 
ibn R±fi’383Zuhair ibn Mu’awiyah, ‘Abd al-‘Az³z ibn Muslim, Hasy³m, 
Abµ ‘Aw±nah, Abkar ibn ‘Iy±sy, Syar³k, ‘Ubaidah ibn ¦am³d, Jar³r 
ibn ‘Abd al-¦am³d, ‘Aliy ibn Mashar dan selainnya.384

Beliau dari kalangan atba’ al-t±bi’³n dimana akhir hayatnya 
mengalami kekacauan385 sehingga Daruqu¯ni386 dan Abµ ¦±tim 
menilainya majhµl387dan disahihkan oleh Tirmi©³.388 dinilai £³qah 
akan tetapi diakhir hayatnya mengalami kekacauan389beliau salah 
satu ulama Kufa yang rusak hafalannya390 Jar³r menilainya a¥san 

377 Bark±t ibn A¥mad ibn Mu¥ammad al-Khutaib, al-Kaw±kib al-Nair±t fi Ma’rifah 
min al-Riw±yah al-¤iq±t, juz 1 (Cet I: Beirµt; D±r al-Ma’mµn, 1981), h. 150.

378 Abµ al-Fa«l A¥mad ibn ‘Aliy ibn Mu¥ammad ibn A¥mad ibn ¦ajar al-‘Askal±niy, 
Lis±n al-M³z±n, Cet III (Beirµt; Muassasa al-‘A’almiy, 1971), Juz 7, h 441.

379 Al-Sayyid Abµ al-Ma’±¯³ al-Nauriy dkk, Mausµ’ah Aqw±l al-Im±m A¥mad ibn 
¦anbal fi Rij±l al-¦ad³£ wa ‘Illalih, Juz 3, h 327.

380 Abµ al-Fud±’ Ism±’³l ibn ‘Amr ibn Ka£³r al-Qurasy³ al-Bi¡riy, al-Takm³l fi Jar¥ 
wa al-Ta’d³l wa Ma’rifah al-¤³q±t wa al-¬u’af±’ wa al-Majhµl, juz 2 (Cet I; Yaman: 
Mark±z al-Nu’m±n, 2011), h 334.

381 Muhammad ibn Ism±’³l ibn Ibr±h³m ibn al-Mug³rah al-Bukh±riy, al-T±r³kh al-
Kab³r, juz 8, (¦aidar ²b±d; D±’irah al-Ma’±rif al-‘U£m±niyyah, t.th), h 334. 

382 Abµ ‘Abdullah Mu¥ammad ibn Sa’ad ibn Man³’ al-H±syim³, al-°abaq±t al-
Kubr±, Juz 6, h 330

383  Abµ A¥mad ibn ‘Addiy al-Jarj±niy, al-K±mil fi ¬u’af±’ al-Rij±l, Cet I (Beirµt; 
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997) Juz 7, h 158.

384 Ibn ¦ajar al-‘Askal±n³, Tah©³b al-Tah©³b, Juz XI, h 288.
385 Abµ al-Fa«l A¥mad ibn ‘Aliy ibn Mu¥ammad ibn A¥mad ibn ¦ajar al-‘Askal±n³, 

Ta’r³f Ahl al-Taqd³s Bimur±tib al-Mau¡µf³n bi al-Tadl³s, juz 1, (Cet I; ‘Amm±n: 
Maktabah al-Man±r, 1983), Juz 1, h 48.

386 Muhammad Mahdiy al-Muslimiy, Aiman Ibr±him al-Z±miliy dkk, Mausu’ah 
Aqw±l Ab³ al-¦asan al-D±ruqu¯niy fi Rij±l al-¦ad³£ wa ‘Illalih, juz 2, h 367.

387 ‘Abd al-Ra¥man ibn Ab³ Bakr Jal±l al-D³n al-Suyµ¯³, ¦asan al-Mu¥a"Arah fi 
T±r³kh Misr³ wa al-Q±hirah, juz 1, (Cet I; Mesir: D±r I¥y±’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 
1967), h. 227.

388 Abµ al-Fa«l A¥mad ibn ‘Aliy ibn Mu¥ammad ibn A¥mad ibn ¦ajar al-‘Askal±niy, 
Lis±n al-M³z±n, juz 7, h 379.

389 Abµ ‘Abdullah Mu¥ammad ibn Sa’ad ibn Man³’ al-H±syim³, al-°abaq±t al-
Kubr±, juz 6, h 330.

390 Syams al-D³n Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad ibn A¥mad ibn U£m±n,M³z±n al-I’tid±l 
fi Naqd al-Rij±l, juz 4, (Cet I (Beirµt; D±r al-Ma’rifah li al-°ab±’ah, 1963), h. 423. 
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¥af§an, al-‘Ajl³ menilainya J±’iz al-¥ad³£, saudaranya Bard ibn Ab³ 
Ziy±d menilainya £³qah,391ibn Fu"Ail mengatakan bahwa beliau dari 
kalangan imam besar syi’ah, A¥mad ibn ¦anbal menilainya lam yakun 
bi al-¦af³§, Ya¥y± menilainya l± yu¥tajju bi ¥ad³£ihi, ‘U£m±n al-
D±rim³ menilainya laisa bi al-Qawiy, Abµ Zur’ah menilainya layyin, 
Abµ D±wud menilainya l± a’lamu ahadan.392Nas±’i menilainya matrµk 
al-¥ad³£,393ibn ¦ibb±n menilainya ¡adµq sebelum rusak hafalannya dan 
mengalami kekacauan. Beliau menerima hadis dengan cara mendengar 
dari seseorang sebelum datang ke kufa pendengarannya masih bagus 
dan dari segi hafalannya akan tetapi setelah datang ke kufa beliau 
mengalami kekacauan mengenai hafalannya. Maka dari itu yaitu 
setelah mengalami kekacauan, ibn ¦ajar menilainya "A’³f  kubra.394

4) ‘Abdullah ibn al-¦ari£
Nama lengkapnya Is¥±q ibn ‘Abdullah ibn al-Hari£ ibn Naufal 

ibn al-¦±ri£ ibn al-Mu¯¯alib ibn H±syim ibn ‘Abd Man±f Abµ 
Ya’qµb al-H±syimiy al-Naufaliy al-Bi¡riy,395 beliau tinggal di Basrah 
dimana sebelumnya beliau tinggal di Demaskus 396 beliau lahir di 
masa Rasulullah,  lalu Rasulullah datang kepadanya untuk memberi 
pemahaman kepadanya dan mendoakannya.397dan beliau wafat di 
‘Um±n pada tahun 84 pendapat lain 83398 ada juga yang mengatakan 
tahun 97.399akan tetapi peniliti lebih condong ke 84 karena disebutkan 
juga tempatnya sedangkan yang lainnya hanya pendapat yang tidak 
diketahui siapa yang mengatakan demikian. saudaranya bernama 

391 Ibn ¦ajar al-‘Askal±n³, Tah©³b al-Tah©³b, (t.t) juz 9, h 288.
392 Syams al-D³n Abµ ‘Abdillah Muhammad ibn A¥mad ibn U£m±n, S³r al-A’l±m 

al-Nubul±’, juz 6, 129-130.
393 Syams al-D³n Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad ibn A¥mad ibn U£m±n, M³z±n al-I’tid±l 

fi Naqd al-Rij±l, Juz 4, h 425.
394 Bark±t ibn A¥mad ibn Mu¥ammad al-Khutaib, al-Kaw±kib al-Nair±t fi Ma’rifah 

min al-Riw±yah al-¤iq±t, Juz 6, h 130.
395 Abµ al-Q±sim ‘Aliy ibn al-¦asan ibn Habbah Allah al-Ma’rµf bi ibn ‘As±kir, 

T±r³kh Dimasyq, (t.tp; D±r al-Fikr li al-°ab±’ah, 1995), Juz 8, h 234. 
396 Mu¥ammad ibn Mukram ibn ‘Aliy Abµ al-Fa«l Jam±l al-D³n ibn Man§µr al-

An¡±riy, Mukhta¡ar T±r³kh Dimasyq li ibn ‘As±kir, Cet I (Dimasyq; D±r al-Fikr li 
al-°ab±’ah, 1984), Juz 4, h 300.

397 ¢al±¥ al-D³n Abµ Sa’³d Kh±l³l ibn Kayakladiy ibn ‘Abdullah al-Dimasyq, J±mi’ 
al-Ta¥¡³l fi A¥k±m al-Mar±sil, Juz 1, (Cet II; Beirµt; ‘²lim al-Kit±b, 1986), h 208. 

398 Abµ ‘Abdullah Mu¥ammad ibn Sa’ad ibn Man³’ al-H±syim³, al-Juz’u al-
Mutammim li °abaq±t ibn Sa’ad, , Juz 1 (Cet I; al-°±’if: Maktabah al-¢ad³q, 1993), 
h 176.

399 Yµsuf ibn al-Zak³ ‘Abdurrahman Abµ al-¦ajj±j al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l, Juz 
24 (Cet I; Beirµt; Mu’assasah al-Ris±lah, 1980), h 399.
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‘Abdullah dan ‘Ubaidillah.400 sedangkan nama ibunya bernama binti 
Ab³ Sufy±n ibn ¦arb ibn Umayyah.401 Diantara ulama yang menilainya 
yaitu Ya’qµb menilainya la ba’sa bihi, Ya’qµb ibn Sufy±n menilainya 
£iqah402ibn Sa’ad menilainya £iqah.403 

Di antara gurunya yaitu Rasulullah, ‘Abb±s ibn ‘Abd al-Mu¯¯alib, 
bapaknya yaitu ‘Abdullah ibn al-¦±ri£ ibn Naufal, ‘Abdullah ibn 
‘Abb±s, Abµ Hurairah, ¢ufiyyah binti ¦ayyi ibn Akh¯ab yaitu istri 
Rasulullah, dan selainnya. Sedangkan diantara muridnya yaitu Yaz³d 
ibn Ab³ Ziy±d,404al-Aswad ibn Syaib±n,405’Abdullah, Abµ al-Fayy±h 
Yaz³d ibn ¦umaid, al-Zuhr³ dan selainnya.406

Setelah mengamati dari beberapa keterangan diatas bahwa yang 
bermasalah dari perawi diatas yakni Yaz³d ibn Ab³ Ziy±d karena beliau 
tidak "Abt disaat menyampaikan hadis tersebut. Kemungkinan ketemu 
sangat jauh antara Jarir dan Yazid jauh, karena Jar³r meninggal pada 
tahun 188 sedangkan Yaz³d ibn Ab³ Ziy±d lahir pada tahun 47 H., 
jarak diantara keduanya jauh. 

Kedhabitan dan keadilan Y±zid juga rendah dahulunya 
dinilai ¡adµq oleh ibn ¦ibb±n akan tetapi pada akhirnya beliau pun 
tidak mempercayainya lagi setelah kacau hafalannya. Memang 
sebagian besar para ulama yang menilainya ¡adµq atau sederajatnya 
dimana pada akhirnya mereka pun men"A’ifkannya. Maka dari itu 
dapat dilihat bahwa disaat Y±zid menerima hadis tersebut kemun-
gkinan besar beliau sudah kacau hafalannya karena penjelasan Jar³r 
diatas bahwa beliau memang di Kufa dilahirkan akan tetapi beliau 
mati di Ray³ dan tidak ada penjelasan diatas bahwa beliau pernah 

400 Yµsuf ibn al-Zak³ ‘Abdurrahman Abµ al-¦ajj±j al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l, juz 
24, h 398

401 Abµ ‘Amr Kh³fah ibn Khiy±¯ ibn Kh³fah ak-Syaib±n³, T±r³kh Kh³fah ibn Khiy±¯, 
Cet III (Beirµt; D±r al-Qalam, 1397), Juz 1, h 258.

402 Ya’qµb ibn Sufy±n ibn Jaw±n al-F±ris³, al-Ma’rifah wa al-T±r³kh, Cet II (Beirµt; 
Muassasah al-Ris±lah, 1981), Juz 3, h 374.

403 Syams al-D³n Abµ ‘Abdullah Mu¥ammad ibn A¥mad ‘U£m±n ibn Qaim±z, 
T±r³kh al-Isl±m wa Waffiy±t al-Masy±hir wa al-A’l±m, Cet II (Beirµt; D±r al-Kit±b 
al-‘Arab³, 1993), Juz 6, h 106.

404 Yµsuf ibn al-Zak³ ‘Abdurrahman Abµ al-¦ajj±j al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l, Juz 
XIV, h 398. 

405 Muhammad ibn Ism±’³l ibn Ibr±h³m ibn al-Mug³rah al-Bukh±riy, al-T±r³kh al-
Kab³r, Juz 1, h 394.

406 Syams al-D³n Abµ ‘Abdullah Mu¥ammad ibn A¥mad ‘U£m±n ibn Qaim±z, 
T±r³kh al-Isl±m wa Waffiy±t al-Masy±hir wa al-A’l±m, Juz 6, h 106.
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ke Demaskus yang dimana tempatnya dahulu Y±zid. Maka dari itu 
peneliti menyimpulkan bahwa hadis yang diterima oleh Jar³r dari 
Yaz³d dinilai "A’if.

Berdasarkan pemaparan tentang kualitas hadis yang terdapat 
pada bagian pertama berkenaan dengan hadis pendidikan anak usia 
dini dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

TABEL 2
Kualitas Hadis pada Bagian Pertama

  

BUKHARI DAN 
MUSLIM

SELAIN 
BUKHARI 

DAN MUSLIM

Kasih Sayang 1 1 2

Adil 1 1
Sabar dan 
Tabah 1 1 2

Siap Berkorban 3 3

Lemah Lembut 1 1 2

Konsisten dan 
Teladan 1 1 2

Perhatian 2 2

Bijaksana 1 1
Fitrah Positif 
dan Mudah 
Terpengaruh 

1 1

Senang 
Bermain 

1 1

Kewajiban 
mendidik AUD 1 1 2

Tadarruj/beran
gsur-angsur 1 1

Bentuk-bentuk 
Hukuman pada 
Anak Usia Dini 

2 1 1 4

Senantiasa 
mendorong 
pada hal-hal 
positif 

2 2

16 7 0 3 26Tot al Jumlah Hadis

TOTAL HADIS
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PRINSIP 
DASAR 
PEMBIN
AAN 
ANAK 
USIA 

Kompetensi 
Wajib Bagi 
Orang 
Tua/Pendidik

Hak dan Sifat 
Bawaan 
(tabiat) Anak 
Usia Dini

Metode dan 
Sifat 
Pembinaan 
Nabi pada 
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 
hadis yang berkenaan dengan anak usia dini dikategorikan shahih 
yaitu sebanyak 23 buah hadis, selain itu dhaif/lemah yaitu sebanyak 
3 buah hadis.

Kelemahan hadis ini juga pada umumnya masih dikategorikan 
dengan kelemahan yang bisa ditolelir dalam aspek sosial, dan umumnya 
hadis-hadis yang lemah ini masih memiliki hadis shahih yang lain yang 
memiliki persamaan yang berkaitan dengan anak usia dini. 
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BAB IV

KUALITAS HADIS YANG BERKAITAN 
DENGAN ASPEK PEMBINAAN DAN 

INTERAKSI NABI PADA ANAK USIA DINI

A. Takhrij Hadis
Setelah membahas kualitas hadis pada bagian pertama yang 

berisi tentang prinsip dasar pembinaan anak usia dini, pada bab ini 
dilanjutkan dengan pembahasan kualitas hadis untuk bagian kedua, 
yaitu hadis yang berisi tentang bentuk pembinaan dan interaksi nabi 
pada anak usia dini.

Sama dengan langkah penelitian kualitas hadis yang dilakukan 
sebelumnya, yaitu dengan melakukan takhrij, penelusuran pada 
sumber utama buku hadis, i’tibar sanad, dan kritik sanad, langkah ini 
pula yang akan dilakukan pada bab ini.      

Pada bagian ini terdapat lima sub bagian yaitu aspek moral dan 
agama, sosial dan emosi, kognitif, bahasa, dan fisik motorik pada anak 
usia dini. Adapun total jumlah hadis pada bagian dua ini sebanyak 
48 hadis yang bersumber dari 11 kitab primer buku hadis. Dari lima 
sub bagian yang ada pada bagian ini, sub bab aspek moral dan agama 
terdapat 17 hadis, aspek sosial dan emosi 23 hadis, aspek bahasa 3, 
kognitif 4, dan aspek fisik dan motorik hanya terdapat satu hadis.

Dari 48 hadis ini yang bersumber dari Bukhari dan Muslim ada 
27 hadis, sedangkan selain dari kedua kitab tersebut ada 21 hadis. 



136

Seperti penelitian sebelumnya, di bagian ini juga tidak akan melakukan 
takhrij hadis pada kitab Bukhari Muslim dengan asumsi validitas yang 
terbaik telah dilakukan di antara kitab-kitab hadis lain, dan untuk lebih 
mengefesiensikan penelitian ini.

B. Kritik Hadis

Aspek Pembinaan dan Interaksi Nabi pada Anak Usia Dini
a. Aspek Moral dan Agama

Pembinaan Nabi pada aspek moral dan agama:
Adapun takhrij hadis yang berkaitan dengan perintah nabi untuk 

mencintai dan memuliakan anak-anak yaitu hadis dari ibnu M±jah 
yaitu: 

ثـََنا َسِعيُد ْبُن ُعَماَرَة ثـََنا َعِلىُّ ْبُن َعيَّاٍش َحدَّ َمْشِقىُّ َحدَّ ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِيِد الدِّ  َحدَّ
ْعُت أََنَس ْبَن َماِلٍك ُيَدُِّث َعْن َرُسوِل اللَِّه -صلى  َأْخبـََرِن احْلَاِرُث ْبُن النُـّْعَماِن سَِ

اهلل عليه وسلم- أَنَُّه قَاَل » َأْكرُِموا أَْوَلدَُكْم َوَأْحِسُنوا أََدبـَُهْم «1.
Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al ‘Abbas bin Al Walid Ad 
Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Ali bin ‘Ayyasy telah 
menceritakan kepada kami Sa’id bin ‘Umarah telah mengabarkan 
kepadaku Al Harits bin An Nu’man saya mendengar Anas bin 
Malik dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: 
“Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka.”

a. Takhrij Hadis
Dengan menggunakan lafaz أدب  pada kitab al-Mu‘jam al-

Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy2 didapatkan informasi bahwa 
hadis tersebut termuat dalam kitab Ibnu Majah dalam kitab adab no. 3.

Berikutnya dengan menggunakan awalan matan hadis dengan 
menggunakan kitab al-Fath al-Kab³r f³ ¬ammi al-Ziy±dah Il± al-
J±mi’ al-¢ag³r3 didapatkan informasi yang sama di atas bahwa hadis 

1 Abµ ‘Abdullah Mu¥ammad bin Yaz³d Ibnu M±jah al-Kazwayn³, Sunan 
Ibn M±jah, Juz 2 (t.tp: D±r I¥y±’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 1211.

2 A.J. Weinsinck terj. Mu¥ammad Fu±d ‘Abd al-B±qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras li 
Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, juz 1 (Laeden: I.J Brill, 1969 M), h. 36. 

3 Jal±l al-D³n Mu¥ammad al-Suyµ¯³, al-Fat¥ al-Kab³r f³ ¬amm al-Ziy±dah Il± Jam³’ 
al-¢ag³r,  juz 1 (Beirut: D±r al-Kit±b al-‘Arab³,), h. 227. 
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tersebut hanya ada dalam kitab Sunan Ibnu M±jah yang diriwayatkan 
oleh Anas bin M±lik.

Berdasarkan dua metode takhrij yang digunakan di atas dapat 
disimpulkan bahwa hadis tersebut hanya berada pada satu buah kitab 
hadis, yaitu pada Sunan Ibnu M±jah.  
b. I’tibar Sanad

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa sy±hid dan 
Mut±bi’ pada hadis tersebut tidak ada. Metode periwayatan yang 
digunakan adalah metode al-sim±’ (¥adda£an± dan sami’tu). Adapun 
rangkaian riwayat itu bisa dilihat pada skema sanad hadis berikut: 

Skema Sanad 11
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c. Kritik Sanad 
Hadis dari riwayat Ibnu M±jah ini terdiri atas 5 periwayat ‘Abb±s 

ibn al-Wal³d al-Dimasyq³, ‘Al³ ibn ‘Abb±s, Sa’³d bnu ‘Um±rah, al-
¦±ri£ bnu al-Nu‘m±n dan Anas bna M±lik. Berikut biograwi dan 
penilaian ulama padanya:
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1) Ibnu M±jah
Nama lengkapnya Abµ ’Abdullah Mu¥ammad bin Yaz³d al-

Raba’³ al-Qazw³n³, ia adalah salah seorang ulama dalam  bidang hadis, 
sejarah, dan tafsir di zamannya.4 Lahir pada tahun 209 H di Qazw³n. 
Semangat dalam bidang ilmu agama membuat Ibnu Majah melakukan 
rihlah ilmiah ke berbagai tempat guna untuk mendapatkan ilmu atau 
hadis. Ibnu Majah pernah belajar di Bashrah, Baghdad, Sy±m, dan 
Mesir dan lain-lain.5 

Diantara gurunya Hisy±m bin ’Amm±r, Ma¥mµd bin Kh±lid, 
al-’Abb±s bin al-Wal³d, ’Abdullah bin A¥mad al-Basy³r, al-’Abb±s 
bin Usm±n, Usm±n bin ’Ism±’³l.6 Dan diantara muridnya adalah 
Mu¥ammad bin ’´s± al-Abhar³, A¥mad bin Raw¥in al-Baghd±d³, 
A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦ak³m al-Mad³n³.7

Al-Khal³liy berkata bahwa para ulama sepakat atas ke-£iqahan 
beliau. Ia  adalah seorang yang memahami dan menghapal hadis.8 
Tidak ada yang meragukan kualitas ke-tsiqah-an Ibnu M±jah, beliau 
digelari sebagai al-Hafiz.9 

Namun Syams al-D³n bin ‘Al³ al-¦usainiy berkata bahwa ia 
pernah mendengar syekh al-¦±fi§ Abµ al-¦ajj±j al-Mazziy berkata 
bahwa setiap hadis yang diriwayatkannya menyendiri adalah daif 
yaitu ketika Im±m Ibn M±jah meriwayatkan hadis menyendiri dari 
imam yang lima (Bukh±riy, Musl³m, Abµ D±ud, Timi§iy, al-Nas±iy).10 
Meskipun ada ulama yang menilainya daif tetapi itu hanya berlaku 
ketika periwayatannya menyendiri dan juga dikuatkan kesepakatan 
ulama yang menilainya £iqah sehingga kapasitas dan kualitasnya tidak 

4 Lihat: Kha³r al-D³n bin Ma¥mµd al-Zarkal³, Al-A’l±m li al-Zarkal³, juz 7 (Cet. 
15; t.tp: D±r al-‘Ilm li al-Mal±y³n, 2002 M), h. 144. Lihat juga: Abµ ‘Abdullah Syams 
al-D³n Mu¥ammad bin A¥mad al-ªahab³, Siyar A’l±m al-Nubal±’, Juz 14 (Cet. 3; t.tp: 
Mu’assasah al-Ris±lah, 1405 H/1985 M), h. 277.

5 Kha³r al-D³n bin Ma¥mµd al-Zarkal³, Al-A’l±m li al-Zarkal³, juz 7, h. 144. 
6 Ibn ‘As±kir Abµ al-Q±sim ‘Al³ bin ¦asan bin Hibatullah, T±r³kh Dimasyq, Juz. 

56 (t.tp: D±r al-Fikr li al-°ab±’ah wa al-Nasyr wa al-Tawz³’, 1415 H/1995 M), h. 270. 
7 Al-ªahab³, Siyar A’l±m al-Nubal±’, Juz 14, h. 278. 
8 Al-Suyµ¯iy, °abaq±t al-¦uff±§, Juz 1 (CD ROM), al-Maktabah al-Sy±milah, h. 

54.
9 Lihat: Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-Rij±l, 

jilid 27, (Beirut: Muassasa al-Risalah 1400H), h. 41.
10 Ahmad bin ‘Ali bin ¦ijr Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±niy al-Sy±fi’iy, Taqr³b al-Tah©³b, 

juz 9 Juz 1 (Cet. I; Syiri±: D±r al-Rasy³d, 1986), h. 468. 
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lagi diragukan.

2. Al- ‘Abb±s bin al-Wal³d al-Dimasyq³
Nama lengkapnya adalah ‘Abb±s bin al-Wal³d bin ¢ub¥ al-Khil±l 

al-Salam³ Abµ al-Fa«l al-Dimasyq³. Lahir pada tahun, berdomisili di 
Damaskus dan wafat pada hari ketiga terakhir bulan safar tahun 248 
H.11

Diantara nama gurunya adalah ²dam bin Ab³ Iy±s, Jar³r bin ‘Utbah 
bin Abd al-Ra¥m±n al-¦urast±n³, ‘Al³ bin ‘Ayy±sy, ‘Ubaid bin ¦ibb±n 
al-Jab³l³, dan ‘Umar bin Abd al-W±¥id.12 Adapun murid-muridnya 
yaitu antara lain: Ibnu M±jah, Abµ Bakr A¥mad bin Ibr±h³m, A¥mad 
bin D±ud al-¦an§al³, ¦asan bin Sufy±n al-Syaib±n³.13

Abµ ¦±tim memasukkan al-Dimasyq³ ke dalam golongan orang-
orang yang tsiqah,14 dan menyebutnya sebagai syaikh.15 Dan Abµ D±ud 
juga menilainya sebagai orang yang ahli dalam hal ihwal perawi dan 
ahli hadis.16

3. ‘Al³ bin  ‘Ayy±sy
Nama lengkap beliau adalah ‘Al³ bin ’Ayy±sy bin Muslim al-

Alh±n³ al-¦im¡³. Lahir pada tahun 143 H.17 Dan wafat pada tahun 219 
H dalam usia 76 tahun.18

‘Al³ bin ‘Ayy±sy pernah berguru kepada Syu’aib bin Ab³ Hamzah, 
’Abd al-Ra¥m±n bin Sulaim±n, al-Lais bin Sa’d, Sa’³d bin ‘Um±rah, 
dan Mu’awiyah bin Ya¥y± beserta ulama-ulama yang lain. Dan 
diantara murid-muridnya Mu¥ammad bin Muslim al-R±z³, al-‘Abb±s 

11 Abµ al-Fa«l A¥mad bin ‘Al³ bin Mu¥ammad bin A¥mad bin ¦ajr al-Asqal±n³, 
Tah©³b al-Tah©³b,  juz. 5 (India: Ma¯ba’ah D±’irah al-Ma’±rif al-Na§amiah, 1326 H), 
h. 131.

12 Lihat: Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-
Rij±l, juz 14, h. 253.

13 Lihat: Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-
Rij±l, juz 14, h. 253. 

14 Mughla¯ay bin Qula³j al-Bakjar³ al-¦anaf³, Ikm±l Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-
Rij±l, Juz 7 (t.tp: Al-F±rµq al-¦ad³sah li al-°aba’ah wa al-Nasyr, t.th), h. 221.

15 Abµ Mu¥ammad Abd al-Ra¥m±n bin Idr³s al-Tam³m³, Al-Jar¥ wa al-Ta’d³l li 
Ibn Ab³ ¦±tim, Juz 6 (Beirut: D±r I¥y±’ al-Tur±s al-‘Arab³, 1271 H/1952 M), h. 215. 

16 Lihat: Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-
Rij±l, juz 14, h. 254. 

17 Al-ªahab³, Siyar A’l±m al-Nubal±’, Juz 8, h. 410.  
18 Ibn ‘As±kir Abµ al-Q±sim ‘Al³ bin ¦asan bin Hibatullah, T±r³kh Dimasyq, Juz. 

43, h. 119.   
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bin al-Wal³d, Ibr±him bin Haw£am, dan ulama-ulama yang masyhur 
seperti A¥mad bin ¦ambal dan Imam Bukhar³.19

Al-‘Ijl³ menilai ‘Abb±s bin al-Wal³d sebagai orang yang tsiqah,20 
demikian juga al-Nas±’i dan al-Daruqutn³ menilainya tsiqah dan 
hujjah.21

4) Sa’³d bin ‘Um±rah
Nama lengkapnya adalah Sa’³d bin ‘Um±rah bin ¢afw±n bin 

‘Amr bin Ab³ Kar³b bin Hayy bin Dalj bin Mar£ad bin H±ni’ bin ª³ 
Jadn al-Kal±’³ al-Sy±mi al-Him¡³.22 Tidak ditemukan data pasti yang 
menyebutkan kapan beliau lahir dan wafat. 

Diantara guru S±’³d bin ‘Um±rah yaitu al-¦±ri£ bin al-Nu’m±n 
al-Lai£³, Hisy±m bin al-Gh±z. Dan adapun diantara muridnya Baqiah 
bin W±lid, Salmah bin Basyr ¢aif³ al-Dimasyq³, Abdullah bin Abd 
al-Jabb±r, ‘Al³ bin ‘Ayy±sy, dan al-Q±sim bin ¦ab³b al-Dimasyq³.23

Ibnu al-Jawzi memasukkan nama Sa’³d bin Um±rah ke dalam kitab 
al-¬u’af±’ wa al-Matruk³n dan menilainya sebagai matrµk al-¥ad³s.24 
Ibnu ¦azm juga menilainya majhµl l± yudr± man huwa.25

5) Al-¦ar³£ bin al-Nu’m±n
Nama lengkapnnya adalah al-¦±ri£ bin al-Nu’m±n bin S±lim al-

Lai£³.26 Tidak ditemukan data mengenai kapan beliau lahir, kapan 
beliau wafat, dimana beliau berdomisili, dan kemana saja beliau 
mencari hadis.

Diantara gurunya yaitu Anas bin M±lik, al-¦asan al-Ba¡r³, Sa’³d 

19 Ibn ‘As±kir Abµ al-Q±sim ‘Al³ bin ¦asan bin Hibatullah, T±r³kh Dimasyq, Juz. 
43, h. 115. 

20 Abµ al-¦asan A¥mad bin ‘Abdullah bin ¢±li¥ al-‘Ijl³, Al-¤iq±t, (t.tp: D±r al-B±z, 
1405 H/1984 M), h. 349. 

21 Lihat: Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-
Rij±l, juz 21, h. 84.

22 Lihat: Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-
Rij±l, juz 11, h. 13. 

23 Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-Rij±l, 
juz 11, h. 13.

24 Jam±l al-D³n Abd al-Ra¥m±n bin ‘Al³ bin Mu¥ammad al-Jawz³, Al-¬uaf±’ wa 
al-Matrµk³n, Juz 1 (Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiah, 1406 H), h. 323. 

25 Mughla¯ay bin Qula³j al-Bakjar³ al-¦anaf³, Ikm±l Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-
Rij±l, Juz 5, h. 334.

26 Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-Rij±l, 
juz 5, h. 291. 
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bin Jab³r, dan °±wµs bin Kais±n. Adapun murid-muridnya atau yang 
pernah meriwayatkan hadis darinya antara lain: ¤±bit bin Mu¥ammad 
al-Z±hid, Jun±dah bin Marw±n al-¦im¡³, Sa’³d bin Ab³ Sa’³d al-
¦umair³, Sa’³d bin ‘Um±rah, dan Nµ¥ bin Qais al-¦an±d³ al-Ba¡r³.27

Mayoritas ulama kritikus hadis menilainya daif,  diantaranya imam 
al-Bukhar³ menilainya munkar al-¥ad³£,28 dan Abµ ¦±tim menilainya 
laisa bi al-qawiy,29 al-S±ji memasukkannya ke dalam golongan orang-
orang yang daif, namun adapula ulama yang menggolongkannya 
sebagai orang yang tsiqah yaitu Abµ ¦atim bin ¦ibb±n.30

6) Anas bin M±lik
Nama lengkapnya adalah Anas bin M±lik bin al-Na«ir beliau 

tinggal di Basrah dan wafat pada tahun 91 H31. beliau juga adalah 
pelayan rasulullah saw, sekaligus sahabat yang sabar, dan banyak 
meriwayatkan hadis serta menjadi pengikut rasulullah sejak hijrah 
sampai beliau wafat.32

Anas mengambil hadis langsung dari Rasulullah saw. dan dari 
sahabat-sahabat yang lain seperti Abµ Bakar, Umar bin Kha¯¯±b, 
U£m±n bin Aff±n, Mu’a© bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lain. 
Sedangkan murid-muridnya antara lain adalah Qat±dah, Muhammad 
bin Muslim, Umar bin Abd al-‘Az³z,  al-Zuhr³, Sulaim±n al-Taim³, 
¦umaid al-°aw³l, al-¦ar³s bin al-Nu’m±n.33 Sebagai seorang sahabat 
nabi beliau dinilai sebagai rawi adil

Dari paparan biografi dan penilaian ulama pada jalur riwayat Ibnu 
M±jah di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi keraguan akan kualitas 
sanad tersebut karena adanya rawi yang dianggap lemah.

27 Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-Rij±l, 
juz 5, h. 291. 

28 Jam±l al-D³n Abd al-Ra¥m±n bin ‘Al³ bin Mu¥ammad al-Jawz³, Al-¬uaf±’ wa 
al-Matrµk³n, Juz 1, h. 184.

29 Syams al-D³n Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘Usm±n Qaym±s al-ªahab³, Al-Mughn³ 
f³ al-Du’af±’, (t.d), h. 143.  

30 Lihat: Mughla¯ay bin Qula³j al-Bakjar³ al-¦anaf³, Ikm±l Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ 
al-Rij±l, Juz 3, h. 322.  

31 Abµ Amr Yµsuf bin Abdullah bin Muhammad Abd al-B±r, al-Ist³ab f³ Ma’rifah 
al-Ash±b, Cet. I,(Beirut; D±r al-Ja³l, 1992 M), Juz 1, h.35. 

32 Syams al-D³n al-Husain³, Ta©kir al-Huffa§ , Cet. I (D±r al-Kutub  al-Ilmiah, 
1998 M) Juz 1 h. 123

33 Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-Rij±l, 
juz 3, h. 355. 
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Seperti al-¦ar³£ bin al-Nu’m±n tidak ada data yang menyebutkan 
tentang kapan al-¦±ris bin al-Nu’man lahir dan wafat sehingga tidak 
dapat diprediki jarak antara al-Haris dan Anas bin Malik, dan ulama 
umumnya menilai ia negatif, seperti munkar al-hadis dan laisa bi al-
qawiy. Demikian pula Sa’³d bin Um±rah tidak jelas kapan ia wafat, 
dan ulama hadis melemahkannya dan  tidak ada riwayat atau jalur lain 
yang bisa mendukung jalurnya.

Dari informasi ini akhirnya peneliti menilai hadis tersebut dhaif 
dan tidak dilanjutkan pada proses kritik matan.

Hadis kedua yang ditakhrij adalah hadis yang berkenaan dengan 
duduk anak kecil saat di majelis bersama orang tuanya (°abran³):

نا ممد بن حبيب بن ممد  : قال  العزيز  بن عبد  اهلل بن ممد   حدثنا عبد 
 اجلارودي قال : نا عبد العزيز بن أب حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد قال
 : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : » ل يلس الرجل بني الرجل وابنه يف

اجمللس «34
Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad ibn 
Abdi al-Aziz berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad 
bin Habib ibn Muhammad al-Jarudi berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abdul Aziz ibn Abi Hazm, dari bapaknya, dari Sahl 
ibn Said, berkata, telah bersabda rasul “Janganlah seorang ayah 
duduk berdampingan dengan  lelaki dewasa lain, padahal anaknya 
dalam majelis tersebut”.

a. Takhrij Hadis
Berdasarkan takhrij pada lafal pertama matan hadis dengan 

menggunakan kitab al-Fath al-Kab³r f³ ¬ammi al-Ziy±dah Il± al-
J±mi’ al-¢ag³r35 didapatkan informasi bahwa hadis ini hanya terdapat 
pada  kitab Mu’jam al-aw¡a¯ li al-°abr±n³36 riwayat Sahl bin Sa’d.

34 Al-°abran³, al-Mu‘jam al-Awsa¯, Ed. Thariq ibn Awud al-Lah ibn 
Muhammad, dan Abdu al-Mu¥sin ibn Ibra¥im al-¥usayniy Juz 4, h. 358-359. 

35 Jal±l al-D³n Mu¥ammad al-Suyµ¯³, al-Fat¥ al-Kab³r f³ ¬amm al-Ziy±dah Il± 
Jam³’ al-¢ag³r,  juz 3, h. 354.

36 Hadisnya bisa dilihat pada Sulaim±n bin Mu¥ammad bin Ayyµb al-°abr±n³, 
Mu’jam al-Aw¡a¯, Juz 4 (Kairo: D±r al-¦aramain, t.th), h. 358-359. 
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b. I’tibar Sanad
Data di atas mengkonfirmsi bahwa sy±hid dan Mut±bi’ pada hadis 

tersebut tidak ada. Adapun metode periwayatan yang digunakan adalah 
metode al-sim±’ (¥adda£an±) dan mu’an’an. Rangkaian riwayatnya 
adalah sebagai berikut: 

Skema Sanad 12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن

 عن

 �دثنا

 �دثنا

 �دثنا

ِ  َرُسولُ  ا��  

 
 قال

َسْعدٍ  ْ�نِ  َسهْلِ   

 

َ�اِزمٍ  ��ِيب   

 

 ْ�نُ  الَْعزِ�زِ  َعْبدُ 

َ�اِزمٍ  ��ِيب   

دُ   َحِ�یِب  ْ�نُ  ُمَحم�  

َ�اِزمٍ  ��ِيب   

 
ِ  َعْبدُ  دِ  ْ�نُ  ا��  َعْبدِ  ْ�نِ  ُمَحم�

 الَْعزِ�زِ 

 الطرباين 

c. Kritik Sanad
Riwayat al-Tabr±n³ ini terdiri atas 6 rawi yaitu: al-Tabr±n³\, 

‘Abdullah ibn Mu¥ammad ibn ‘Abdul al-‘Aziz, Mu¥ammad bnu ¦abib 
ibn Mu¥ammad al-J±rµd³, ‘Abdul al-‘Aziz ibn Ab³ ¦azim, Ab³hi, dan 
Sahl ibn Sa‘id. Adapun biografi dan kritik ulama pada perawinya: 

1) Al-°abr±n³
Nama lengkapnya Sulaiman bin A¥mad bin Ayyµb bin Mu¯ayyar 

al-Lakhmiy al-Sy±miy,Abµ alQ±sim al-°abr±niy, lahir pada tahun 
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260 H, wafat pada tahun 360 H.37 Al-Tabr±niy mendengar hadis dari 
berbagai tempat dan banyak guru ; seperti Sy±m. ¦ij±z, Me¡ir, ‘Ir±q, 
Yaman dan sebagainya.38 

Diantara gurunya Ab³ Muslim al-Kasysy³, ‘Al³ bin ‘Abd al-‘Aziz 
al-Baghaw³, Abdullah bin ‘Al³ al-Jaru@d³, ketiganya beliau dengar di 
Makkah.  Dan diantara muridnya ‘Abdullah bin ‘Adiyyi al-Jirj±niy,39 
Abµ Bakr bin ‘Aliy, Abµ Bakr bin Mardawaih.40

Abµ Bakr Mu¥ammad bin Ab³ ‘Aliy berkata Al-°abr±niy, asyharu 
an nadulla ‘al± fadlih wa ‘ilmih, k±na w±si‘ al-‘ilmi ka£³r al-ta¡±n³f, 
Abµ al-‘Abb±s berkata katabtu ‘anhu £al±£ m³’ah alf ¥ad³£, wa huwa 
£iqah, illa annahu katab ‘an syikh bi Mi¡r, wa k±n± akhawain wa 
gala¯a f³ ismihi.41 Al-ªahabiy berkata; Al-°abr±niy huwa al-im±m 
al-¥±fi§ al-£iqah al-ra¥¥±l al-jaww±l, mu¥addi£ al-isl±m,42 l±yankir 
lahu al-tafarrud f³ sa‘ati m± raw±.43

37 Abµ Na‘³m A¥mad bin ‘Abdullah bin A¥mad bin Is¥±q bin Mµsa bin Mahr±n 
Al-A¡bih±n, T±r³kh A¡bih±n, juz I (Cet. I, Bairut ; D±r al-kutub al-‘Ilmiyyah, thn. 
1410 H/1990 M), hal. 393.

38 Abµ Bakr A¥mad bin ‘Aliy bin ¤±bit bin A¥mad bin Mahdiy al-Ka¯³biy al-
Bagd±diy, T±r³kh Bagd±diy wa ª³walih, juz 21, (Cet. I, Bairut ; D±r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, thn. 1417b H), hal. 91.

39 Mu¥ammad bin ‘Abd al-Ganiy bin Abiy Bakr bin Syujj±‘ Mu‘yyin al-D³n Ibn 
Nuq¯ah al-¦anbaliy al-Bagd±diy,  Al-Taqy³d li Ma‘rifah Ruw±h al-Sunan wa al-Mas±n³d, 
Juz I, (Cet. I ; D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, thn. 1408 H/1988 M), hal. 288.

40 Mu¥ammad bin ‘Abd al-Ganiy bin Abiy Bakr bin Syujj±‘ Mu‘yyin al-D³n Ibn 
Nuq¯ah al-¦anbaliy al-Bagd±diy,  Al-Taqy³d li Ma‘rifah Ruw±h al-Sunan wa al-Mas±n³d, 
Juz I, (Cet. I ; D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, thn. 1408 H/1988 M), hal. 288.

41 Syams al-D³n bin Abµ ‘Abdullah Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n bin 
Qa’aim±z al-ªahabiy, T±r³kh al-Isl±m wa Wafy±t al-Masy±h³r wa al-A‘l±m, juz IIIV, 
(Cet. I ; D±r al-Garbi al-Isl±miy, thn. 2003 M), hal, 143. Lihat juga Syams al-D³n 
bin Abµ ‘Abdullah Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n bin Qa’aim±z al-ªahabiy, 
Ta©kirah al-¦uff±«, Juz III (Cet. I; Bairut-Libanon ; D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, thn. 
14 19 H/1998 M), hal. 85.

42 Sy±ms al-D³n Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n bin Qa’aim±z al-ªahabiy, Siyar 
A‘l±m al-Nubal±’, Juz. XII (Cet. Q±hrah ; D±r al-¦ad³£, thn. 1427 H/2006 M), h. 201. 
Lihat juga Sy±ms al-D³n Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n bin Qa’aim±z al-ªahabiy, 
Siyar A‘l±m al-Nubal±’, Juz. XIV (Cet. III ; Muassasat al-Ris±lah, 1405 H/1985 M), 
h. 119. ¤iqah lihat ‘Abd alR-Ra¥man bin Abiy Bakr, Jal±l al-D³n al-Suyµ¯iy, °abaq±t 
al-¦uff±§}, Juz I, (Cet. I, Bairut ; D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, thn. 1403 H), 372.

43 Syams al-D³n Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n bin Qa’aym±z 
al-ªahabiy, M³z±n al-I‘tid±l f³ Naqd al-Rij±l, juz II (Cet. I, bairut-Libanon ; D±r al-



145

2) Abdullah bin Mu¥ammad bin Abd al-‘Az³z
Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin Mu¥ammad bin ‘Abd 

al-‘Az³z bin al-Marzib±n bin Z±bµr bin Sy±hansyah Abµ al-Q±sim 
al-Bughaw³ al-Baghd±d³. Beliau dilahirkan pada hari senin awal bulan 
suci Ramadan tahun 214 H dan wafat pada tahun 316 H. 

Diantara nama gurunya Ahmad bin Hanbal, ‘Al³ bin al-Mad³n³, 
‘Al³ bin al-Ja’d, Ab³ Na¡r al-Tam±r, ¦±jib bin al-Wal³d, Daud bin 
Rasy³d, dan Mu¥ammad bin ¦ab³b. Dan diantara murid-muridnya 
adalah Yahya bin S±’id, Ibnu Q±ni’, Abµ ¦±tim bin ¦ibb±n, al-
°abran³, Abu Bakar al-Syafi’³, dan Abµ A¥mad al-H±kim.44

Menurut al-Nuq±sy, beliau adalah orang £iqah, dan menurut Abµ 
Abd al-Ra¥m±n al-Salam³ £iqah jabal, im±m min a’immah £abat, aqall 
al-masy±yikh kha¯a’ dan yang lain.45

3) Muhammad bin ¦ab³b
Nama lengkapnya adalah Mu¥ammad bin ¦ab³b al-Jarµdiy al-

Ba¡riy. Beliau wafat antara tahun 231 H dan 240 H.46

Diantara nama gurunya adalah ‘Abd al-‘Az³z bin Ab³ ¦±zim, ‘Al³ 
bin ‘Al³ al-Lahab³. Dan murid-muridnya diantaranya adalah A¥mad 
bin ‘Al³ al-Khazz±z, Mu¥ammad bin Hisy±m al-Marwaz³, al-¦asan 
bin ‘Ulail al-‘Anaz³, dan ‘Abdullah bin Mu¥ammad bin ‘Abd al-
‘Az³z al-Bughaw³.47 

Adapun penilaian ulama terhadapnya adalah menurut al-Suyu¯³ 
beliau haf³§ dan ¢adµq.48

4) Abd al-‘Az³z bin Ab³ ¦±zim
Nama lengkap beliau adalah ‘Abd al-‘Az³z bin Ab³ ¦±zim 

Ma‘rifah li al-°iba‘ah wa al-Nasyr, thn. 1382 H/ 1963 M), h. 195.  Lihat juga Abµ 
al-Fa«l A¥mad bin ‘Aliy bin Mu¥ammad bin A¥mad bin ¦ajar al-Asqal±niy, Lis±n 
al-M³z±n, Juz VI, (Cet. I ; D±r al-Basy±’ir al-Isl±miyyah, thn. 2002 M), hal. 125.

44 Sy±ms al-D³n Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n bin Qa’aim±z al-ªahabiy, 
Siyar A‘l±m al-Nubal±’, juz 12, h. 441.

45 al-ªahabiy, Siyar A‘l±m al-Nubal±’, juz 12, h. 454. 
46 Syams al-D³n Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n al-ªahab³, T±rikh al-Isl±m, 

Juz 5 (t.tp: D±r al-Gharb al-Isl±m³, 2003 M), h. 913. 
47 Abµ Bakr A¥mad bin ‘Al³ bin ¤±bit al-Baghd±d³, Talkh³¡ al-Mutasy±bih f³ al-

Rasm, Juz 1 (Damaskus: °al±s, 1985 M), h. 112. 
48 Abu Zaid Bakr bin ‘Abdullah, °abaq±t al-Nasib³n, (Riyad: D±r al-Rusyd, 1407 

H), h. 61.
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Salamah bin D³n±r al-Madan³.49 Lahir pada tahun 107 H dan wafat 
pada tahun 184 H di Madinah.50 Imam Abµ Daud menyatakan bahwa 
beliau wafat ketika sedang salat di masjid Nabawi di Madinah.51

Diantara gurunya Zaid bin Aslam, al-‘Al±’ bin Abd al-Ra¥man, 
Suhail bin Ab³ ¢±li¥,  dan belajar kepada bapaknya sendiri yaitu Ab³ 
¦±zim, serta ulama-ulama yang lain. Dan diantara muridnya adalah 
al-¦umaid³, Abµ Mu¡’ab, ‘Al³ bin ¦ujr, ‘Amr al-N±qid. 52

Adapun penilaian ulama terhadapnya, Ya¥y± bin M±’in 
menilainya sebagai ¡adµq, £iqah, dan laisa ba’sa bih53 demikian pula 
yang dinyatakan Abµ Bakr ibn Ab³ Khay£amah berdasarkan informasi 
Ya¥ya ibn Ma‘in. Ab³ ¦atim menilainya ¢ali¥ al-¦adi£. Adapun Nasai 
menilainya Laysa bi hi ba’san, di tempat lain ia menilainya ¢iqatun. 54   

5) Ab³  ¦±zim (Ayah dari Abd al-‘Az³z)
Nama  lengkapnya adalah Salamah bin D³n±r al-Makhzµm³ Abµ 

¦±zim Al-A’raj al-Afraz al-Tam±r al-Madan³ al-Q±¡, beliau adalah 
salah seorang ulama, syekh, dan hakim yang ada di Madinah.55 Ulama 
berselisih faham tentang kapan beliau wafat, ada yang berpendapat 
135 H, ada juga yang berpendapat 140, dan ada juga yang berpendapat 
133 H.56

Di antara guru-guru beliau adalah Sahl bin Sa’d al-Sa‘³d³, Sa’id 

49 Al-ªahab³, Siyar A’l±m al-Nubal±’, Juz 8, h. 363.
50 Abµ Abdullah Mu¥ammad bin Sa’d bin Man³’ al-H±syim³, Al-°abaq±t al-Kubr±, 

Juz 5 (Beirut: D±r ¢±dir, 1968 M), h. 424. 
51 A¥mad bin Muhammad bin al-¦usain bin al-¦asan al-Kal±ba©³, Al-Hid±yah wa 

al-Irsy±d f³ Ma’rifah Ahl al-¤iqah wa al-Sad±d, Juz 1(Beirut: D±r al-Ma’rifah, 1407 
H), h. 473. 

52 Lihat: Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-
Rij±l, juz 18, h. 120.

53 Abd al-Ra¥m±n bin Mu¥ammad bin Idr³s bin al-Mun©ir al-Tam³m³ al-R±z³, Al-
Jar¥ wa al-Ta’d³l, Juz 5 (Beirut:D±r Tur±£ al-I¥y±’ al-‘Arab³, 1952 M), h. 383.

54 Lihat: Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-
Rij±l, juz 18, h. 123.

55 Kha³r al-D³n bin Ma¥mµd al-Zarkal³, Al-A’l±m li al-Zarkal³, Juz 3 (Cet. 15; t.tp: 
D±r al-‘Ilm li al-Mal±y³n, 2002 M), h. 133. Lihat juga: Mu¥ammad Mahd³ al-Muslim³ 
dkk, Mausµ’ah Aqw±l Ab³ ¦asan al-D±ruqu¯nn³ f³ Rij±l al-¦ad³£ wa ‘Ilalih, (Beirut: 
‘²lim al-Kutub, 2001 M), h. 294.

56 A¥mad bin ‘Al³ bin Mu¥ammad bin Ibr±him, Rij±l ¢a¥³¥ Muslim, Juz 1(Beirut: 
D±r al-Ma’rifah, 1407 H), h. 276. 



147

bin al-Musayyab, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Amr bin al-‘²¡.57 Adapun orang 
yang mengambil hadis dari beliau di antaranya adalah M±lik bin Anas,  
Al-¤awr³, Ibnu ‘Uyaynah, Sulaim±n bin Bil±l, dan anak beliau yaitu 
‘Abd al-‘Az³z.58

Adapun penilaian ulama terhadap beliau adalah, Imam Ahmad, 
Abµ ¦±tim, al-‘Ijl³, dan al-Nas±’³ bersepakat menilai beliau dengan 
ungkapan £iqah, sedangkan Ibnu Khuzaimah juga menilainya £iqah 
dan tidak ada orang yang seperti beliau di zamannya.59

6) Sahl bin Sa’d
Nama lengkapnya adalah Sahl bin Sa’d bin M±lik bin Kh±lid bin 

¤a’labah bin ¦±ri£ah bin ‘Amr bin al-Khazraj bin S±‘idah bin Ka’b 
al-An¡±r³ al-S±‘id³, kuniahnya adalah Abµ al-‘Abb±s, ada juga yang 
mengatakan Abµ Ya¥y± al-Mad±n³.60 Beliau adalah salah seorang 
sahabat nabi, pada awalnya nama beliau adalah Haznan namun 
Rasulullah saw. menggantinya dengan Sahl.61 Beliau wafat pada tahun 
91 H pada usia kurang lebih 100 tahun.62

Sebagai sahabat nabi maka Sahl bin Sa’d secara otomatis dinilai 
adil oleh para ulama hadis.

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad hadis yang menjadi 
objek kajian dengan  mengamati  keterangan-keterangan di atas  terkait 
kualitas pribadi dan kapasitas intektual masing-masing periwayat, serta 
kemungkinan adanya ketersambungan periwayatan dalam jalur sanad 
tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa sanad dari jalur tersebut 
memenuhi kriteria hadis ¡a¥³¥ yakni, Sanadnya bersambung, Sifat 
para periwayatnya memenuhi kriteria ‘Ad±lah dan para periwayatnya 
dinilai «±bi¯, dengan demikian proses selanjunya adalah kritik matan.

57 Abµ al-Fa«l A¥mad bin ‘Al³ bin Mu¥ammad bin A¥mad bin ¦ajr al-Asqal±n³, 
Tah©³b al-Tah©³b,  Juz 4 (India: Ma¯ba’ah D±’irah al-Ma’±rif al-Na§amiah, 1326 H), 
h. 143. 

58 Al-Kal±ba©³, Al-Hid±yah wa al-Irsy±d f³ Ma’rifah Ahl al-¤iqah wa al-Sad±d, 
Juz 1, h. 321. 

59 Al-Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b,  Juz 4, h. 144.  
60 Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-Rij±l, 

jilid XII, h. 188.
61 Abµ Nu’aim A¥mad bin ‘Abdullah bin A¥mad bin Is¥±q al-A¡bah±n³, Ma’rifah 

al-¢a¥±bah, Juz 3, (Riy±«: D±r al-Wa¯n, 1419 H/1998 M), h. 1312. 
62 Kha³r al-D³n bin Ma¥mµd al-Zarkal³, Al-A’l±m li al-Zarkal³, Juz 3, h. 143. 
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a. Kritik matan
Metode kritik matan meliputi dua hal, yaitu terhindar dari ‘illah 

dan sy±©. Tolak ukur untuk mengetahui hal tersebut ‘illah matan 
hadis antara lain kualitas sanad, dan penelitian pada susunan lafal 
dari berbagai matan, karena hadis ini hanya terdapat satu jalur sanad 
sehingga matannya tidak bisa dibandingkan.

Selanjutnya untuk membuktikan apakah kandungan hadis tersebut 
mengandung syaz atau tidak, maka diperlukan langkah-langkah  yang 
dikenal dengan kaidah minor terhindar dari syu©µ©. Yaitu hadis tersebut 
tidak bertentangan dengan al-Qur’an, meskipun tidak ditemukan ayat 
yang berkaitan secara langsung dengan hadis tersebut tapi ada ayat 
yang berkenaan dengan perintah untuk senantiasa perhatian dan care 
pada anak, dalam Q. S. At-Tahrim/66: 6, Allah Swt. berfirman:

ٱنلَّاُس َوقُوُدَها  نَاٗرا  ۡهلِيُكۡم 
َ
َوأ نُفَسُكۡم 

َ
أ قُٓواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ  َيٰٓ

َمَرُهۡم
َ
أ َمآ   َ ٱللَّ َيۡعُصوَن  لَّ  ِشَدادٞ  ِغَلٞظ  َمَلٰٓئَِكٌة  َعلَۡيَها   َوٱۡلَِجاَرةُ 

َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن ٦
Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.63

Begitu pun pada hadis tidak ada riwayat yang membantah 
pernyataan matan hadis di atas. Kemudian hadis ini sama sekali tidak 
bertentangan dengan akal sehat karena berbicara tentang adab majelis, 
memang jika orang tua membawa anaknya dalam majelis maka ia 
seyogyanya senantiasa memperhatikan tingkah laku mereka agar tetap 
beradab dan merasa diperhatikan. Duduk berdekatan bisa menjadi cara 
untuk memantau aktifitas yang mereka lakukan.

Berdasarkan kritik sanad dan matan yang telah dilakukan di atas, 
maka hadis tersebut dinilai shahih, karena telah memenuhi kriteria 
kesahihan hadis.

63 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 951.  
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Selanjutnya takhrij hadis yang berkenaan anjuran kepada anak 
untuk senantiasa memberi salam (Tirmizi):

ْبُن َعْبِد اللَِّه ثـََنا ُمَمَُّد  اْلَبْصرِىُّ األَْنَصارِىُّ ُمْسِلُم ْبُن َحاتٍِ َحدَّ ثـََنا أَبُو َحاتٍِ   َحدَّ
 األَْنَصارِىُّ َعْن أَبِيِه َعْن َعِلىِّ ْبِن َزْيٍد َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب قَاَل قَاَل أََنُس ْبُن
 َماِلٍك قَاَل قَاَل ىِل َرُسوُل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- » يَا بـَُنَّ ِإَذا َدَخْلَت َعَلى
 َأْهِلَك َفَسلِّْم َيُكوُن بـَرََكًة َعَلْيَك َوَعَلى َأْهِل بـَْيِتَك «. قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث

َحَسٌن َغرِيٌب64
Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Hatim Al Bashri Al 
Anshari yaitu Muslim bin Hatim, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Abdullah Al Anshari dari Ayahnya dari Ali bin 
Zaid dari Sa’id bin Al Musayyab dari Anas bin Malik ia berkata; 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadaku: “Wahai 
anakku, jika kamu masuk menemui keluargamu, ucapkanlah salam, 
niscaya akan menjadi berkah bagimu dan bagi keluargamu.” Abu 
Isa berkata; Hadits ini hasan shahih gharib.

a. Takhrij Hadis
Takhrij dengan menggunakan lafal دخل pada kitab al-Mu‘jam al-

Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy65 didapatkan informasi bahwa 
hadis tersebut hanya terdapat pada Tirm³©i dalam kitab Isti’©±n bab 1, 
seperti yang tercantum pada hadis di atas.
b. I’tibar Sanad

Berdasarkan informasi di atas ditemukan bahwa hadis tersebut 
hanya memiliki satu jalur sanad yang berasal dari Anas bin M±lik 
yang berarti bahwa hadis tersebut tidak memiliki sa¥id dan mutabi‘. 
Adapun periwayatan tersebut ditransmisikan dengan menggunakan 
metode al-sim±’ (¥adda£an±) dan mu’an’an (‘an).  Bisa dilihat pada 
skema sanad hadis berikut: 

64 Al-Tirmi©i, al-J±mi’ al-¢a¥i¥ Sunan al-Tim³©i, Juz 5, h 59.
65 A.J. Weinsinck terj. Mu¥ammad Fu±d ‘Abd al-B±qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras li 

Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, Juz 4 (Laeden: I.J Brill, 1943 M), Juz 2, h 133.  
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Skema Sanad 13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسول هللا

 قال 

 ���َِس ْ�ِن َماِ�ٍ 

 
 قال

 َسِعیِد ْ�ِن الُْمَس��ِب 

 عن 

 �َِيلِّ ْ�ِن َزیْدٍ 

 
 عن

  �نصاري َعْبِد هللاِ 

 عن 

ُد ْ�ُن َعْبِد هللاِ   ُمَحم�

 �دثنا 

 ابو �امت البرصي

 �دثنا 

 الرتمذي

 c. Kritik sanad 
Riwayat al-Tirmi©i\ ini memiliki 6 rawi yaitu: al-Tirmi©i\, Abµ 

¦atim al-Ba¡ar³, Mu¥ammad ibn ‘abdullah al-An¡±r³, Ab³hi, ‘Al³ ibn 
Zaid, Sa‘id ibn al-Musayyab dan Anas ibn M±lik. Berikut biografi dan 
kritik ulama pada perawinya: 

1) Al-Tirmi©³
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

2) Abµ ¦±tim al-Bi¡riy
Nama lengkapnya Muslim ibn ¦±tim Abµ ¦±tim al-An¡±riy dari 

Ba¡rah wafat pada tahun 250 H.66 Diantara gurunya Muhammad ibn 
‘Abdullah al-An¡ariy67 juga muridnya Abµ D±wud, al-Tirmi©³, ibn 
Jar³r.68 

66 Ibn ¦ajar al-‘Askal±n³, Tah©³b al-Tah©³b, (Beirµt; D±r al-Fikr, 1984) Juz 1, h 167.
67 Muhammad ibn ¦ibb±n A¥mad Abµ ¦±tim al-Tam³miy, al-¤iq±t, Cet I (t.tp; 

D±r al-Fikr, 1975), Juz 9, h 158.
68 ¦amd ibn A¥mad Abµ ‘Abdullah al-ªahabiy al-Dimasyqiy, al-Kasysy±f fi 

Ma’rifah man lah Riw±yah fi al-Kit±b al-Sittah, Cet I (Jeddah; D±r al-Qubulah li al-
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Ia dinilai ¡adµq oleh Tirmi©³ dan  °abr±niy.69 Abµ al-Q±sim 
menilainya ¡iqah, ibn Hi}bb±n melengkapi perkataannya dalam kitab 
al-¡iq±t beliau mengatakan barangkali ada kesalahan70 ibn ¢a’id 
menilainya munkar jiddan.71 Ibnu Hajar menilainya ¡adµq rubam± 
wahm (¡adµq yang kadang-kadang wahm).72 Al-Tirmi©³ dan Abµ al-
Q±sim al-°abr±n³ menilainya ¡iqah dan ibn ¦ibb±n menyebutnya 
dalam kitab al-£iq±t.73 °abr±n³ dan ªahabi juga menilainya £iq±t. 74 

3) Muhammad ibn ‘Abdillah al-An¡ariy
Nama lengkapnya Muhammad ibn ‘Abdillah ibn al-Mu£ann± ibn 

‘Abdillah ibn Anas ibn M±lik al-An¡±riy al-Bi¡riy al-Q±«iy, lahir pada 
bulan syawwal tahun 11075 wafat pada tahun 21576 beliau seorang 
hakim di Basrah77setelah Mu’±z ibn Mu’±z.78 beliau adalah termasuk 
ulama fiqih, beliau pernah rihlah ke Bagd±d79 kuniyahnya yaitu Abµ 
‘Abdillah.80

Diantara gurunya yaitu bapaknya sendiri ‘Abdullah ibn al 
Mu£ann±,81 Ab±n ibn ¢um’ah, al-Akh"Ar ibn ‘Ajl±n, Ism±’³l ibn 
Sulaim±n, Ism±’³l ibn Muslim al-Makk³, Asy’a¡ ibn ‘Abdillah ibn 
J±bir al-¦ad±niy. 

¤aq±fah al-Islamiyyah, 1992), Juz 2, h 258.
69 A¥mad ibn ‘Aliy ibn ¦ajar Abµ al-Fa«l al-‘Askal±niy, Taqr³b al-Tah©³b, Juz 1, 

h 529.
70 Ibn ¦ajar al-‘Askal±n³, Tah©³b al-Tah©³b, Juz 10, h 112.
71 Syams al-D³n Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad ibn A¥mad ibn U¡m±n,M³z±n al-I’tid±l 

fi Naqd al-Rij±l, Juz 4, h 512. 
72 A¥mad bin ‘Al³ bin ¦ajar Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±n³, Taqr³b al-Tah©³b, juz 1, h. 529.
73 Yµsuf bin al-Zak³ ‘Abd al-Ra¥m±n Abµ al-¦ajj±j al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l 

Juz 27, h. 496.  
74 Kitab 9 Imam [CD-ROM], Lidwa Pustaka i-Software.
75 Abµ ‘Abdillah Muhammad ibn Sa’ad ibn Mun³’ al-H±syimiy, al-°abaq±t al-

Kubr±, Cet I ((Beirµt; D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), Juz 7. h 216. 
76 Abµ ‘Abdillah Muhammad ibn Sa’ad ibn Mun³’ al-H±syim³, al-°abaq±t al-Kubr±, 

al-Qism al-Mutammim li T±bi’> Ahl al-Mad³nah wa min Ba’dihim, Cet II ( al-Mad³nah 
al-Munawwarah; Maktabah al-‘Ulµm, 1408), Juz 1, h 187.

77 Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-Rij±l, 
juz 35, h 539.

78 Muhammad ibn ¦ibb±n ibn A¥mad ibn ¦ibb±n ibn Mu’±© ibn Ma’bad, ¤iq±t 
ibn Hibb±n, juz 7, h 443. 

79 Wak³’ Akhab±r al-Qud±’, (t.t), Juz 1, h. 45.
80 Muhammad ibn ¦ibb±n ibn A¥mad ibn ¦ibb±n ibn Mu’±© ibn Ma’bad, ¤iq±t 

ibn Hibb±n, Juz 7, h 443. 
81 Ibn ¦ajar al-‘Askal±n³, Tah©³b al-Tah©³b, Juz 9, h 244.
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Sedangkan diantara muridnya yaitu al-Bukh±riy, Abµ Muslim 
Ibr±him, Ibr±him ibn al-Mustamar al-‘Urµqiy, Abµ al-Azhar A¥mad 
ibn al-Azhar, Muslim ibn ¦±tim al-An¡±riy.82 

Abµ ¦±tim al-R±ziy dan ‘Abdurrahman menilainya ¡udµq ¡iqah.83 
Dalam Tah©ib al-Kam±l ia dinyatakan sebagai Imam Mesjid al-Jami’. 
Tirmizi, Abµ Q±sim al-°abr±n³ dan Ibnu ¦ibb±n menyatakan ia sebagai 
¡iqah. Hanya saja dalam Tah©ib al-Tah©ib Ibnu Hajar menyatakan 
bahwa ia mungkin pernah keliru/rubbama akhtaa.84 Ia juga dinilai 
mengalami tagyir syad³d (mengalami perubahan) dimana sebelumnya 
beliau meriwayatkan hadis dengan baik yaitu bisa diterima hadisnya.85  

4) ‘Abdullah ibn al Mu¡ann±
Nama lengkapnya ‘Abdillah ibn al-Mu£ann± ibn ‘Abdillah ibn 

Anas ibn M±lik al-An¡±riy al-Bi¡riy al-Q±«iy.86 Beliau wafat pada 
musim haji tahun 180.87

Diantara gurunya ¤am±mah ibn ‘Abdullah, ¤±bit al B±niy, 
‘Abdullah ibn D³n±r,88’Aliy ibn Ab³ Ziy±d.89 Sedangkan muridnya 
diantaranya yaitu anaknya Muhammad ibn ‘Abdillah ibn al 
Mu£ann±, ‘Abd al ¢amad ibn ‘Abd al W±ri¡, Salamah ibn Qutaibah 
dan lain lain. Nama kuniyahnya Abµ al Mu£ann±,90

Abµ Mu’³n menilainya ¡±li¥ al-¥ad³¡. Marrah menilainya laisa 
bi syai’in.91 Al-D±ruqutniy menlainya ¡iqah hujjah.92Abµ ¦±tim 

82 Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-Rij±l, 
juz 35, h 539.

83 Sulaim±n ibn Khalaf ibn Sa’ad Abµ al Wal³d al B±jiy, al Ta’d³l wa al Tajr³¥, Cet 
I (al-Riy±«; D±r al-Liw±’, 1986), Juz 2, h 652.

84 Lihat Mausµ‘ah Ruw±t al-¦adi£ ver. 2 [CD-ROM], Markaz Nµr al-Isl±m Li 
Ab¥±£i al-Qur‘±n wa al-¦adi¡, 2000\

85 ‘Al±’ al-D³n ‘Aliy Ri«±>’, Nih±yah al-Ig¯ib±t biman Ram± min al-Riw±yah bi 
al-Ihktil±¯, Cet I (al-Q±hiraj; D±r al-¦ad³¡, 1988), Juz 1, h 326.

86 A¥mad ibn ‘Abdullah ibn ¢±li¥ Abµ al-¦asan al-‘Ajliy, Ma’rifah al-¤iq±t, Juz 
2, h 57.

87 Al ¢afdiy, al W±fiy bi al W±fiy±t, (Beirµt; D±r I¥y±’ al-Tur±s, 2000|), Juz 17, h 226. 
88 Abµ Muhammad Mahmµd ibn A¥mad ibn Mµs±  ibn AH>mad ibn ¥usain, 

Mag±niy al-Akhy±r, Juz 3, h 150.
89 Yµsuf ibn al-Zak³ ‘Abdurrahman Abµ al-¦ajj±j Al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l, juz 

16, h 25.
90 ‘Abd al Ra¥man ibn Ab³ ¦±tim Mu¥ammad ibn Idr³s, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, Cet 

I (Beirµt; D±r I¥y±’ al Tur±¡ al ‘Arabiy, 1952), Juz 5, h 177.  
91 Al ¢afdiy, al W±fiy bi al W±fiy±t, Juz 5, h 456.
92 Al-Sayyid abµ al-Ma’±¯i  al-Nauriy, Mausu’ah Aqw±l al-D±ruqu¯niy, Juz 23, h 210.
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menilainya ¡±li¥93> ¡iqah94sadµq.95Abµ Salamah menilainya "A’³f f³ al-
¥ad³¡.96 Al-Nas±’I menilainya laisa bi al-qawiy, ibn ¦ibb±n menilainya 
rubbam± akh¯a’97al-S±j³ menilanya "A’³f, al-Aq³liy menilainya l± 
yut±bi’ ‘al± ak¡ara ¥ad³¡uhu, Marrah menilainya "A’³f. Al-‘Ajliy, 
Tirmi©iy dan anaknya menilanya ¡iqah.98

5) ‘Aliy ibn Za³d
Nama lengka\pnya adalah ‘Ali bin Zaid bin ‘Abdillah ibn Zuhair 

ibn ‘Abdillah ibn Jad‘±n al-Qarsyiy al-Taimiy tapi beliau lebih dikenal 
dengan nama Aliy ibn Zaid ibn Jad’±n. Nama kuniyahnya Abµ ¦asan, 
Beliau bermukim di Basra, tapi dia adalah penduduk dari mekah.99 
Wafat pada tahun 129 H.100ada pula yang mengatakan 130 di °±’µn.101 

Gurunya antara lain ialah Abu ¦urrah al-Raq±syi, Abu R±fi‘ al-
¢±ni‘ dan Anas bin M±lik, Sa’id ibn Musayyab102 dan muridnya antara 
lain ialah Sufy±n al-¤auri, Ibnu ‘Uyainah dan ¦amm±d bin Salmah, 
‘Abdullah ibn al-Mu£ann± ibn ‘Abdullah ibn Anas ibn M±lik.103 

Ibnu Sa‘³d, Abu ¦±tim, Abu Zar‘ah, al-Tirmi©³ dan A¥mad bin 
¦anbal menilainya "A’³f dan Ibnu Sa‘³d mengatakan bahwa hadisnya 
tidak dapat dijadikan hujah.104Daruqutniy menilainya "A’³f.105 Dalam 
kitab Tah©³b al-Asm±’ disebutkan bahwa para mu¥addi¡ menilainya 

93 ¦amd ibn A¥mad Abµ ‘Abdullah al-ªahabiy al-Dimasyqiy, al-Kasysy±f fi 
Ma’rifah man lah Riw±yah fi al-Kit±b al-Sittah, Juz 1, h 529.

94 A¥mad ibn ‘Abdullah ibn ¢±li¥ Abµ al-¦asan al-‘Ajliy, Ma’rifah al-¤iq±t, Juz 
2, h 57.

95 A¥mad ibn ‘Aliy ibn ¦ajar Abµ al-Fa«l al-‘Askal±niy, Taqr³b al-Tah©³b, Juz 1, 
h 320.

96 Jam±l al-D³n Abµ al-Farj ‘Abdurrahman ibn ‘Aliy ibn Mu¥ammad al-Jauziy,al-
¬u’af±’ wa al-Matrµk, Cet I (Beirµt; D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406), Juz 2, 137.

97 >suf ibn al-Zak³ ‘Abdurrahman Abµ al-¦ajj±j Al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l, juz 
16, h 27.

98 Ibn ¦ajar al-‘Askal±n³, Tah©³b al-Tah©³b, Juz 5, h 388.
99 Ab³ A¥mad ‘Abdill±h ibn ‘²di al-Jirj±ni. Al-K±mil f³ ¬u’af±’ al-Rij±l, (Cet. III; 

D±r al-Fikr, 1409 H), juz 7, h. 283.
100 Yµsuf ibn al-Zak³ ‘Abdurrahman Abµ al-¦ajj±j Al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l, juz 

20, h. 44.
101 Ibn ‘As±kir, T±r³kh Dimasyq, (t.t), juz 41, h 488.
102 Ibn ¦ajar al-‘Askal±n³, Tah©³b al-Tah©³b, Juz 7, h 283.
103 Rawah al-Tah©³b³n
104 Yµsuf ibn al-Zak³ ‘Abdurrahman Abµ al-¦ajj±j Al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l, 

juz 20, h. 44.
105 Al-Sayyid abµ al-Ma’±¯I  al-Nauriy, Mausu’ah Aqw±l al-D±ruqu¯niy, (t.t), Juz 

24, h 257.
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"A’³f.106  Ia memiliki hafalan yang buruk. Al-Bukh±r³ dan selainnya 
menilainya l± yahtajju bih.107

6) Sa’³d ibn al-Musayyab
Nama lengkapnya adalah Sa’³d al-Musayyib bin ¦azan bin Ab³ 

Wahab bin ‘Amrµ bin ‘²id bin ‘Imr±n bin Maskhµm al-Qur±syiy, 
al-Makhzµmiy.108kuniyahnya Abµ Muhammad. Dilahirkan pada 
musim paceklik masa pemerintahan Umar bin al-Kha¯¯±b.109 Beberapa 
pendapat tentang tahun kematiannya namun yang masyhur adalah 94 
H. beliau tinggal di Madinah.110

Diantara gurunya adalah Sa’³d bin Ab³ Waqq±¡, ¦ak³m bin ¦iz±m, 
Zaid bin ¤±bit, Abdull±h bin Zaid al-Miz±niy, ‘U£m±n bi Ab³ al-‘²¡, 
Anas bin M±lik tapi dari jalur yang lemah.111 Dan diantara muridnya 
adalah Ibnu Mu¥ammad bin Musayyib, Mu¥ammad bin ¢afw±n al-
Jum¥iy, Mu¥ammad bi Abd al-Rahm±n bin Ab³ Lababaibah, Abµ 
Ja’far Mu¥ammad bin ‘Al³ bin al-¦usain, Mu¥ammad bin ‘Amr bin 
‘A¯±’, Mu¥ammad bin Muslim bin Syih±b al-Zuhriy, Mu¥ammad bin 
Munkadar, Aliy ibn Zaid ibn Jad’±n.112

Qat±dah mengemukakan bahwa beliau adalah orang yang mengerti 
perkara halal dan haram, Sulaim±n bin Mµs± berkata beliau adalah 
seorang Afqah al-T±bi’³n. Sedangkan Abµ °±lib yang diberitahu 
oleh A¥mad menilai bahwa ia £iqah serta ¥ujjah. ‘U£m±n al-¦±ri£iy 
dari A¥mad berkata beliau adalah sebaik baik tabi’in, Abµ Zur’ah 
menilainya pula Madaniy, Qurasyiy, ¤iqah dan Im±m.113 Dikatakan 

106 Abµ Zakariyy± Mu¥yiy al-D³n bin Syarf al-Nawaw³, Tah©³b al-Asm±’ Juz 1, 
h. 473.

107 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-ªahab³, Siyar A’l±m 
al-Nubal±’ Juz 5, h. 207.

108 Ahmad bin ‘Ali bin ¦ijr Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±niy al-Sy±fi’iy, Taqr³b al-Tah©³b, 
juz 3, h. 43.

109 Mu¥ammad bin Jal±l al-D³n, °ab±q±t al-Fuqah±’, (Beirut: D±r al-R±idiy al-
‘Arabiy, 1970), Juz 1, h. 57.

110 Al-¢afdiy, al-W±fiy bi al-W±fiy±t, (t.t), Juz 5, h 83.
111 Abµ Muhammad Mahmµd ibn A¥mad ibn Mµs±  ibn AH>mad ibn ¥usain, 

Mag±niy al-Akhy±r, (t.t), Juz 1 \, h 430.
112 yµsuf ibn al-Zak³ ‘Abdurrahman Abµ al-¦ajj±j Al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l, juz 

11, h 69.
113Ahmad bin ‘Ali bin ¦ijr Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±niy al-Sy±fi’iy, Taqr³b al-Tah©³b, 

juz 3, h. 44.
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juga beliau orang yang ¡iqah dan pemuda yang saleh.114 Berdasarkan 
beberapa komentar ulama mengenai beliau maka tidak diragukan lagi 
kapasitas dan kualitasnya. 

7) Anas ibn M±lik
Nama lengkapnya adalah Anas bin M±lik bin al-Na«ir ibn 

¬am"Am ibn Zaid ibn ¦arm ibn Jundub ibn ‘²mir ibn Ganim ibn 
Addiy ibn al Nuj±r ibn ¤a’labah ibn ‘Amr ibn al-Khuzruj ibn ¦±ri¡ah 
al-An¡±riy al-Khuzrujiy al-Naj±riy al-Bi¡riy115  beliau berdomisili 
di Ba¡ra dan wafat pada tahun 91 H.116 beliau juga adalah pelayan 
rasulullah saw, sekaligus sahabat yang sabar, dan banyak meriwayatkan 
hadis serta menjadi pengikut rasulullah sejak hijrah sampai beliau 
wafat.117 Sebagai seorang sahabat ia dianggap adil.

Dari pemaparan para periwayat di atas dapat disimpulkan bahwa 
kualitas sanad hadis tersebut dhaif/lemah, karena dalam jalur sanadnya 
ada perawi yang lemah yaitu ‘Aliy ibn Za³d. Hal ini sejalan dengan 
komentar syekh al-B±n³ yang mengatakan bahwa sanad hadis itu 
lemah.118

Berdasarkan hasil analisa di atas peneliti tidak melanjutkan analisa 
kualitas matannya karena dengan lemahnya sanad hadis tersebut maka 
dapat disimpulkan hadis ini dhaif.  

Hadis yang ditakhrij selanjutnya yaitu berkenaan dengan larangan 
Rasul pada anak kecil untuk mencukur dengan model sebagian 
dipotong dan yang sebagian lagi dibiarkan (D±wud):

ثـََنا َمْعَمٌر َعْن أَيُّوَب َعْن نَاِفٍع َعِن ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق َحدَّ ثـََنا َأْحَُد ْبُن َحْنَبٍل َحدَّ  َحدَّ
 اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّبَّ -صلى اهلل عليه وسلم- رََأى َصِبيًّا َقْد ُحِلَق بـَْعُض َشْعرِِه َوتُرَِك

بـَْعُضُه فـَنـََهاُهْم َعْن َذِلَك َوقَاَل » اْحِلُقوُه ُكلَُّه أَِو اتـْرُُكوُه ُكلَُّه «.119
114 A¥mad ibn ‘Abdullah ibn ¢±li¥ Abµ al-¦asan al-‘Ajliy, Ma’rifah al-¤iq±t, Cet 

I (al-Mad³nah al-Munawwarah; Maktabah al-D±r, 1985), Juz 1, h 405.
115  Ibn ‘Abd al-Barr, al-Ist³’±b fi Ma’rifah al-A¡¥±b, (t.t), Juz 1, h 35. 
116Abµ Amr Yµsuf bin Abdullah bin Muhammad Abd al-B±r, al-Ist³ab f³ Ma’rifah 

al-Ash±b, (Cet. I; Beirut: D±r al-Ja³l, 1992 M), Juz 1, h.35.  
117Syams al-D³n al-Husain³, Ta©kir al-Huffa§ , Cet. I (D±r al-Kutub  al-Ilmiah, 1998 

M), Juz 1 h. 44.
118Lihat komentar al-B±n³ saat ia mentahkik kitab ¢a¥³hah wa ¬a’³fah Sunan Tirmi©³, 

Muhammad N±¡ir al-D³n al-B±n³, ¢a¥³hah wa ¬a’³fah Sunan Tirmi©³, (t.t) Juz 6, h 198.
119 Abµ D±wud, Sunan Abµ D±wud, Juz 4, h. 264. 



156

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ma’mar dari Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata, 
“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihat melihat anak kecil yang 
rambutnya dicukur sebagian dan disisakan sebagian, lalu beliau 
melarang hal itu. Beliau bersabda: “Cukurlah semua atau sisakan 
semua.”

a. Takhrij Hadis
Takhrij berdasarkan lafal pertama matan hadis dengan 

menggunakan kitab al-Fat¥ al-Kab³r f³ ¬amm al-Ziy±dah Il± Jam³’ 
al-¢ag³r120 didapatkan informasi bahwa hadis tersebut terdapat dalam 
kitab Abµ D±wud121 dan Nas±i122 riwayat Ibnu ‘Umar. 

Sedangkan takhrij berdasarkan status hadis pada kitab Silsilah 
al-A¥±d³£ al-¢a¥³¥ah123 didapatkan informasi bahwa hadis tersebut 
terdapat pada tiga kitab hadis. Sama dua sumber di atas lalu ditambah 
dengan kitab Musnad A¥mad. 124

Dari informasi ini diketahui bahwa ada 3 riwayat hadis dalam 
kitab sumber.
b. I’tib±r Sanad 

Dari 3 jalur periwayatan tersebut tidak  terdapat syah³d dan 
tidak terdapat mutabi. Adapun lambang periwayatan yang digunakan 
sebagaimana berikut ¥adda£ana, dan ‘an. Berikut skema sanadnya:

120 Jal±l al-D³n Mu¥ammad al-Suyµ¯³, al-Fat¥ al-Kab³r f³ ¬amm al-Ziy±dah Il± 
Jam³’ al-¢ag³r,  juz 3, h.212.

121 Hadisnya bisa dilihat pada Abµ D±wud sulaim±n bin al-Asy’a£ al-Sajust±n³ al-
Azad³, Sunan ab³ D±wud, juz 4, h. 83. 

122 Lihat Abµ Abd al- Rahm±n A¥mad bin Syu’aib al- Nas±’³, Al-Sunan al-Kubr±, 
juz 8, h.130.

123 Mu¥ammad Na¡³r al-D³n al-Alb±n³, Silsilah al-A¥±d³£ al-¢a¥³¥ah, juz 3 (Riy±«: 
Maktabah al-Ma‘±rif, t.th.), h. 115.

124 Lihat di A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦anbal, Musnad A¥mad bin ¦anbal, juz 
11, h.437.
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Skema Sanad 14

ابن عمر

نافع

ايوب

معمر

 
عبد الرزاق

اسحاق بن ابراهيم

ابو داوود احد بن حنبل النسائي

رسل اهلل  أن

عن

عن

عن

حدثنا

حدثنا

حدثنا

c. Kritik Sanad
Riwayat Abµ D±wud ini memiliki 7 rawi yaitu: Abµ D±wud, 

A¥mad ibn ¦anbal, ‘Abdu al-Razz±q, Ma‘mar, Ayyub, N±fi‘, dan 
Ibnu ‘Umar. Berikut biografi dan kritik ulama pada perawinya: 

1) Abµ Dawud
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

2) A¥mad ibn ¦anbal 
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.



158

3) ‘Abd al-Razz±k ibn Hamm±m 
Nama lengkapnya ialah ‘Abd al-Razz±k ibn Hamm±m ibn N±fi’, 

dan kunyahnya ialah, Abµ Bakr al-¢ana±ni, beliau berasal dari pengikut 
Tabi’in kalangan kecil, lahir pada tahun 126 H, dan wafat pada bulan 
Syawwal tahun 211 H di Yaman.125 Beliau juga seorang hafidz hadis 
yang ¡iqah saat itu di Yaman, beliau menghafal hadis sebanyak 17.000 
hadis,126 namun sebagian orang menuduhnya melakukan tadl³s.127 

Diantara gurunya adalah: Ibr±h³m ibn ‘Umar ibn Kais±n, Ibrah³m 
ibn Muhammad ibn Abµ Yahya, dan Ibr±h³m ibn Maimµn, Ma’mar 
ibn R±syid  dan diantara muridnya ialah: Mu’tamar ibn Sulaim±n, 
Sufyan ibn ‘Uya³nah, Ahmad ibn Ma’³n, A¥mad ibn ¦anbal ibn 
Hilal ibn Asad. 128

D±raqutn³ dan Ibnu Hajar menilainya siqah.129 Al-Mizi dalam 
Tahzib al-Tahzib menyatakan bahwa Abµ Zur‘ah menganggap bahwa 
ia adalah salah seorang yang diterima riwayatnya. Ibnu Hajar juga 
menganggapnya £iqatun dan ¥afi§ hanya saja diakhir hidupnya ia buta 
sehingga kondisinya berubah dan menurut Ibnu Hajar juga ia menjadi 
tasayyu’ (Syiah) dan menurut ªahabi ia adalah salah seorang ulama 
yang memiliki kumpulan hadis (¡annafa ta¡±nif). 130  

4) Ma’mar bin R±syid
Ia adalah Ma’mar bin R±syid al-Azad³ al-¦add±n³, kuniahnya Abµ 

‘Urwah Ibn Ab³ ‘Amr al-Ba¡r³.131 Beliau lahir pada tahun 96 H. beliau 
adalah penduduk Basrah lalu berpindah ke Yaman.132 Ulama berbeda 

125 Abµ ‘Abdullah Mu¥ammad bin Sa’id bin Mun³’ al-Hisy±m, al-°abaq±t al-Kubr±, 
Juz 7, (Cet. I; Beirµt: D±r al-Kutub al-‘Amaliyah, 1990) h. 74. 

126 Khair al-d³n bin  Mahmµd bin Muhammad bin Al³ bin F±ris, al-A’lam, (cet: 15; 
D±r al-Alam, 2002), h.353.  

127 Abµ al-Fa«l A¥mad bin ‘Al³ bin Mu¥ammad bin A}mad bin ¦ajr al-‘Asqal±n³, 
Ta’r³f ahl al-Taqd³s bi Mur±tib al-Maw¡>f³n bi al-Tadl³s, (Cet. I, ‘Amm±n: Maktabah 
al-Man±r, 1403 H), h. 34. 

128 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
h. 52. 

129 Muhammad Mahd³ al-Muslim³ dkk, al-D± al-Qutn³ f³ Rij±l al-had³s,(cet: I; Beirut, 
‘Alim al-Kitab, 2001), h. 410.  

130 Al-Mizz³, Tahz³b al-Tahz³b, Ibnu Hajar, Tah©ib wa Tah©ib, dan ªahabi, al-K±syif 
dalam Mausµ‘ah Ruw±t al-¦adi£ ver. 2 [CD-ROM], Markaz Nµr al-Isl±m Li Ab¥±£i 
al-Qur‘±n wa al-¦adi¡, 2000\.

131 Jamaludd³n Abi al-Hajj±j Yusuf al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-Rij±l, juz 
28, h. 303. 

132 Abµ ‘Abdullah Muhammad bin Sa’d bin Man³’ al-H±syim³, Al-°abaq±t  al-Kubr±, 
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pendapat kapan beliau wafat, ada 153 H, dan ada berpendapat 150 H.133

Diantara gurunya adalah Qat±dah, al-Zuhr³, Hamm±m bin 
Munabbih, Mu¥ammad bin Ziy±d al-Qurasy³, ‘Abdullah bin °±wµs, 
dan Ayyµb al-Sakhtay±ni. Dan diantara muridnya Ab±n bin Yas³r 
al-‘A¯±r, Ibr±him bin Kh±lid al-¢an’±n³, Salamah bin Sa’³d, ‘Abd al-
Razz±q bin Hamm±m, dan ‘Abd al-W±¥id bin Ziy±d.134

Abµ Hatim menilainya ¢±li¥{ al-¦ad³£, Al-‘Ijl³, Ya’qµb bin 
Syaibah, dan Ya¥ya ibn Ma‘in menilainya ¤iqah. Ibnu Hibb±n dan 
Ibnu Hajar memasukkannya dalam golongan orang ¤iqah. Zahabi juga 
menilainya ‘Alim.135 

5) Ayyµb
Beliau adalah Ayyµb bin Abi Tam³mah Kais±n al-Sakhtay±n³ 

dengan Kuniah Abu Bakar al-Ba¡ri. Domisili Basrah, ia seorang tabiin,  
dan pernah melihat ²nas bin M±lik.136 Wafat pada tahun 131 H. diusia 
63 tahun (lahir pada tahun 68 H). 

Diantara gurunya Abµ Qil±bah, Mu¥ammad bin S³r³n dan 
‘Abdullah bin Syaq³q, N±fi’ Maula abµ Abdullah. Dan muridnya 
Ibnu ‘Aliyyah, Sufy±n al-¤auri dan Sufy±n bin ‘Uyainah, Ma’mar 
bin R±syid.137 

Syu‘bah menilainya sebagai orang yang sangat faq³h, Ibnu Sa‘ad 
menilainya £iqah £abit dan beberapa ulama lain juga men-ta‘d³l-nya.138 
Adapun Ya¥ya ibn Ma‘in menilainya £iqah, sedangkan Nas±i dan 
Mu¥ammad ibn ¢a‘ad menilainya £iqah £abat. 139 

Juz 6 (Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiah, 1410 H), h. 72.
133 Al-H±syim³, Al-°abaq±t  al-Kubr±, Juz 6, h. 72.
134 Lihat: al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-Rij±l, juz 28, h. 303. Lihat juga: 

Muhammad bin ‘Ismail bin Ibrahim al-Bukh±r³, Al-T±rikh al-Kab³r, Juz 7 (Al-Dakn: 
D±irah al-Ma’±rif, t.th), h. 378.

135 Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ asma’ al-Rij±l, juz 28, h. 304 dan Kitab 9 Imam 
[CD-ROM], Lidwa Pustaka i-Software, dan Mausµ‘ah Ruw±t al-¦adi£ ver. 2 [CD-
ROM], Markaz Nµr al-Isl±m Li Ab¥±£i al-Qur‘±n wa al-¦adi¡, 2000\.

136 Ab³ al-Wal³d Sulaim±n ibn Khalaf ibn Sa’ad ibn Ayyµb al-B±j³ al-M±lik³, al-
Ta’d³l wa al-Tajr³h li Man Kharaja ‘Anhu al-Bukh±r³ f³ al-J±m³’ al-¢a¥i¥. (t. dt.), h. 
363. 

137 Lihat al-ªahab³, Ta©kirah al-¦uff±§, h. 130, al-Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b, h. 341. 
dan al-Suyµ¯i,  Is‘±b al-Muba¯¯i‘ bi rij±>l al-Muwa¯¯a’ (Mesir: Maktabah al-Tij±riyyah, 
1969 M), h. 6. 

138 Ab³ al-Wal³d Sulaim±n ibn Khalaf ibn Sa’ad ibn Ayyµb al-B±j³ al-M±lik³, al-
Ta’d³l wa al-Tajr³h li Man Kharaja ‘Anhu al-Bukh±r³ f³ al-J±m³’ al-¢a¥i¥. (t. dt.), h. 
363. 

139 Lihat Kitab 9 Imam [CD-ROM], Lidwa Pustaka i-Software. 
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6) N±fi’
Nama lengkapnya N±fi’ Maula abµ Abdullah bin Umar bin al-

Khattab al-Quraish al-Adhaw³ abu Abdullah al-Madan³.140 Wafat 
pada tahun 117 H. di Kota Madinah. Gelarnya Abu Abdullah. Ia dari 
kalangan tabi’in biasa. 141 

Diantara gurunya Zaid bin Abdullah bin Umar, S±lim bin 
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin 
Umar. Dan diantara muridnya Ibrahim bin Za³d al-Madani, Ibrahim 
bin Abdurahman, Abdullah Ibnu Nafi’, Khalid bin Zi±d  at-Tirmizy, 
Abdullah bin D³nar, Abdullah Ibnu Awwanah, Ayyub. 142 

Muhammad bin Sa’ad menilainya £iqah, Basyar bin Umar Az-
Zahrani berkata jika aku mendengar sesuatu dari Nafi yang ia terima 
dari Ibnu Umar maka aku tidak perlu mendengarkan dari yang lainnya. 
Naim bin Muhammad dari Sufyan bin Uyainah aku mendengar 
Ubaidillah berkata sungguh Allah telah menganugrahkan Nafi kepada 
kita. al-Ajli mengatakan ¡iqah, Ibnu Kharr±sy menilainya £iqah nabil, 
Ibnu Hajar dan an-Nasa’i mengatakan ia £iqah.143 

7) Ibnu ‘Umar
Nama lengkapnya ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Kha¯¯ab bin Nufail 

bin ‘Abd al-‘Uzz± bin Rab±¥ bin ‘Abdullah bin Qar¯ bin Razz±¥ bin 
‘Ad³ bin Ka’b. beliau adalah sahabat nabi yang masuk Islam dan hijrah 
ke Madinah bersama ayahnya ‘Umar bin Khattab.144 Sebagai seorang 
sahabat otomatis beliau ini dinilai adil para kritikus hadis.

Berdasarkan biograwi dan penilaian yang ditampilkan di atas 
dapat disimpulkan bahwa hadis ini bersambung dan diriwayatkan oleh 
rawi adil walaupun salah seorang rawi yaitu ‘Abd al-Razz±k dianggap 
berubah keadaaan saat ia mulai tua, beberapa orang menuduhnya 
syiah, walaupun menurut peneliti hal tersebut bukan alasan tepat untuk 
menilainya cacat, karenanya menurut peneliti riwayatnya tetap bisa 

140 Abµ al-Ma‘±¯i al-Nµr³, d.k.k., al-Jami‘ f³ al-Jar¥ wa Ta’dil, Juz 3 (Cet. I; Beirut: 
‘²lam al-kutub, 1992), h. 200.

141 Kitab 9 Imam [CD-ROM], Lidwa Pustaka i-Software.
142 . Abµ al-Ma‘±¯i al-Nµr³, d.k.k., al-Jami‘ f³ al-Jar¥ wa Ta’dil ,Jus 29 h. 299 
143  Jamaludd³n Abi al-¦ajj±j Yusuf al-Mizz³, “Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±i al-Rij±l” 

, juz 29, h 303-304.
144 Abµ al-Q±sim ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abd al-‘Az³z al-Baghaw³, Mu’jam 

al-¢a¥±bah, Juz 3 (Kuwait: Maktabah D±r al-Bay±n, 1421 H), h. 468.
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diterima. Dari data kesahihan sanad hadis ini maka penulis melanjutnya 
pada kritik matan.  

d. Kritik Matan
Dalam meneliti lafal matan Hadis disini penulis berpacu pada 

kaidah mayor kesahihan hadis yaitu terhindar dari ‘illah  yang mana 
kaidah minornya adalah terhindar dari ziy±dah (tambahan), inqil±b 
(pembalikan lafal), mudraj (sisipan), naq³s (pengurangan) dan al-
tahr³f/al-ta¡¥³f (perubahan huruf/syakalnya). Dari 3 riwayat yang 
didapatkan pada saat takhrij tidak ditemukan seperti keadaan yang 
dijelaskan di atas.

Sedang terhindarnya dari kaidah mayor yaitu syu©µz bisa dilihat 
dari tidak bertentangannya dengan al-Qur’an. Malah hal ini didukung 
oleh beberapa ayat seperti Q. S. Al-°³n/95: 4:

ۡحَسِن َتۡقوِيٖم ٤
َ
نَسَٰن ِفٓ أ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡلِ

Terjemahnya:

Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya. 145 

Juga hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih 
sahih seperti: 

 َعِن اْبِن ُعَمَر: »َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم نـََهى َعِن اْلَقزَِع« قَاَل: قـُْلُت
لَِناِفٍع َوَما اْلَقزَُع قَاَل: »ُيَْلُق بـَْعُض رَْأِس الصَِّبِّ َويـُتـَْرُك بـَْعٌض.146

Artinya:

Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah 
melarang melakukan qaza’. Aku bertanya kepada Nafi’; ‘Apa itu 
qaza’? ‘ Nafi’ menjawab; ‘Mencukur sebagian rambut kepala anak 
dan membiarkannya sebagian yang lain.

Dari penilaian sanad dan matan di atas maka hadis ini dinilai sahih 
karena terpenuhi kriteria kesahihan hadis, dan hal ini sejalan dengan 
penilaian al-Alb±ni menyebutkan bahwa hadis ini sahih.147

145 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 1076.  
146 Muslim bin al-¦ajj±j al-Qusyair³ al-Naisabµr³, ¢a¥³¥ Muslim, Juz 3 (Beirut: D±r 

I¥y±’ al-Tur±s \ al-‘Arab³, t.th), h. 1675. 
147 Nasr al-D³n al-B±ni, ¢¥a¥i¥ Wa Da’³f (Sunan Abµ Daµd), Juz 1 (Cet: I; Riyad: 
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Hadis berikut yang ditakhrij adalah hadis berkenaan dengan 
mengajarkan anak pada tingkah laku yang terpuji dengan menjauhi 
iri dan dengki (°irmizi): 

ثـََنا ُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِىُّ ثـََنا ُمْسِلُم ْبُن َحاتٍِ األَْنَصارِىُّ اْلَبْصرِىُّ َحدَّ  َحدَّ
 َعْن أَبِيِه َعْن َعِلىِّ ْبِن َزْيٍد َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب قَاَل قَاَل أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَل ىِل
 َرُسوُل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- » يَا بـَُنَّ ِإْن َقَدْرَت َأْن ُتْصِبَح َومُتِْسَى لَْيَس
 ِف قـَْلِبَك ِغشٌّ أَلَحٍد فَافـَْعْل «. ُثَّ قَاَل ىِل » يَا بـَُنَّ َوَذِلَك ِمْن ُسنَِّت َوَمْن َأْحَيا

ُسنَِّت فـََقْد َأَحبَِّن. َوَمْن َأَحبَِّن َكاَن َمِعى ِف اجْلَنَِّة «148
Artinya:

Muslim bin ¦±tim al-An¡±r³ al-Ba¡r³ telah menceritakan kepada 
kami, Mu¥ammad bin ‘Abdill±h al-An¡ar³ telah menceritakan kepada 
kami, dari ayahnya, dari ‘Al³ bin Zaid, dari Sa’³d bin al-Musayyib, ia 
berkata: Anas bin M±lik berkata: Rasulullah saw. bersabda kepadaku, 
“Wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi hari dan sore hari 
tanpa ada kecurangan dalam hatimu kepada seorangpun, maka 
lakukanlah!”, kemudian Nabi berkata kepadaku, “Wahai anakku, 
itu termasuk sunnahku. Barangsiapa menghidupkan sunnahku, 
berarti dia mencintaiku, dan barangsiapa mencintaiku, maka dia 
akan bersamaku di surga.

a. Takhrij Hadis
Pencarian hadis dengan menggunakan lafal matan غش pada kitab 

al-Mu’jam al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad£³ al-Nabaw³ bahwa hadis yang 
dikaji hanya terdapat dalam Sunan al-Tirmi©³ kitab al-‘ilm  bab 149 .16

b. I‘tibar Sanad
Dari petunjuk di atas peneliti menemukan bahwa hadis yang 

dikaji hanya terdapat dalam 1 kitab sumber dengan 1 jalur sanad, 
yaitu terdapat dalam Sunan al-Tirmi©³  (kitab al-‘ilm  bab 16). Karena 
itu, hadis ini tidak didukung oleh hadis lain dan tidak ada sy±hid dan 
mut±bi’ bagi periwayatnya. Adapun periwayatannya mengunakan kata 
‘an, dan q±la. Berikut skema sanad hadisnya:

Maktabah Ma’±rif, 1420 H), h. 2.
148 Al-Tirmi©i, al-J±mi’ al-¢a¥i¥ Sunan al-Tim³©i, Juz 5, h. 46.
149 A. J. Wensinck, al-Mu‘jam al-Mufahras, juz 4, h. 516. 
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Skema Sanad 15
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 رسول هللا 

 أنس بن مالك

� بن عبد هللا االنصاري  

 عبد هللا بن المثني

 علي بن زید

 سعید بن المسیب

 مسلم بن حاتم االنصاري

 الترمذي

 �دثنا

 �دثنا

 عن

 عن

 عن

 قال

 قال

c. Kritik Sanad

1) Al- Tirmi©³
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

2) Muslim bin ¦±tim al-An¡±r³ al-Ba¡ari
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

3) Mu¥ammad bin ‘Abdill±h al-An¡±r³
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

4)  ‘Abdull±h bin al-Ma¡n± 
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

5) ‘Al³ bin Zaid
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

6) Sa’³d bin al-Musayyib
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.
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7) Anas bin M±lik
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.
Dalam kitab ¬a’³f Sunan al-Tirmi©³ dikatakan bahwa tidak 

diketahui riwayat Sa’³d bin al-Musayyib dari Anas bin M±lik selain 
hadis ini. ‘Ib±d al-Munqir³ meriwayatkan hadis ini dari ‘Al³ bin 
Zaid, dari Anas, dan tidak disebutkan di dalamnya dari Sa’³d bin 
al-Musayyib. Begitu pula yang dikatakan Mu¥ammad bin Ism±’³l, ia 
tidak mengetahui Sa’³d bin al-Musayyib dari Anas pada hadis ini dan 
pada hadis selainnya.150 

Berdasarkan pengkajian sanad di atas, pengkaji menyatakan 
bahwa sanad hadis riwayat Tirmi©³ ini da’³f karena ada periwayat 
lemah yaitu ‘Al³ bin Zaid. Selain itu, ketersambungan sanad antara 
Sa’³d bin al-Musayyib dengan Anas bin M±lik juga lemah. 

Dari kritik sanad diatas dapat disimpulkan bahwa hadis yang 
menjadi objek kajian berstatus daif dan tidak dilanjutkan pada kajian 
matannya.

Berikut adalah takhrij hadis yang berkenaan dengan perintah 
untuk meng-azani dan men-iqamahkan bagi bayi yang baru dilahirkan 
(D±wud): 

َثِن َعاِصُم ْبُن ُعبـَْيِد اللَِّه َعْن ُعبـَْيِد ثـََنا َيَْي َعْن ُسْفَياَن قَاَل َحدَّ ٌد َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ  َحدَّ
 اللَِّه ْبِن َأِب رَاِفٍع َعْن أَبِيِه قَاَل رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- أَذََّن ِف

أُُذِن احلََْسِن ْبِن َعِلىٍّ - ِحنَي َوَلَدْتُه فَاِطَمُة - بِالصََّلِة151.
Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceri-
takan kepada kami Yahya dari Sufyan ia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Ashim bin Ubaidullah dari ‘Ubaidullah bin Abu Rafi’ dari 
bapaknya ia berkata, “Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam mengumandangakan adzan layaknya adzan shalat pada 
telinga Al Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh ibunya, Fatimah.” 

a. Takhrij Hadis
Melalui metode rawi pertama atau sanad terakhir dengan 

menggunakan kitab Tu¥fat al-Asyr±f bi Ma‘rifat al-A¯r±f152 didapatkan 

150 Mu¥ammad N±¡ir al-Alb±n³, ¬a’³f Sunan al-Tirmi©³ Juz 1 (Cet. I; Bairµt: al-
Maktab al-Isl±m³, 1991), h .318.

151 Abµ D±wud, Sunan Ibn D±wud, Juz 5, h. 209.
152  Abµ al-¦ajj±j Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n al-Mizziy, Tu¥fat al-Asyr±f 
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informasi bahwa hadis tersebut terdapat pada Abu D±wud153 dalam 
kitab األدب pada bab 116 dan °irm³d©³154 dalam kitab األضاحي pada bab 
17. Saat penulis merujuk pada program Lidwa ternyata hadis ini juga 
dinyatakan ada pada kitab Musnad A¥mad. 155 

b. I’tibar Sanad
Dari 3 jalur periwayatan ini tidak terdapat sy±hid dan mut±bi’ 

karena pada rawi sahabat dan tabiin hanya satu saja. Adapun lafal 
periwayatan yang digunakan yaitu q±la, ‘an, dan ¥adda£ana. 
Selanjutnya untuk memperjelas keterangan  di atas maka dapat  dilihat 
pada  skema sanad berikut:

Skema Sanad 16 

رسول هللا 

��يبِ رَافِعٍ

عَنْ عُبَیْدِ ا��ِ �ْنِ ��يبِ رَافِعٍ

�َامصُِ �ْنُ عُبَیْدِ ا��ِ

سُفْ�َانَ

حيَْىيَ �ْنُ سَعِیدٍ

امحد �ن ح�بل ابو داود  �رمذي

 عن

 قال

 عن

 �دثنا

 �دثنا

 �دثنا

li Ma‘rifat al-A¯r±f, Juz. IX (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Isl±miy, 1403 H/1983 M), 
h. 202.

153 Hadisnya bisa dilihat pada Abµ D±wud Sulaiman Ibn al-Asy‘ast Ibn Ish±k Ibn 
Basy³r, Sunan Ibn D±wud, juz 4, h. 328

154  Muhammad Ibn ‘´sa Ibn Saurah Ibn Mµs± Ibn al-D|ahh±k, al-J±mi‘ al-Kab³r-
Sunan al-T|irmid©I, (Baerut: D±r al-Garbu al-Isl±m³, 1998 M), Juz 3, h. 149

155  Abµ Abdill±h Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbali Ibn Hil±l, Musnad alIm±m 
Ahmad Ibn Hanbal, (Cet. I; Muassasah al-Ris±lah, 2001 M), Juz 39, h. 279 



166

c. Kritik Sanad
Hadis riwayat yang ditakhrij ini yaitu Sunan Abµ D±ud terdiri dari 

7 periwayat yaitu: Abµ D±ud, Musaddad, Ya¥ya ibn Sa‘id, Sufy±n, 
‘²¡im ibn ‘Ubaydillah, ‘Ubaydillah ibn Ab³ R±fi’, dan Ab³ R±fi’. 
Berikut biografi dan penilaian ulama atas mereka: 

1) Abµ D±wud
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya. 

2) Musaddad
Nama lengkapnya Abdu al-Mal³k Ibn Abdu al-Az³z, beliau 

lahir di kota Ba¡rah dan wafat pada tahun 228 H. Diantara gurunya 
Yusuf Ibn Ya‘qµb, Salmah Ibn Muhammad, Yahya Ibn Sa‘³d 
al-Qat¯|h±n, dan Sufy±n ibn Uyainah. Dan diantara muridnya 
Muhammad Ibn Abdillah Ibn ¢alih, Ibr±h³m Ibn Ya‘qµb, Abµ 
D±wud. 156

Menurut Ahmad Ibn Na¡ri al-H±fidz yang mengabarkan kepada 
Ja‘far al-°ay±lis³ bahwa beliau ialah ¡iqah. Al-D±ruqu¯n³ berkata 
bahwa beliau ialah ¡iqah h±fidz.157 A¥mad bin ¦anbal mengatakan 
Sudµq, Yahya bin Ma’³n menilai Sudµq, Ja’far bin Ab³ U£m±n menilai 
¤iqqah ¤iqqah, dan al-Nas±’i menilai bahwa Musaddad orang yang 
¤iqqah.158

3) Yahya
Nama aslinya ialah Yahya Ibn Sa‘³d Ibn Furµq al-Qat¯h±n al-

Taim³m³159 beliau tinggal di kota Ba¡rah lahir pada tahun 120 H dan 
wafat pada tahun 198 H.160 

Diantara gurunya Ism±³l Ibn Ab³ Kh±lid, Sufy±n, H±tim Ibn 
Ab³ ¢ag³rah. Dan diantara muridnya Yahya Ibn Mu‘³n, Ya‘qµb Ibn 

156 Ahmad Ibn Al³ Ibn Hajr Abµ al-Fadli al-Asqal±n³ al-S±fi‘³, Taqr³b al-Tahdz³b, 
juz. 1, h. 528.

157  Ahmad Ibn Razz±k, Mausµa Aqw±l al-D±riqu¯n³, (Beirut: Muassasah al-Ris±lah, 
T.th.d), juz. 32, h. 132 

158 Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n Abµ al-¦ajj±j al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, 
juz 27, h. 446.

159  Yµsuf Ibn al-Zak³ Abdu al-Rahm±n Abµ al-Hajj±j, Tahdz³b al-Kam±l, (Baerut: 
Muassasah al-Ris±lah, 1980), juz 31, h. 329. 

160  Kha³r al-D³n al-Zarkal³, al-A‘l±m lizzarkal³, (D±r Ilmi Lilmalayy³n, T.th,d), juz 
8, h. 147.  
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Ibr±h³m, dan Musaddad.161

Abµ Sa‘³d berpendapat bahwa beliau £iqah al-H±fidz.162 Nas±i, 
Abµ Zur‘ah, Abµ ¦atim, al-J³l³, Ibnu Sa‘ad, Ibnu Hajar, dan ªahabi 
menilai Ya¥ya sebagai rawi yang £iqah £abat. 163   

4) Sufy±n
Nama lengkapnya Sufy±n Ibn Sa‘³d Ibn Masrµq al-¤µr³, ia lahir 

di Kµfah pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 161 H.164 Beliau 
keluar dari Kufah pada tahun 144 H dan bertempat tinggal di Makkah 
dan di Madinah. Kemudian beliau keluar dari melakukan Rihlah ke 
Ba¡rah165

Diantara gurunya Abdullah Ibn S±‘ib al-Kµf³, Abdullah Ibn J±bir 
al-Ba¡r³, dan A¡im Ibn Abdillah. Dan diantara muridnya Abµ Bakr 
al-Hanaf³, Mub±rak Ibn Sa‘³d, Yahya Ibn Sa‘³d al-Qat¯h±n.166 

Umumnya ulama menilainya ±bid im±m hujjah beliau juga 
dianggap ¡iqah h±fidz.167 M±lik ibn Anas dan Ya¥ya ibn Ma‘in 
menilainya ¡iqah. Ibnu ¦ibb±n mengkategorinya ¥uff±§ mutq³n. Imam 
Ibnu Hajar dan  ªahabi menilainya sebagai im±m dan ¥ujj±h.168 al-
Miz³ dalam kitabnya menyatakan bahwa al-Ijl³ menganggap Sufy±n 
sebagai salah seorang jalur isnad terbaik dari Kufah. Syu’bah, Sufy±n 
ibn ‘Aynah, Abµ ‘²¡im, Ya¥ya ibn Ma‘in menganggapnya sebagai 
am³rul mu’minin f³ al-¥adi¡.169

161 Abµ Muhammad Mahmµd Ibn Ahmad Ibn Mµsa Ibn Ahmad Ibn Husain, Maq±n³ 
al-Akhy±r, (As±m³ Rij±l Ma‘±n³ al-A¯s±r, T.th,d), Juz. V, h. 238. Lihat juga di Ahmad 
Ibn Al³ Ibn Hajr Abµ al-Fadl al-Asqal±n³ al-S±fi‘³, Tahdz³b al-Tahdz³b, (Baerut: D±r 
al-Fikr, 1984), Juz. 11, h. 190. 

162 Ahmad Ibn Razz±k, Mausµa Aqw±l al-D±riqu¯n³, Juz. 32, h. 132
163 Kitab 9 Hadis, versi 2, [CD-ROOM], Lidwa Pustaka.
164 Abµ Ish±k al-Sy³r±z³, T|abaq±h al-Fiqh±I, juz 1 (Cet, I; Libanon-Baerut: D±r 

al-R±id al-Arab³, 1970), h. 84. 
165 Kha³r al-D³n al-Zarkal³, al-A‘l±m lizzarkal³, juz 3 (D±r Ilmi Lilmalayy³n, T.th,d), 

h. 104.  
166 Abµ Muhammad Mahmµd Ibn Ahmad Ibn Mµsa Ibn Ahmad Ibn Husain, Maq±n³ 

al-Akhy±r, (As±m³ Rij±l Ma‘±n³ al-A¯s±r, T.th,d), Juz. I, h. 440. Lihat juga di Abdu 
al-Rahm±n Ibn Ab³ H±tim Ib Idr³s Ab³ Muhammad, al-Jarh al-Ta‘d³l, juz 4 (Baerut: 
D±r Ihya‘ al-Tir±¡I al-Arab³, 1952), h. 222.

167 Ahmad Ibn Al³ Ibn Hajr Abµ al-Fadli al-Asqal±n³ al-S±fi‘³, Taqr³b al-Tahdz³b, 
juz 1 (Cet. I; Sµriyyah: D±r al-Rasy³d, 1986), h. 244.

168 Kitab 9 Hadis, versi 2, [CD-ROOM], Lidwa Pustaka.
169 Al-Mizi, Mausµ‘ah Ruw±t al-¦adi£ ver. 2 [CD-ROM], Markaz Nµr al-Isl±m Li 

Ab¥±£i al-Qur‘±n wa al-¦adi¡, 2000\.
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5) ²¡im bnu ‘Ubaidillah
²¡im bnu ‘Ubaidillah nama aslinya ²¡im Ibn ‘Ubaidillah Ibn 

²¡im Ibn Umr Ibn al-Khat¯±b, ibunya bernama Salmah Binti Abdillah 
Ibn Ahmad.170 Lahir di kota Madinah pada tahun 132 H pada waktu 
itu awal pemerintahan bani Abb±s serta beliau pun thabaq±h ke-4 dari 
al-Wus¯a‘ min al-Tab³‘³n.171 

Diantara gurunya Abdu al-Rahm±n Ibn Za³d Ibn al-Khat¯±b, 
Ubaidillah Ibn Ab³ R±fi‘, J±bir Ibn Abdillah, Abdillah Ibn Amr Ibn 
al-Khat¯±b.172 Sedangkan muridnya Abµ al-Rab³‘, al-¦asan ibn ¤±le¥, 
¦amm±d ibn Syu‘ib, Sufy±n al-¤µr³, dan Sufy±n ibn ‘Aynah.173 

Menurut an-Nasa‘i ia adalah matrµk.174 Ya¥ya ibn Ma‘in dan 
Ibnu Hajar mengganggapnya "Aif, Ibnu Sa‘ad tidak boleh berhujjah 
atasnya, Abµ ¦atim dan Bukh±r³ menilainya munkar al-¥adi£, Ibnu 
Kharasy "Aif al-¥adi£, Daraqu¯n³ matruk, al-Ijl³ la ba‘sa bi hi, dan 
al-S±j³ mu«taribu al-¥adi£.175 

6) ‘Ubaidillah ibn Ab³ R±fi‘
‘Ubaidillah Ibn Ab³ R±fi‘tinggal di Madinah,176 tidak terdapat 

informasi kelahiran dan kematiannya. Diantara gurunya Al³ Ibn Ab³ 
T|±lib, Ab³ Hurairah, Ab³ R±fi‘. Dan diantara muridnya Ja‘far Ibn 
Muhammmad Ibn Al³ Ibn Husain, Muhammad Ibn Muslim Ibn Syih±b, 
²¡im Ibn Abdillah.177

Pendapat ulama terhadap Abdillah Ibn Ab³ Rafi‘ bahwa beliau 

170 Abµ Muhammad Madmµd Ibn Ahmad Ibn Mµsa Ibn Ahmad Ibn Husain, Maq±n³ 
al-Akhy±r, juz. 3 (Badru al-D³n, 855 H), h. 30 

171 Ahmad Ibn Al³ Ibn Hajr Abµ al-Fadl al-Asqal±n³, Taqr³b al-Tahz³b, juz. 1, h. 
285. Lihat juga di Ab³ Abdillah Muhammad Ibn Ism±³l Ibn Ibr±h³m al-Ja‘f³, al-T±rikh 
al-Kab³r, juz. 6, h. 464 

172 Yµsuf Ibn al-Z±k³ Abdu al-Rahm±n Abu al-Hajj±j, Tahz³b al-Kam±l, (Cet. I; 
Baerut: Muassasah al-Ris±lah, 1980), juz. 13, h. 500 

173 Al-Mizi dalam Tahzib al-Kam±l, Mausµ‘ah Ruw±t al-¦adi£ ver. 2 [CD-ROM], 
Markaz Nµr al-Isl±m Li Ab¥±£i al-Qur‘±n wa al-¦adi¡, 2000\.

174 Muhammad Ibn Hibb±n Ahmad Ab³ H±tim al-Taim³m³, Kit±b al-Majrµha³n, 
Juz. 2, h. 127  

175 Kitab 9 Hadis, versi 2, [CD-ROOM], Lidwa Pustaka.
176 Muhammad Ibn Hibb±n Ibn Ahmad Abµ H±tim al-Taim³m³, al-¤iq±h, (Cet. I; 

D±r al-Fikr, 1975), Juz. 5, h. 68
177 Ab³ Zakariyyah Muhy³ al-D³n, Tahdz³b al-Asma‘ wa Lug±h, (Libanon: Baerut, 

T.th,d), Juz. I, h. 431. Lihat juga di  Abµ Muhammad Mahmµd Ibn Ahmad Ibn Mµsa 
Ibn Ahmad Ibn Husain, Maq±n³ al-Akhy±r, (As±m³ Rij±l Ma‘±n³ al-A¯s±r, T.th,d), 
Juz. III, h. 310.
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adalah T|abi‘in ¤iq±h.178 Menurut Yahya dan Al³ beliau ¡iqah.179 Abµ 
¦atim, Abµ Bakr al-Kha¯ib³,  Ibnu Hajar, Ibnu Sa‘ad, dan Ibnu Hibb±n 
juga menilainya £iqah.180  

7) Ab³ R±fi‘
Abi R±fi‘ adalah seorang sahabat, yang digelari Bariyyah.181 Ada 

2 pendapat mengenai waktu wafatnya Ab³ R±fi‘ tersebut yaitu beliau 
meninggal di Madinah sebelum meninggal U¡tm±n182 dan menurut 
pendapat Hibb±n beliau meninggal saat awal pemerintahan Al³ Ibn 
Ab³ T|h±lib.183

Dari penelitian biografi dan kualitas rawi di atas dapat 
disimpulkan bahwa sanad tersebut dhaif/lemah. Hal itu berkenaan 
dengan keberadaan ‘²¡im ibn ‘Ubaidillah yang hampir semua kritikus 
hadis menganggapnya rawi lemah, hingga munkar al-hadis dan dari 3 
riwayat yang didapatkan semua bersumber dari ‘²¡im. Berdasarkan 
data ini penulis tidak melanjutkan kritik matan dengan alasan lemahnya 
sanad hadis.

Hadis berikut yang ditakhrij, yaitu yang berkenaan dengan 
pemberian petunjuk dan petuah pada anak-anak dalam melakukan 
shalat (°irmizi):

ْبُن َعْبِد اللَِّه األَْنَصارِىُّ ثـََنا ُمَمَُّد  اْلَبْصرِىُّ َحدَّ ثـََنا أَبُو َحاتٍِ ُمْسِلُم ْبُن َحاتٍِ   َحدَّ
 َعْن أَبِيِه َعْن َعِلىِّ ْبِن َزْيٍد َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب قَاَل قَاَل أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَل
 ىِل َرُسوُل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- » يَا بـَُنَّ ِإيَّاَك َواِلْلِتَفاَت ِف الصََّلِة فَِإنَّ
 اِلْلِتَفاَت ِف الصََّلِة َهَلَكٌة فَِإْن َكاَن َل بُدَّ َفِفى التََّطوُِّع َل ِف اْلَفرِيَضِة «. قَاَل

.أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح184

178 Ahmad Ibn Abdillah Ibn ¢alih Abµ Husain al-Ajl³ al-Kµf³, Ma‘rifah al-¤iq±h, 
(Cet. I; Maktabah al-D±r, 1985), Juz. II, h. 109 

179 Yahya Ibn Mu‘³n Abµ Zakariyyah, T±r³kh Ibn Mu‘³n-Riw±yah al-Daur³, (Cet. 
I; Maktabah al-Mukarramah, 1970), Juz. III, h. 455. 

180 Kitab 9 Hadis, versi 2, [CD-ROOM], Lidwa Pustaka dan Mausµ‘ah Ruw±t 
al-¦adi£.

181 Ahmad Ibn Al³ Ibn Hajr Abµ al-Fadl al-Asqal±n³, al-I¡±bah fi Tamy³z al-¤ah±bah, 
(Cet. I; Baerut: D±r al-Jal³l, 1412), Juz. VII, h. 134. 

182 Ab³ Zakariyyah Muhy³ al-D³n, Tahdz³b al-Asma‘ wa Lug±h, (Libanon: Baerut, 
T.th,d), Juz. III, h. 115.

183 Ahmad Ibn Al³ Ibn Hajr Abµ al-Fadl al-Asqal±n³, Taqr³b al-Tahdz³b, juz. I, h. 639. 
184 Al-Tirmi©i, al-J±mi’ al-¢a¥i¥ Sunan al-Tim³©i, Juz 2, h. 484.
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Artinya:

Telah berkata pada kami Abµ ¦±tim ibn ¥±tim al-Ba£ariy , berkata 
pada kami Mu¥ammad ibn ‘Abdillah al-An¡±riy dari bapaknya, dari 
‘Ali ibn Zayd dari Sa‘id ibn al-Musayyib, berkata, berkata Anas 
ibn M±lik, bahwa Rasulullah saw berkata padaku: “Wahai anakku, 
janganlah kamu menoleh dalam shalat, karena menoleh dalam shalat 
adalah penyebab kebinasaan, jika kamu terpaksa untuk menoleh 
dalam shalat, maka lakukanlah dalam shalat sunnah, tidak dalam 
shalat fardlu’. Abu ‘Isa berkata, Ini adalah hadits hasan gharib.

a. Takhrij Hadis
Pada takhrij dengan penelusuran pada lafadz 185اِلْلِتَفاَت dengan 

menggunakan kitab Mu’jam al-Mufahras didapatkan hasil bahwa 
hadis tersebut hanya berada pada Tirmi©³ kitab jum‘ah nomor 59. 

Metode awalan matan hadis  dengan menggunakan kitab Mausµah 
Athr±f al-Had³su al-Nabaw³y, 186data yang ditemukan adalah bahwa 
hadis ini berada pada Sunan al-Tirmi§i (ت), Mu¡annaf abdu al-Raz±q, 
al-Mu‘jam al-¢ag³r li °abr±n³, Targ³b wa Tarh³b lil Minzir³, Syara¥ 
al-Sunnah Lil Bagaw³, dan Misyk±t al-Ma¡±bih.

Berdasarkan data di atas disimpulkan bahwa hadis ini hanya 
berada pada Tirmizi jika mengacu pada Kutub al-Tis‘ah, walaupun 
dalam aplikasi Lidwa tertuang bahwa dalam kitab Musnad Ahmad 
terdapat hadis penguatnya namun peneliti berkesimpulan bahwa hadis 
tersebut berbeda.  

b. I‘tibar Hadis
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa hadis ini tidak memiliki 

dan s±¥id dan mutabi‘. Kemudian metode periwayatannya adalah 
dengan menggunakan kata ¥adda£a, ‘an, dan q±l±. Adapun skema 
sanadnya adalah sebagai berikut:

185 A.J. Wensinck, al-Mu‘jam al-Mufahras, juz 6, h. 133. 
186 Abu Hajir Muhammad al-Sa’³d bin Buyµn³y, Mausµah al-Athr±f al-Hadis al-

Nabaw³y al-Syar³f, juz 11, h. 110
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Skema Sanad 17

رسول هللا 

ا�س

سعید �ن مس�ب

�يل �ن زید

عبد هللا �نصاري

محمد �ن عبد هللا �نرصي

ابو �امت

الرتمذي

 �دثنا

 �دثنا

 عن

 عن

 عن

 قال

 قال

c. Kritik Sanad
Hadis ini memiliki 7 rawi, yaitu: al-Tirmizi, Abµ ¦±tim, 

Mu¥ammad ibn ‘Abdullah al-An¡±r³, Ab³hi, Al³ ibn Zayd, Sa‘id ibn 
al-Musayyab, dan Anas ibn M±lik. 

Jalur sanad ini sama persis dengan jalur sanad yang ada pada 
riwayat Tirmizi sebelumnya dan jalur tersebut dinilai lemah karena 
adanya rawi Al³ ibn Zayd yang semua kritikus rawi mengatakannya 
lemah hingga dianggap mungkar. Oleh sebab itu hadis ini kami nilai 
daif dan tidak dilanjutkan pada kritik matannya. Hal ini sejalan dengan 
penilaian al-B±n³ yang menganggap hadis ini dhaif/lemah, akan tetapi 
°irmizi sendiri mencantumkannya hasan sahih. 
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Adapun takhrij hadis berkenaan dengan larangan anak bermain 
hingga waktu maghrib (A¥mad) yaitu: 

َأْخَبنَا قَاَل  َسَلَمَة  ْبُن  َحَّاُد  ثـََنا  َحدَّ َعفَّاُن  ثـََنا  َحدَّ َأِب  َثِن  َحدَّ اللَِّه  َعْبُد  ثـََنا   َحدَّ
 َحِبيٌب اْلُمَعلُِّم َعْن َعطَاٍء َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -صلى اهلل عليه
 وسلم- قَاَل » اْحِبُسوا ِصبـَْياَنُكْم َحتَّ َتْذَهَب فـَْوَعُة اْلِعَشاِء فَِإنَـَّها َساَعٌة َتَْتُِق

187» ِفيَها الشََّياِطنُي

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Affan Telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Salamah berkata; telah mengabarkan kepada kami 
Habib Al Mu’allim dari ‘Atho’ dari Jabir bin Abdullah sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tahanlah anak-
anak kalian hingga permulaan isya’ telah selesai, karena saat itu 
adalah saat terbakarnya setan’.

a. Takhrij Hadis
Pencarian lafal 188تتق- خرق dengan menggunakan kitab al-Mu‘jam 

al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, hasilnya bahwa hadis ini 
terdapat pada Musnad Ahmad juz 3 halaman 263.

b. I’tibar Sanad 
Dari tahrij di atas didapatkan informasi bahwa hadis tersebut 

hanya terdapat dalam kitab Musnad Ahmad saja. Berarti hadis ini tidak 
memiliki ¡a¥id dan mut±bi’. Adapun periwatannya menggunakan kata 
¥add±£ana, Akhbarana, dan ’an. Berikut skema sanadnya:   

187 A¥mad bin ¦anbal, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, juz 12, h. 18.
188 AJ Wensick, al-Mu’jam al-Mufahras li alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, juz 2, h. 36.
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Skema Sanad 18 

 

 

 حدثنا

 اخبرنا

 عن

 ان

ا�َِّ   َرسُولَ   

ِرِ  ا�َِّ   َعْبدِ   ْبنِ   َجاب  

َعَطاءٍ   

 عن

ِیبٌ  ِّمُ   َحب ل َ اْلُمع  

ادُ  ََمةَ   ْبنُ   َحمَّ َسل  

َّانُ   َعف

 عبدهللا

 حدثني

 أحمد بن حنبل

 حدثنا

 

c. Kritik Sanad
Riwayat ini terdiri atas 6 rawi  yaitu: A¥mad ibn ¦anbal, 

‘Abdullah(‘Aff±n), ¦amm±d ibn Salamah (ab³), ¦ab³b al-Mu‘allim, 
‘A¯¯a‘, dan J±bir. 

1) A¥mad Ibn ¦anbal
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

2) ‘Abdullah
Nama lengkapnya ‘Aff±n bin Muslim bin ‘Abdullah, thabaqah 

beliu adalah tabaqah besar tab‘u al-Atb±‘, Kunyah beliau ialah Abµ 
‘U£m±n, laqab beliau ialah al-¤af±r.189 Ia dilahirkan di Bagd±d dan 
menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 219 H di Bagdad pula.190

189 Burhanudd³n al-¦alb³ abµ al-Waf± ibr±him bin bin Mu¥ammad bin Khal³li al-
Tar±bals³ al-Sy±ti‘ Sibti Ibnu al-‘Ajm³, al-I‘tib±t Biman Ram± min Raw±h bi al-Ikhtil±t\, 
juz 1 (Cet. D±r al-¦ad³s, 1988 M), h. 250.   

190 Sy±ms al-D³n Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n al-ªahabiy, Siyar A‘l±m 
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Diantara gurunya ‘Abdullah ialah Isma‘il Ibnu ‘Aliyyah, Aswad bin 
Syaiban, ¦amm±d bin Yaz³d, ¦amm±d bin Salamata.191 Sedangkan 
muridnya Ahmad bin ¦anbal, Ahmad bin Sulaim±n al-Rahaw³, Ahmad 
bin San±n al-Qatt±n, dan Ahmad bin Sh±lih al-Masr³.192 

Adapun penilaian ulama padanya yaitu Ya¥y± ibn Ma‘³n, Abµ 
H±tim, al-Ijl³, al-D±rqutn³, al-H±kim bin Abµ Abdullah dan Ibn 
Hibb±n menilainya £iqah.193 Begitu pula Ahmad bin ‘Abdullah al-
‘Ajl³ berkata dia tsiqah, Ibnu Ma³n berkata tsiqatun al-Subµt194. dan 
Muridnya sendiri Ahmad bin Hanbal mengatakan beliau tsiqah, al-
‘Adl, dipercaya riwayat hadisnya.195

3) Hamm±d bin Salamata (Ab³).
Nama lengkapnya Hamm±d bin Salamata ialah Hamm±d bin 

Salamata bin D³n±rin.196 Ia wafat pada tahun 167 H di Mesir, dan beliau 
sering ke Bagdad untuk menambah khazanah pengetahuan. Semasa 
hidupnya beliau di Basrah.197 Ia dikabarkan wafat pada tahun 252 H.198 

Diantara gurunya Daud bin Ab³ Hindi,199 ¢±bit, Hab³b bin Ab³ 
Qr³bah (Habib al-Muallim). Sedangkan muridnya Asad bin Musa, 
Basyir bin al-sar³, Bahaz bin Asad, ¦ibb±n bin Hil±l, ‘Abdullah. 200

Menurut Ish±q bin Mansur dari Yahya bin Mu‘³n ia termasuk 

al-Nubal±’, juz 10 (Cet. 10; Beirut: Muassasat al-Ris±lah, 1413 H/1993 M), h. 242.
191 Mu¥ammad ‘Abdu al-Q±dir ‘A¯±, al-Tabqatu al-Kab³r, juz 7 (Cet. 1. D±r al-

Kutubu al-‘Alamiyyah, 1990 M), h. 242.  
192 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

Juz 1, (Beirut: Mu’assasah al-Ris±lah, 1992), h. 454. 
193 Abµ ¦±tim Mu¥ammad bin ¦ibb±n bin A¥mad al-Taimiy, Masy±hir ‘Ulam±’ 

al-Am¡±r (Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1959 M), h. 154.
194 Ab³ al-¦asan A¥mad ibn ‘Abdullah ibn ¢±li¥ al-‘Ajl³, Ma’rifah al-¢iq±h, Juz 1, 

(Cet. I; Maktabah al-D±r bi al-Mad³nah al-Munawwarah, 1405 H), h. 482.  
195 Syamsudd³n Mu¥ammad ibn A¥mad ibn ‘U£m±n al-ªahab³ al-Mutawaff³, S³rah 

A‘l±m al-Nubul±, Juz 8 (Cet. IX; Beirµt: Muassasah Al-Ris±lah, 1993 M/1413 H), h. 279.
196 Al-ªah³,al-‘Abru f³ Khairin min G}airin, ttd, juz 1,h. 46. 
197 Abµ ‘Abdullah Mu¥ammad bin Said bin Man³, al-°abaq±t al-Kubr±, Juz 7 

(Cet. I Beirut: D±r ¢±dir, 1968 M), h. 329 lihat juga Khair al-D³n bin Ma¥mµd bin 
Mu¥ammad bin ‘Al³ bin f±ris, al-A‘l±m Lil§arakal³, Juz 1 (Cet. V; t.t: D±r al-‘Alami 
Lilm±labina, 2002 H), h. 317. 

198 Al-¢aqad³,al-Wafay± b³ al-Wafay±t, ttd,juz 1, h. 252 Syamsudd³n Mu¥ammad 
ibn A¥mad ibn ‘U£m±n al-ªahab³ al-Mutawaff³, S³rah A‘l±m al-Nubul±, Juz 8 (Cet. 
IX; Beirµt: Muassasah Al-Ris±lah, 1993 M/1413 H), h. 229.

199 Ibnu ‘Adi al-B±r,al-Isti±b F³ Ma‘rifati al-A¡h±b, ttd, juz 1,h. 12 
200 Ibnu ‘Adi al-B±r,al-Isti±b F³ Ma‘rifati al-A¡h±b, juz 1,h. 43
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¡iqah.201 Abµ Sa‘id berkata ¢iqah202, Ya¥ya berpandangan ¦adisnya 
baik,203 A¥mad berkata Sahih hadisnya, dan ia orang yang paling 
berilmu.204 Yahya bin D|urais berkata hadisnya baik, Hajj±j bin Minh±l 
berkata Imamnya Agama.205

4) Hab³bu al-Mu‘allim
Hab³bu al-Mu‘allim mempunyai nama asli Hab³bu bin Ab³ Qr³bah, 

tempat kelahirannya Bashrah dan di Bashrah pulalah ia wafat pada 
tahun 130 H. Adapun kunyah beliau ialah Abµ Muhammad, laqab 
beliau ialah  al-Mu‘allim.206 

Diantara gurunya Hasan al-Basr³, ‘Atth±’ bin Ab³ Rib±h, Hisyam 
bin ‘Urwah, ‘Uamar bin Syuaib. Sedangkan muridnya Hamm±d bin 
Salamata, ‘Abdu al-Wahh±b al-Saqaf³, Yazid bin Zari‘ dan Marhµm 
bin Sar³.‘207

Abµ ¦±tim al-R±z³ berkata bahwa Hab³bu al-Mu‘allim adalah 
manusia yang paling mengetahui hadis, ‘Abdurra¥m± Ibnu Ab³ 
¦±tim berkata bahwa Abµ Zur’ah berkata kepadaku janganlah kamu 
meragukan kejujurannya (Hab³bu al-Mu‘allim),208 Sufy±n Ibnu 
‘Uyaynah memberi gelar kepada Hab³bu al-Mu‘allim dengan nama 
¦ayyah al-W±di’. 209 

5) ‘A¯±’ 
Nama lengkapnya ‘A¯±’ bin Ab³ Rib±hin Aslim, beliau dilahirkan 

pada pemerintahannya Umar bin Khatt±b pada tahun 27 H, di 

201 Jamaluddin Abi al-Hajj±j yusuf al-Mizzi, Tah§³bu al-Kamal, ttd, juz 4, h. 236
202 Abµ al-Bark±t Muhammad bin Ahmad al-Ma‘rµf,al-Kaw±kibu al-Nair±t f³ 

Ma‘rifati al-Ruw±t al-¢iq±t,(Cet; D±r al-Ma’mµn Bairut 1981),juz 1,h. 460. 
203 Abµ Lub±bah ¦usain, al-Jar¥ wa al-Ta‘d³l (Cet. I; al-Riy±«: D±r al-Liw±’, 1399 

H./1979 M.), h. 138.   
204 Hal tersebut diungkapkan ‘Abd al-Mahd³ ibn ‘Abd al-Q±dir ibn ‘Abd al-H±d³, 

‘Ilm al-Jar¥ wa al-Ta‘d³l Qaw±‘idih wa Aimmatih (Cet. II: Mesir: J±mi‘ah al-Azhar, 
1419 H./1998 M.), h. 89.

205 Abµ Is¥±q al-Syair±z³, °abaq±t al-Fuqah±’ (Beirut: D±r al-R±id al-‘Arab³, 1970 
M.), h. 95. 

206 Abµ al-¦ajj±j Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, 
juz 32 (Cet. I; Beirut: Muassasat al-Ris±lah, 1400 H/1980 M), h. 185.  

207 Al-Miz³, Tahzib al-Kam±l, dalam Mausuah al-Ruw±t.  
208 Abµ al-Wal³d Sulaim±n ibn Khalaf ibn Sa’ad ibn Ayyµb, al-Ta’d³l Wa al-Tajr³h, 

juz 3 (Riy±«: D±r al-Liw±I Li al-Nasyr Wa al-Tauz³’, 1986), h.962.  
209 Abµ Bakar A¥mad Ibnu ‘Al³ Ibnu ¤±bit Ibnu A¥mad Ibnu Muhd³ al-Khat³b 

al-Bagd±d³, T±rikh al-Bagd±d Wa ªuyµlih³, Juz 11 (Cet I; Beirut: D±r al-Kutub al-
‘Alamiyah, 1417), h. 455. 
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Makkah.210 Dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada 114 
H, dan ada juga yang mengatakan pada tahun 115 H.211  

Diantara gurunya J±bir bin ‘Abdullah,212 J±bir bin Dumair, al-
H±ris al-‘Umµr, Ausat bin Sh±mat. Sedangkan muridnya Hab³b al-
Mu‘allim,213 Habib bin Sah³d, Ja‘far bin Barq±n. 

Ibnu Sa’id al-Qa¯¯±n berkata bahwa dia ¤iqah.214 A¥mad Ibnu 
¢±li¥ menilainya sebagai Syaikh ¢iqah bagus hadisnya serta sedikit 
hadisnya.215 Abµ H±tim : Sadµq, S±lih al-¦ad³s.216 ‘Al³ Ibnu ¦ukaim 
al-Aud± menilainya ¤adµq.217  

6) J±bir Ibn ‘Abdillah
Nama lengkapnya adalah J±bir ibn ‘Abdill±h ibn ‘Amr ibn Haram 

ibn Ka‘ab Ibn Ganam ibn Ka‘ab ibn Salamah al-An¡±r³ al-Sulam³. Dia 
adalah salah satu sahabat yang terkenal banyak meriwatkan hadis.218 
Sebagai seorang sahabat nabi ia secara otomatis dinilai adil.

Berdasarkan pemaparan biografi dan penilaian ulama pada rawi di 
atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi persambungan antara satu 
rawi dengan rawi yang lain hal ini ditandai dengan riwayat kelahiran 
dan kematian antar mereka, dan tempat domisilinya. Dan periwayat 
yang ada semua dinilai adil dan dabit oleh para kritikus hadis. Dengan 
kesahihan sanadnya maka selenjutnya peneliti melanjutkan proses 
kritik pada matannya.

210 Al-mubarak Ahmad bin al-Mubarak, T±rikh Irbil, juz 2 (Cet. II, D±r al-Rasy³d 
al-‘Ir±qi, 1980 M), h. 109.

211 Sy±ms al-D³n Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n al-ªahabiy, Siyar A‘l±m 
al-Nubal±’, juz 10 (Cet. IX; Beirut: Muassasat al-Ris±lah, 1413 H/1993 M), h. 78. 

212 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l,  
juz 26 h. 566. 

213 Abµ ¦afa¡ A¥mad Ibnu A¥mad Ibnu ‘U£m±n Ibnu A¥mad Ibnu Mu¥ammad Ibnu 
Ayyµb,  T±rikh al-Asm±’i >t al-¤iq±t, (Cet I; Kuwait: D±r Salafiyah, 1984), h. 209. 

214 Abµ al-Fad|}l A¥mad Ibnu ‘Al³ Ibnu Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ¦ajar al-
‘Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b,  Juz 1 h. 362. 

215 Abµ ¦afa¡ A¥mad Ibnu A¥mad Ibnu ‘U£m±n Ibnu A¥mad Ibnu Mu¥ammad Ibnu 
Ayyµb,  T±rikh al-Asm±’i >t al-¤iq±t, (Cet I; Kuwait: D±r Salafiyah, 1984), h. 209.

216 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n Ibn Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, Juz 8, 
h. 341. 

217 Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n Ibn Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, Juz 7, h. 299. 
218 Sala¥ al-D³n Khal³l bin Aibak Ibn ‘Abdillah al-¢afdiy, al-Waf± bi al-Wafay±t, 

Juz 3, h. 495. 
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d. Kritik Matan
Hadis di atas sama sekali tidak bertentangan dengan al-Qur’an 

malah ada ayat yang mendukung bahwa syetan memang perlu dihindari 
yaitu, Q. S. Al-Israa’/17: 53 dan Q.S. Faathir/35: 6: َّإِن بَۡيَنُهۡمۚ  يزََنُغ  ۡيَطَٰن  ٱلشَّ إِنَّ  ۡحَسُنۚ 

َ
أ ِهَ  ٱلَِّت  َيُقولُواْ  ّلِعَِبادِي   َوقُل 

بِيٗنا ٥٣ ا مُّ نَسِٰن َعُدّوٗ ۡيَطَٰن َكَن لِۡلِ ٱلشَّ
Terjemahnya: 

Dan Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: “Hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya 
syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya 
syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.219ْ اۚ إِنََّما يَۡدُعواْ ِحۡزَبُهۥ ِلَُكونُوا ُِذوهُ َعُدوًّ ۡيَطَٰن لَُكۡم َعُدّوٞ فَٱتَّ  إِنَّ ٱلشَّ

عِريِ ٦ ۡصَحِٰب ٱلسَّ
َ
ِمۡن أ

Terjemahnya:

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah 
ia musuh(mu), Karena Sesungguhnya syaitan-syaitan itu Hanya 
mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka 
yang menyala-nyala.220

Begitu pula bahwa hadis ini tidak bertentangan  dengan hadis lain 
yang lebih sahih malah dalam kitab Sah³h Bukhari juz 4 halaman 128 
No hadis 3304 ada hadis yang kurang lebih mendukung isinya yaitu:

 َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما يـَُقوُل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم
 ِإَذا َكاَن ُجْنُح اللَّْيِل أَْو أَْمَسْيُتْم َفُكفُّوا ِصبـَْياَنُكْم فَِإنَّ الشََّياِطنَي تـَْنَتِشُر ِحيَنِئٍذ فَِإَذا
 َذَهَب َساَعٌة ِمْن اللَّْيِل َفُحلُّوُهْم فََأْغِلُقوا اأْلَبـَْواَب َواذُْكُروا اْسَم اللَِّه فَِإنَّ الشَّْيطَاَن
 َل يـَْفَتُح بَابًا ُمْغَلًقا َوأَوُْكوا ِقَرَبُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللَِّه َوَخُِّروا آنَِيَتُكْم َواذُْكُروا اْسَم اللَِّه

َوَلْو َأْن تـَْعُرُضوا َعَليـَْها َشْيًئا َوَأْطِفُئوا َمَصابِيَحُكْم
Artinya: 

Jabir bin Abdullah radliallahu ‘anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila hari mulai malam atau malam 

219 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 432.  
220 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 696.  
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telah tiba, maka tahanlah anak-anak kalian, karena saat itu syetan 
berkeliaran, apabila malam sudah mulai larut maka lepaskanlah 
mereka dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian dan sebutlah nama 
Allah, karena syetan tidak mampu membuka pintu yang tertutup, 
dan tutuplah tempat air minum kalian sambil menyebut nama Allah 
dan tutup pula wadah-wadah kalian sambil menyebut nama Allah 
walaupun hanya dengan sesuatu yang dapat menutupinya dan 
matikanlah lampu-lampu kalian.”

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap matan hadis yang 
terdiri dari cuman 1 jalur periwayatan, maka peneliti menemukan dari 
segi kandungan hadis tidak terdapat perbedaan karena matan hadis  
tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, karenanya hadis ini 
dinilai sahih berdasarkan kriteria kesahihan hadis.

Hadis berikut yang ditakhrij adalah yang berkenaan dengan 
kewajiban menafkahi oleh orang tua pada anaknya (A¥mad):

َعْن َسْعٍد  ْبُن  ثـََنا بَُِي  قَاَل َحدَّ بَِقيَُّة  ثـََنا  قَاَل َحدَّ اْلَعبَّاِس  َأِب  ْبُن  ِإبـْرَاِهيُم  ثـََنا   َحدَّ
 َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه
 َوَسلََّم َما َأْطَعْمَت نـَْفَسَك فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة َوَما َأْطَعْمَت َوَلَدَك فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة
َوَما َأْطَعْمَت َزْوَجَك فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة َوَما َأْطَعْمَت َخاِدَمَك فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة221

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abu ‘Abbas berkata; 
telah menceritakan kepada kami Baqiyyah berkata; telah menceritakan 
kepada kami Bahir bin Sa’id dari Khalid bin Ma’dan dari Al Miqdam 
bin Ma’di Karib berkata; Rasulullah Shallallahu’alaihiwasallam 
bersabda: “Jika kamu memberi makan pada diri kamu, maka itu 
menjadi sedekah bagimu, jika kamu memberi makan pada anakmu 
maka itu menjadi sedekah bagimu, jika kamu memberi makan pada 
istrimu maka itu menjadi sedekah bagimu, jika kamu memberi makan 
pada pelayanmu maka itu menjadi sedekah bagimu.” 

221 A¥mad bin ¦anbal, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, Juz 13, h. 
292-293.



179

a. Takhrij Hadis
Takhrij dengan menggunakan lafal 222 طعم melalui kitab Mu‘jam 

al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabaw³ didapatkan informasi bahwa 
hadis ini memiliki dua hadis pada kitab Musnad A¥mad juz 4 halaman 
131 dan 132 dengan jalur sanad yang sama juga pada riwayat Nasa’i. 
Dan dengan menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah hadis yang 
hampir sama ditemukan dalam kitab Mu’jam al-Kab³r  karya °abran³ 
dengan 4 rawi yang sama dari Ismail hingga sahabat.

 
b. I‘tibar Sanad

Berdasarkan takhrij sebelumnya disimpulkan bahwa hadis d atas 
tidak memiliki sy±hid dan mut±bi‘. Walaupun ada 4 riwayat ditemukan 
tapi hanya ada satu jalur riwayat hadis (dari Ismail hingga sahabat). 
Adapun lambang periwayatan yang digunakan yaitu ¥adda£ana, dan 
q±l±. Berikut skemanya:

Skema Sanad 19 

رسول اهلل 

املقدام بن معدي كرب أب أمامة

خالد بن معدان

بي بن سعد

بقية إساعيل بن عباش هشام بن عمار

عمرو بن عثمان إبراهيم بن أب العباس احلكم بن نافع احد بن املعلى

النساء احد بن حنبال الطبان

 قال

 عن

 عن

 قال حدثنا

 حدثنا

 قال حدثنا

222 A. J. Wensinck, Mu’jam al-Mufahras li Alf±© Had³£ Nabaw³,  juz 3, h. 547 
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c. Kritik Sanad
Hadis ini terdiri dari 6 rawi A¥mad ibn ¦anbal, Ibr±¥im ibn 

Ab³ al-‘Abb±s, Baqiyyah, Ba¥irah, bnu Sa‘ad, Kh±lid ibn Ma‘d±n, 
al-Miqd±m ibn Ma‘d³ Karib±. Berikut biografi dan penilaian ulama 
atasnya:

1) A¥mad ibn ¦anbal 
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

2) Ibrahim Ibn Abi al-Abb±s 
Ibrahim Ibn Abi Al-Abbas beliau dipanggil dengan nama Ibnu 

al-‘Abb±s al-S±miriyyun. Ia berdomisili di Baghdad dan berasal 
dari Kufah.223 Tidak didapatkan penjelasan tentang kelahiran dan 
kematiannya.

Diantara gurunya Abµ  Ma’£ar al-Sandiy³, ¤yarik, Ayyub ibn 
J±bir, Baqiyah, dan Ismail ibn ‘Iya£, dan Baqiyyah ibn Wal³d.  
Adapun muridnya Ism±il ibn iy±s, Ahmad bin Hambal, Ayub ibn 
J±bir al-Hanaf.224

Ibnu Hibb±n, al-Dzahab³, D±r al-Qutni dan Is¥aq ibn Man¡µr 
menyebutkannya £iqah. Sedangkan Abu H±tim menganggapnya 
shaduk laba’sa bihi. Daraqutni dalam kitab Zahabi juga menilai 
£iqah beliau.225 Ibnu Hajar juga menganggapnya £iqah hanya saja 
menurutnya beliau berubah ke-£iqah-annya saat beranjak tua. 226

3) Baqiyyah 
Nama lengkapnya Baqiyyah bin Al Walid bin ¢ha’id, kunyahnya 

Abµ Yahmad,227 laqabnya al-Kal±’i, beliau berdomisili di Syam. beliau 
lahir di Sy±m,  pada tahun 110 H dan wafat pada tahun 197 H228 Beliau 
orang yang memiliki sifat yang cerdas, imam haf³z.229 Beliau sempat 
menghabiskan sebagian waktunya  di Baghdad.230

223 Al-Miz³, Ta¥©ib al-Kam±l, juz 2, h. 116. 
224 Abµ Bakar Ahmad bin Al³ bin S±bit bin Ahmad bin Mahd³ Al-Khat³b Al-

Baghd±d³, T±r³kh Baghd±di, (Cet: I; Beirut: D±r Al-Kitab, 1417 H), h. 114 dan Al-Miz³, 
Ta¥©ib al-Kam±l, juz 2, h. 116-117.

225 Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l, juz 1, h. 116 dan Zahabi, al-K±syif, juz 1, h. 214. 
226 Ibnu ¦ajar, Taqr³bu al-Tahzib, juz 1, h. 58. 
227  Khair al-d³n bin  Mahmµd bin Muhammad bin Al³ bin F±ris, al-A’lam, h. 60.
228 Al-Asqal±n³,Taqr³b al-Tah©³b, h. 150
229 Tazkirah al-Huffaz (diambil dari CD-ROOM al-Maktabah al-Sy±milah), juz 1 

hal 289
230 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 
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Diantara gurunya Ish±q bin Sa’labah, Jur±ir bin Yaz³d, Ja’far bin 
al-Zubair, Bah³r bin Sa’d Sa³d bin Abd al-Az³z, dan Sa³d bin S±lim.231 
Sedangkan muridnya Ibr±h³m bin Syammas, Ibr±h³m bin Mus±, dan 
Ibrahim Ibn Abi al-Abbas.232

Ibn al-Mub±rak menilainya Shadµq, al-Ijl³ menilainya £iq±h, 
Yahya bin Ma’in menilainya ¢±lih, Ya’qµb bin Syaibah menilainya 
£iqah hasan al-hadi£,  Muhammad bin Sa’id mengatakan bahwa £iqah 
f³ riw±yat an al-£iqah, dan «±’ifan f³ riwayah an gair al-£iqah. Dan 
Abµ Zar’ah mengatakan iz± raw± an al- £iqah fahua £iqah. Sedangkan 
al-Nas±’i mengatakan apabila ia menggunakan shigat ¥addašan± dan 
akhbaran± fahua  šiqah.233 

4) Ba¥³r  bin sa’d
Nama lengkapnya adalah Ba¥³r bin Sa’d al-Su¥µl³ Abµ Kh±lid 

al-¦im¡³, kunyahnya ialah Abµ Khalid. Semasa hidup, beliau tinggal 
di syam.234

Diantara gurunya Kh±lid bin Ma’d±n dan Mak¥µl. Dan muridnya 
adalah Mu’awiyah bin ¢±li¥, Ism±’³l bin ‘Ayy±sy, Mu¥ammad bin 
¦arb, Baqiyyah, dan Mu¥ammad bin ¦am³r.235

Al-‘Ijl³ menilainya £iqah,236 Ibn ¦ibb±n memasukkannya dalam 
kitabnya al-¤iq±t, Ibn Hajar menilainya £iq±t.237 al-Miz³ bahwa 
Mu¥ammad ibn ‘Auf al-°±y dari A¥mad ibn ¦anbal bahwa lebih sah 
hadis yang dimiliki Ba¥ira dibanding ¦ariyz juga dibandingkan ¤µr 
menurut Abµ Bakr al-A£ram. U£m±n ibn Sa ‘id al-D±ramiy mengatakan 
bahwa ia £iqah demikian pula Mu¥ammad ibn Sa‘ad dan al-Nas±i, dan 
Bukhari juga meriwayatkan darinya.238 

Juz 4, h. 197.
231£ams al-Din Abµ Abdullah Muhammad bin U£m±n, M³z±n al-I’tid±l ,(cet: I; 

Beirut:  D±r al-Ma’rifah, 1382 H), h.331.  
232 Abµ al-Q±sim ‘Al³ bin al-¦asan bin Hibbatullah, T±r³kh Damasyqi, (t.tp: D±r 

al-Fikr, 1995) h.233.
233 Abdurrahm±n bin Ab³ ¦±tim Muhammad bin Idr³s Abu Muhammad al-R±z³ 

al-Tam³m³, al-Jarh wa Ta’d³l, Juz 7( Cet I; Beirut; Dar Ihy± al-Tur±ts al-‘Araby> 
1952) h. 261. 

234 al-ªahab³, T±rikh al-Isl±m wa Wafay±t al-Masy±h³r wa al-A’l±m, Juz 3, 821. 
235 al-ªahab³, T±rikh al-Isl±m wa Wafay±t al-Masy±h³r wa al-A’l±m, Juz 3, h. 821.
236 Abµ ¦asan A¥mad bin ‘Abdullah bin ¢±lih al-‘Ijl³, Al-¤iq±t (Saudi: Maktabah 

al-D±r, 1405 H/1985 M), h. 242. 
237 Mu¥ammad bin ¦ibb±n bin A¥mad bin ¦ibb±n al-Tam³m³, Al-¤iq±t , juz 6 

(India: D±’irah al-Ma’±rif, 1973 M), h. 115. 
238 Al-Miz³, Tah§ib al-Tah§ib, juz 4, h. 20. 
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5) Kh±lid ibn Ma’d±n 
Ia adalah Kh±lid ibn Ma’d±n ibn Abµ Karb, digelari Abu 

‘Abdullah.239 Ia berdomisili di ¤yam, danwafat pada tahun 104 H 
namun ada pula yang mengatakan tahun 103 H.240

Diantara gurunya Al-Miqd±m bin Ma’d³ Kariba,241 Mu±d| bin 
Jabal bin Ba¡ar. Dan diantara  muridnya Ba¥³r bin Sa’din,242 Ya¥y± 
bin Sa’³d, Al-Bukhari, dan Ibnu Majjah.243

Al-‘Ajl³ menilainya tabi’i £iqah, Ya’kub ibn Syaib±h, dan 
Nas±i juga £iqah, Muhammad ibn Sa’ad, ¤iqah, Ibnu ¦ibban juga 
menyebutnya sebagai rawi yang £iqah.244 Ya‘kub ibn Syaybah 
mengatakan bahwa ia termasuk generasi ketiga dari ahli fikih di Sy±m. 
Ya’kub, dan ‘Abdu Rahman bnu Yusuf al-Khar±syi menilainya £iqah. 
Baqiyyah. Ibnu Mubarak juga mengatakan bahwa seorang ahli fikih 
tidak akan dianggap ahli tanpa pernah ikut dengannya.245

6) Al-Miqd±m
Nama lengkapnya adalah al-Miqd±m bin Ma’d³ Kariba bin ‘Amr 

bin Yaz³d bin Siy±r bin ‘Abdillah ibn Wahab bin al-¦±ri£ bin al-
Mu’±wiyah, kunniyahnya adalah Abµ Ya¥y±,  ia berdomisili di Syam 
dan wafat di Syam pula, pada tahun 87 H.246 dalam sejarah tercatat 
bahwasanya beliau sempat meriwayatkan hadis sebanyak 40 hadis,247 
dan beliau merupakan sahabat Rasulullah.248 Berdasarkan informasi 
masih ini maka ia dinilai adil.

Setelah pengkaji melakukan kajian terhadap sanad hadis yang 
menjadi objek kajian, maka ditemukan bahwa sanad tersebut ¡a¥³¥ 

239  Al-ªahab³, Siyar A’l±m al-Nubal±,(cet :1; Beirut: Muassasat al-Ris±lah, 1405 
H), h.536.

240 Ahmad bin Muhammad bin al-Husa³n bin al-Hasan, al-Hid±yah wa al-Irsy±d,(cet: 
I; Beirut: D±r al-Ma’rifah, 1407 H), h. 228.  

241 Abµ al-Q±sim ‘Al³ bin al-¦asan bin Hibbatullah, T±r³kh Damasyqi, (t.tp: D±r 
al-Fikr, 1995) h. 189.

242 Abµ Bakr A¥mad bin Ab³ Kh³£amah, al-T±r³kh al-Kab³r al-Ma’rµf bit±r³kh 
Ibn Ab³ Kh³t\amah, Juz 2 (Cet. I; Kairo: al-F±rµq al-¦ad³£ah li¯¯ab±’ah wa al-Nasyir, 
2006) h. 608.

243 Abµ al-Q±sim ‘Abdullah bin Mu¥ammad bin ‘Abd al-Az³z, Mu’jam al-¢a¥±bah, 
juz 4 (Cet. I; Kµfah: Maktabah D±r al-Bay±n, 2000) h. 323.

244 Abµ al-¦asan A¥mad bin ‘Abdullah bin ¢±li¥ al-‘Ajl± al-Kµf±, T±r³kh al-¤iq±t, 
juz 1 (Cet. I; t.tp: D±r al-B±z, 1984) h. 142.

245 Al-Miz³, Ta¥©ib al-Kam±l, Juz 4, 21.
246 Abµ al-Q±sim ‘Al³ bin al-¦asan bin Hibbatullah, T±r³kh Damasyqi, (t.tp: D±r 

al-Fikr, 1995) h. 814.
247 Khair al-d³n bin  Mahmµd bin Muhammad bin Al³ bin F±ris, al-A’lam, (cet: 15; 

D±r al-Alam, 2002), h. 282.
248 Abµ al-Q±sim ‘Al³ bin al-Hasan, T±rikh Damasyqy, (t.tp: D±r al-Fikr, 1415 

H), h. 184.  
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berdasarkan data pertemuan melalui guru murid dalam biografinya 
dan penilaian  akan keadilan mereka, walaupun pada rawi Ibrahim 
dinilai Ibnu Hajar bahwa ia kurang siqah saat beranjak tua, tapi secara 
keseluruhan ulama tetap menganggapnya siqah. Demikian pula pada 
rawi Baqiyyah walaupun umumya semua menggap ia siqah tapi beberapa 
ulama menganggapnya kurang siqah jika ia menerima dari yang kurang 
siqah sebelumnya, tapi dari data ini diketahui bahwa ia menerimanya 
dari rawi yang siqah sebelumnya (Bahir). Dengan demikian hadis ini 
memenuhi syarat untuk dilakukan kritik matan atasnya.

d. Kritik Matan
Berikut 3 riwayat yang ditemukan untuk dilakukan perbandingan 

adanya‘illah (sakit yang tersembunyi) dan sadz (ganjil).249250251

Dalam mu’jam 
al-°abr±ni :

 َما أَنـَْفَق
الرَُّجُل

يف بـَْيِتِه َوَأْهِلِه
 َوَوَلِدِه َوَخَدِمِه

فـَُهَو َلُه َصَدَقٌة 249

Riwayat ke 2 di 
musnad A¥mad bin 
¦anbal:

َما َأْطَعْمَت
 نـَْفَسَك

فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة
 َوَوَلَدَك

َوَزْوَجَتَك
 َوَخاِدَمَك250

Riwayat 1 di musnad 
A¥mad dan sama pada 
Nasa’i :

 َما َأْطَعْمَت نـَْفَسَك
فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة

َوَما َأْطَعْمَت َوَلَدَك
فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة

َوَما َأْطَعْمَت َزْوَجَتَك
فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة

َوَما َأْطَعْمَت َخاِدَمَك
فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة 251

Dari 3 riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa riwayat ini 
diriwayatkan secara makna bisa dilihat dengan adanya perbedaan 
redaksi. Walaupun terdapat beberapa perbedaan dalam redaksinya tapi 
perbedaan itu tidak mengubah makna antara satu dan yang lainnya. 
Demikian pula dengan adanya kalimat tambahan dan pengurangan 
itu juga tidak ada, maupun kesalahan dalam penulisan. Karena itu 
disimpulkan bahwa tidak ‘illat yang ditandai dengan terhindarnya 
ia dari ziy±dah (tambahan), inqil±b (pembalikan lafal), mudraj 

249 Muhammad Sulaim±n bin Ahmad bin Ayyµb, al- Mu’jam al-Kabir, Juz 25,(Cet.
II,Maktabah Ibn Taimiyah, 1994 M). h.95. selanjutnya disebut al-Tabr±n³.

250 A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦anbal, Musnad A¥mad bin ¦anbal, (Cet. I; Kairo: 
D±r al-¦ad³£, 1995) h. 427.

251 A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦anbal, Musnad A¥mad bin ¦anbal, (Cet. I; Kairo: 
D±r al-¦ad³£, 1995) h. 416.
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(sisipan), naq³s (pengurangan) dan al-tahr³f/al-ta¡¥³f (perubahan 
huruf/syakalnya).

Hadis atas juga tidak ganjil karena ia tidak bertentangan dengan 
al-Qur’an, bahkan beberapa ayat mendukungnya seperti :

Dalam Q. S. Al-Baqarah/2: 177:

بِيِل ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكنَي َوٱۡبَن ٱلسَّ  وََءاَت ٱلَۡماَل َعَ
آئِلنَِي َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱلسَّ

Terjemahnya:

Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) 
dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba 
sahaya. 252

Juga tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih shahih, 
malah ada riwayat Muslim yang mendukungnya yaitu:

َع أَبَا َمْسُعوٍد ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن َعِديٍّ، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن يَزِيَد، سَِ ثـََنا ُمْسِلٌم، َحدَّ  َحدَّ
الَبْدرِيَّ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: »نـََفَقُة الرَُّجِل َعَلى أَْهِلِه َصَدَقٌة«253

Artinya:
Rasulullah Saw bersabda: “Nafkah yang diberikan seorang laki-laki 
kepada keluarganya adalah sedekah” 

Hadis ini disampaikan langsung oleh para sahabat, karena jika 
dilihat, hadis diatas merupakan hadis Qauli, yang menjelaskan tentang 
shadaqah, maka secara otomatis hadis tersebut tidak bertentangan 
dengan sejarah, karena perkataan tersebut langsung dari para sahabat.

Akhirnya berdasarkan penilaian kriteria kesahihan hadis yang 
dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa hadis ini sahih.

Takhrij berikutnya berkenaan dengan apa yang dilakukan pada 
anak kecil saat orang tua mereka bercerai (Nas±i):

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن ُعْثَماَن ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق قَاَل َحدَّ  َأْخبـََرنَا َمُْموُد ْبُن َغْيَلَن قَاَل َحدَّ
ِه أَنَُّه َأْسَلَم َوأََبْت اْمَرأَتُُه  اْلَبتِِّّ َعْن َعْبِد احلَِْميِد ْبِن َسَلَمَة اأْلَْنَصارِيِّ َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ
 َأْن ُتْسِلَم َفَجاَء اْبٌن َلَُما َصِغٌي لَْ يـَبـُْلْغ احْلُُلَم فََأْجَلَس النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

252 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 43.  
253 al-Bukh±r³, ¢a¥i¥ al-Bukh±r³, juz 5, h. 83.
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اأْلََب َها ُهَنا َواأْلُمَّ َها ُهَنا ُثَّ َخيَـَّرُه فـََقاَل اللَُّهمَّ اْهِدِه َفَذَهَب ِإىَل أَبِيِه254
Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Mahmud bin Ghailan ia berkata; 
telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq ia berkata; telah 
menceritakan kepada kami Sufyan dari Utsman Al Batti dari Abdul 
Hamid bin Salamah Al Anshari dari ayahnya dari kakeknya, bahwa 
ia masuk Islam namun isterinya menolak untuk masuk Islam. 
Kemudian anak kecil mereka berdua yang belum baligh datang, 
kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mendudukkan ayah 
di sini dan ibu di sini, kemudian menyuruh anak tersebut untuk 
memilih. Kemudian beliau mengucapkan: “Ya Allah, berilah ia 
petunjuk menuju ayahnya.” 

a. Takhrij Hadis
Metode pertama dalam melakukan takhrij hadis dengan 

menggunakan lafal 255حلم pada kitab Mu’jam al-Mufahras didapatkan 
informasi bahwa hadis ini ada pada kitab al-Nas±’i pada kitab talaq 
nomor 52,256 Musnad A¥mad  juz 1 halaman 209257, dan juz 6 halaman 
260.258 Sedangkan menggunakan lafal 259سلم yaitu berada pada kitab 
Musnad Abµ D±wud kitab tal±q no. 26. 260 

Hanya saja jika merujuk aplikasi Lidwa maka didapatkan 
informasi bahwa hadis penguatnya atau hadis yang sama ada pada 
A¥mad 2 riwayat, dan Ibnu M±jah 1 riwayat. 

b. I’tibar Sanad 

254 Al-Nas±’³, Sunan al-Nas±’³, h. 542-543. 
255 A.J. Weinsinck terj. Mu¥ammad Fu±d ‘Abd al-B±qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras 

li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, Juz. I (Laeden: E.J Brill, 1936 M), h. 504
256 Abµ ‘Abd al-Rahman A¥mad bin  Sya’³b al-Nas±’I, Sunan al-Nas±’I bi Syar¥ 

al-Syuyu¯i wa ¦asyabahu al-Sanad³, Juz 6, (Bairut: D±r al-Ma’rifah, 1420 M ), h. 496. 
257 Abµ Abdillah A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦anbal bin Hil±l bin Asad al-Syaib±n³, 

Musnad A¥mad bin ¦anbal, juz 5, (Bairut: ‘²lim al-Maktabah, 1319 H/1998 M), h. 446 
258 Abµ Abdillah A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦anbal bin Hil±l bin Asad al-Syaib±n³, 

Musnad A¥mad bin ¦anbal, juz 5, h. 448. 
259 A.J. Weinsinck terj. Mu¥ammad Fu±d ‘Abd al-B±qiy, al-Mu‘jam al-Mufahras 

li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, Juz 2, h. 517.
260 D±wud, Sunan Abu Dawud, “I©± aslama a¥adun al-abawaihi”, no. 1916 [CD-

ROOM], Lidwa al-Hadis. 
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Melalui takhrij di atas diketahui bahwa hadis ini memiliki 5 riwayat 
hadis jika mengacu pada kutub 9 dengan 3 sumber buku. 1 pada Nas±i,  
2 riwayat pada Ahmad, 1 Ibnu Majah, dan Abµ Dawud 1 hadis.

Dari kelima rawi di atas diketahui bahwa syahid dan mutabi’ 
tidak dimiliki, karena semua rawi bersumber pada syahid (jadd³/Rafi’) 
dan mutabi’ (ab³/Salamah) yang sama. Redaksi periwayatan yang 
digunakan dengan menggunakan lafal akhbaran±, ¥adda£an±, dan 
‘an. Adapun rentetan periwayatannya bisa dilihat pada skema berikut.

Skema Sanad 20
  
 

 

 

 ع�ن �ن سمل

 رسول هللا

 عبد الرزاق

 محمود �ن غیالن

 رافع �ن س�نان سلمة

 عبد امحلید

 هش�مي �ن �شري سف�ان �ن سعید

 امحد �ن ح�بل

 ٔ��رب�

�دثناقال   

�دثناقال   

 عن

 عن

 عن
 عن
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c. Kritik Sanad
Dalam rangkaian sanad hadis di atas terdapat 8 rawi yaitu al-

Nasa’i, Mahmud bin Gaylan, ‘Abd al-Razz±q, Sufy±n bin S±’id, 
‘Utsman bin Salim, ‘Abd al-Hamid, Salamah, dan R±fi’ bin Sin±n. 
Kajian berikut ingin melihat kualitas pribadi dan kapasitas intektual 
masing-masing.

1) Al-Nas±’i
Nama lengkapnya Abµ Abd al- Ra¥m±n Ahmad Ibn Syu‘±ib Ibn 

Al³ al-Khur±s±ni al- Nas±‘i. Kuniyahnya Abd al- Rahm±n, dan Nasab 
beliau al- Nas±‘i dan al- Nasawi satu kota bagian dari Khur±s±n. Beliau 
lahir sekitar tahun 204 atau 205 H dan meninggal pada hari senin 13 
Safar tahun 303 H pada umurnya yang ke 88 tahun.261 Selain itu ada 
pula yang berpendapat bahwasanya al- Nas±‘³ lahir pada tahun 215 
H dan wafat di Palestina pada hari Senin tanggal 13 bulan Safar pada 
tahun 303 H/ 915 M.262

Diantara kitab sunannya adalah al-Sunan al-Kubra dan al-Sunan 
al-Sugrah. Akan tetapi yang paling terkenal adalah Sunan An-Nas±’i.263

Diantara gurunya A¥mad bin Na¡ar al-Nais±bµr³, Ya’kub bin 
Ibr±h³m.264 Qutaibah bin S±‘id, Ish±q bin Ibrah³m, Hisy±m bin Amm±r, 
Suwaid bin Na¡r, Imam Abµ Dawµd, Al³ bin Kasyram, Mahmud bin 
Gaylan.265 

al-Zahab³ memberi gelar kebesaran Abµ Abd al-Ra¥m±n al-Nas±‘³ 
dengan “al-Im±m al-Haf³§” dan “Syaikh al-Isl±m”. Menurut ulama 
Im±m al-Nas±‘³ merupakan figur yang cermat dan teliti dalam meneliti 
dan menyeleksi para periwayat hadis. Abµ Al³ al-Nais±bµr³ pernah 
mengatakan, “Orang yang meriwayatkan hadis kepada kami adalah 
seorang imam hadis yang telah diakui oleh para ulama, ia bernama 
Abµ Abd al-Rahm±n al-Nas±‘³.”

261 ‘Abd al-Rahm±n ibn Ab³ Bar al-Suyµ¯³, Tadr³b al –R±w³ f³ Syar¥ Taqr³b al-
Nawaw³, Juz 2, (al-Riya«: Maktabah al-Riya« al-¦ad³¡ah, tth), h. 364.

262 al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l, Juz 2, h. 328 
263 Mu¥ammad Syuhudi Ismail, Cara Praktis Mencari Hadis, (Cet, II; Jakarta: 

Bulan Bintang, 1999), h. 9-10. 
264 al-Mizz³, Ta¥z³b al-Kam±l, Juz 1 h. 328 
265 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd Ibn A¥mad Ibn Mµsa Ibn A¥mad Ibn ¦usain, Mag±ni 

al-Akhy±r, Juz 1, (Cet. I; Lib±non: D±r al-Kit±b al-‘Alamiyah, 2006), h. 21
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2) Mahmud bin Gaylan.
Ia adalah Mahmud bin Gaylan al-‘Adawiy.266 Beliau wafat di 

Marwu’ pada bulan Ramadhan tahun 239 H.267 Beliau juga pernah 
belajar di Baghdad.268

Diantara guru-gurunya adalah Hamid bin Hammad bin Abi 
Khawwar, Abdullah bin Numair, Sufyan bin ‘Aqbah, Abd Razzaq 
bin Hammam, ‘Ustman bin Yaman dan lain lain sebagainya. Diantara 
muridnya adalah al-Bukhari, Muslim, al-Nas±’i, al-Hasan al-Sufyan 
al-Saib±ni.269

Abµ Bakr al-Marrµ©iy> menyatakan beliau sebagai ¡a¥ib al-
sunnah, Nas±i, Ibnu Hibb±n menilainya ¡iqah.270 Bukhari, Muslim, 
Tirmizi, Nasa’i, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan darinya.271 Ibnu 
Hajar juga menilainya ¡iqah.272    

3) Abd Razzaq
‘Abd al-Razzaq bernama lengkap ‘Abd al-Razzaq bin Hammam 

bin N±fi’ al-Humair.273 Nama kuniyah beliau Abu Bakar274 beliau 
bermukim di ¤an’±275 lahir pada 126 dan pada tahun 211 H.276 

266 Abµ al-¦ajj±j Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, 
Juz. V, (Cet. I; Beirut: Muassasat al-Ris±lah, 1400 H/1980 M), h. 387. Lihat juga 
di Abµ ‘Abdillah Syams al D³n Muhammad al-ªa¥±bi, Ta§kirah al-Huffa©, juz 1, 
(Bairut Libanon: D±r al-Kit±b al-‘Alamiyyah, 1348), h. 39. Lihat juga Syam al-D³n Ab³ 
‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-Dzahab³ al-Dimasyq, al-K±syif F³ Ma’rifah 
min lahu Riw±ya al-Kit±b al-Sittah, Juz 2, (Cet. I; Jeddah, Saud ‘Arabiyyah: D±r al-
Qiblah li al-¤aq±fah, 1994), h. 246.

267 Abµ ‘Abdillah Syams al D³n Muhammad al-ªa¥±bi, Ta§kirah al-Huffa©, juz 1, h. 
39. Lihat juga Lihat juga Muhammad bin Ism±’il bin Ibr±him bin ‘Abdullah al-Bukh±r³ 
al-Ja’f³, T±rikh al-K±bir, Juz 2, (Cet. I; Qahirah:D±r al-Fikr:1977), h. 369.

268 Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Taqr³b al-Tah©³b, Juz 1, 
(Cet. I; Beirut: Muassasat al-Ris±lah, 1400 H/1980 M) , h. 522. 

269 Abµ al-¦ajj±j Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, 
juz 5, h. 387 

270 Ibnu ¦ajar, Tah©in al-Ta¥©ib, juz 10, h. 65. 
271 Zahabi, al-K±syif, juz 2, h. 246. 
272 Ibnu Hajar, Taqr³b al-Tah©ib, h. 925. 
273 Abµ al-¦ajj±j Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, 

Juz. XVIII, h. 52. Lihat juga Abu S±’id al-‘Al±’I, al-Mukhtalataini, Juz 1, Cet. I; 
Qahirah: Maktabah al-Khanj³, 1996 M, 74.

274 Abµ ¦±tim Mu¥ammad ibn ¦ibb±n ibn A¥mad al-Tam³m³, al-¤iq±t, Juz 8, (Cet. 
I; Beirut: D±r al-Fikr, 1395 H./1975 M.), h. 412.  

275 Ab³ Bakr A¥mad bin ‘Ali bin ¤abit, T±rikh al-Bagd±d³, juz 22, ( D±r al-G±rib 
al-Isl±mi, 2001), h. 160. Lihat juga Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd Ibn A¥mad Ibn Mµsa 
Ibn A¥mad Ibn ¦usain, Mag±ni al-Akhy±r, Juz 3, (Cet. I; Lib±non: D±r al-Kit±b al-
‘Alamiyah, 2006), h. 252.

276 Abµ ¦±tim Mu¥ammad ibn ¦ibb±n ibn A¥mad al-Tam³m³, al-¤iq±t, Juz 8, h. 
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Diantara guru-gurunya adalah ¤auri bin Yaz³d al-Ham£i, Ja’far bin 
Sulaim±n bin al-¬a’f³, Hajj±j bin Ar¯ah, Sufy±n bin ‘Aynah, ‘Abdullah 
bin Bah³r bin Rays±n.277 Dan diantara muridnya Muhammad bin ‘Ali 
al-Naj±r, Muhammad bin Mas’µd bin al-‘Ajam³’, Muhammad bin 
Yahya bin Ab³ ‘Amar al-‘Adan³, Mahmud bin Gayl±n al-Marwazi, 
dan Harun bin Is¥±q bin al-Hamd³.278

Abu Zar’ah menilai hadis yang diterima dari Abd al-Razzaq 
adalah hujjah hadisnya, Abu Bakar menilainya huff±© had³£, Ahmad 
bin Hanbal menilainya £iqah, Abu Hatim menilainya Yahtajju bih.279 
Husy±m ibn Yµsuf juga mengatakan pada Ya’qub ibn Syaybah bahwa 
‘Abdu al-Raz±q adalah paling berpengetahuan dan penghafal diantara 
kami. Kemudian Ya’qub menyatakan bahwa mereka berdua ini ¡iqah 
¡abat. Abµ Zar‘ah juga pernah menanyakan pada A¥mad ibn ¦anbal 
mana paling ¡abat antara ‘Abdu Ra§aq dan Mu¥ammad ibn Bakr, 
lalu ia menjawab ‘Abdu Raz±q. A¥mad ibn Hanbal juga pernah 
menyatakan bahwa ‘Abdu Raz±q pernah datang ke kami sebelum 
tahun 200 H. dan penglihatannya masih cukup baik dan barang siapa 
yang mendengarkannya setelah itu maka sebenarnya pendengarannya 
sudah lemah.280 

4) Sufy±n bin al-¤aur³
Sufy±n bin al-¤aur³ bernama lengkap Sufy±n bin Sa’³d bin Masrµq 

al-¤auri na kuniyahnya adalah ‘Abdullah al-Kµf³.281 Beliau tinggal di 
Kufah. Lahir pada tahun 97 wafat di Bashrah pada tahun 161.282 

Diantara gurunya Ibr±him ibn ‘Abdu al-a‘l±, Ibr±him ibn ‘Uqbah, 
Ibr±him ibn Muhammad al-Muntasir, dan ‘Ustman ibn al-Batt³. 
Diantara muridnya Ab±na ibn Taglib, Ibrahim ibn Sa’ad, Abµ Is¥¬q, 

416. Lihat juga Abu Is¥±q Ibr±him bin Muhammad bin Khal³l Saba¯ ibn al-‘Ajami,  
Nih±yah al-Igtib±¯I bi man Ram³ min al-ruwah bi al-Ikhtila¯ wa Huwa D±risah wa 
tahq³q wa ZiY±d±ti f³ al-Tar±jim ‘ala Kit±b al-Igtiy±t bi man R±mi bi al-Ikhtil±t, Juz 
1, (Cet. I; al-Qahirah: D±r al-Had³s, 1988 M), h. 212.

277 Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah§³b al-Tah©³b, Juz 
16, (Cet. I; Beirut: Muassasat al-Ris±lah, 1400 H/1980 M) , h.56 .  

278 Ibnu ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah§³b al-Tah©³b, juz 16, h. 57.  
279 Ibnu ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah§³b al-Tah©³b, juz 16, h.59.  
280 Al-Miz³, Tah§³b al-Kam±l, juz 18, h.52.  
281 Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Lis±n al-M³z±n, Juz. III, 

(Cet. Ke-III; Beirut: Muassasah al-A‘lamiy li al-Ma¯bµ‘±t, 1986), h. 207.
282 Ibnu Jazry,  G±yahal-Nih±yah f³ °abaqah al-Qurr±’, Juz 1 (t.tp; t.th), h. 135. 
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dan ‘Abd al-Razzaq.283

Syu’bah menilainya Amir Mu’minin284, ada ulama yang 
mengatakan dia adalah seorang yang Faq³h,285 Syu’bah bin Yahya 
bin Ma’in menilainya Amir Mu’min³n fi ¥ad³s, Su’bah menilinya 
Huffad©.286

5) ‘Utsman al-Batt³
‘Utsman al-Batt³ bernama lengkap Utsman bin Muslim al-Bayy. 

Nama kuniyahnya Abu ‘Amr beliau bermukim di Bashrah287 wafat 
pada tahun 143 H288

Diantara gurunya al-Hasan al-Bashrah, Na’im bin Abi Hindi, 
‘²mir al-Syubah, dan ‘Abd al-Hamid bin Salamah. Diantara 
muridnya ‘Ustman al-Sauri, Syu’bah bin Hajjaj, Abi bin al-Fa"Al, 
Sufyan al-¤auri,Yaz³d bin Zari’.289

Imam Ahmad menilainya siqah, Abu Hatim menilainya Syaikh 
Yuktab al-Had³s, al-Daruqu¯ni juga menilainya £iqah290. Ibnu Ma’in 
menilainya siqah, kebanyakan ulama di kufah dan di Bashrah 
menilainya siqah291.

6) ‘Abd al-Ham³d ibn Salamah
Ada dua pendapat perihal perawi tentang ‘Abd al-Ham³d ibn 

Salamah, ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud di atas adalah 

283 al-Miz³, Tah©³b al-Kam±l, juz 11, h. 159. 
284 Muhammad Ibnu Sa’ad Ibnu Man³’ al-Zuhr³, °abaq±t al-Kubr±, Juz 1, (Cet. I; 

Mesir: Maktabah al-Kh±nij³, 2001), h. 16.    
285 Abµ ‘Abdillah Syams al D³n Muhammad al-ªa¥±bi, Ta§kirah al-Huffa©, juz 1, 

h. 406. 
286 Abµ ‘Abdillah Syams al D³n Muhammad al-ªa¥±bi, Ta§kirah al-Huffa©, juz 1, 

h. 406. 
287 Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah§³b al-Tah©³b, Juz 

2, h. 13.  Lihat juga Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah§³b 
al-Kamal, juz 19, h. 496.  

288 Lihat juga Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Taqr³b al-
Ta¥z³b, Juz 1, h. 386. 

289 Lihat juga Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah§³b al-
Kamal, juz 19, h. 496. 

290 Al-Syuyuthi, Bahr al-‘Adm, juz 1, h. 108. Lihat juga Syam al-D³n Ab³ ‘Abdill±h 
Mu¥ammad bin A¥mad bin al-Dzahab³ al-Dimasyq, al-K±syif F³ Ma’rifah min lahu 
Riw±ya al-Kit±b al-Sittah, juz 2, (Cet. I; Jeddah, Saud ‘Arabiyyah: D±r al-Qiblah li 
al-¤aq±fah, 1994), h. 13.lihat juga 

291 Syam al-D³n Ab³ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-Dzahab³ al-Dimasyq, 
al-K±syif F³ Ma’rifah min lahu Riw±ya al-Kit±b al-Sittah, juz 2, h. 13. Lihat juga Abµ 
al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah§³b al-Kamal, juz 19, h. 496. 
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‘Abdu al-¦am³d ibn Y±§id ibn Salamah. 292 Dalam kitab al-I¡±batuh f³ 
Tamyiy§i al-¢ahabah dinyatakan bahwa nama ayahnya Y±§id sedang 
kakeknya adalah Abµ Salama al-An¡±r³  bukan R±fi’ seperti yang 
diduga Abµ Mµsa. Rafi’ sendiri adalah kekek dari ‘Abd al-Ham³d 
ibn Ja’far. 293

Menurut Ibnu ¦ajar, Abdu al-¦amid ibn Salama al-An¡±r³ yang 
bapaknya adalah Yazid ibn Salamah dianggap majhul. Data tentang 
gurunya hanya dari ayahnya. Sedangkan muridnya juga hanya pada 
‘Usm±n ibn Batt³. Kemudian namanya juga tidak disebutkan dalam 
kitab Zahab³294 begitu pula dalam buku-buku kritik sanad yang lain 
(sesuai pengecekan peneliti pada aplikasi Maktabah Sy±milah) yang 
ada hanya informasi tentang perdebatan ulama tentang ayah dan 
kakeknya.

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kelima sanad riwayat di 
atas didapatkan dari sanad Abµ D±wud bahwa rawi ‘Abdul Hamid 
disitu adalah ‘Abdul ¦amid ibn Ja’far, yang kakeknya bernama R±fi’. 
Menurut Bukh±r³ bahwa memang sebagian ulama menganggap bahwa 
‘Abdu ¦amid ibn Salamah yang dimaksud di situ adalah Abdul ¦amid 
ibn Ja’far. 295 Dan peneliti juga lebih setuju dengan pendapat tersebut 
bahwa itu adalah ‘Abdu al-¦amid ibn Ja’far.   

Ia bernama lengkap ‘Abd al-Hamid bin Ja’far bin ‘Abdullah 
bin H±kim bin R±fi’ bin Sin±n.296 beliau bermukim di Ba¡rah. Nama 
Kuniyahnya Abu Fa"Al297. Beliau wafat di Madinah pada tahun 153 
H.298

Diantara gurunya adalah ‘Abd al-Rahman bin Mahdi, Abu ‘Umair 
al-Lai¡I, Kakeknya yaitu Rafi’ bin Sin±n, ayahnya yaitu Ja’far bin 

292 Abi Zakariy± Mu¥yidd³n ibn Syarif al-Nawaw³, Tah§³b al-Asm± wa al-Lug±t, 
juz 1 (D±r al-Kutib al-‘Ilimiah, Beirut, t.th), h. 293.

293 A¥mad ibn ‘Al³ ibn ¦ajar Abµ al-Fadl al-‘Asqal±n³ al-Sy±fi’i, al-I¡±batuh 
f³ Tamyiy§i al-¢ahabah, juz 7 (Cet. I; D±r al-Jayl: Beirut, 1412 H.), h. 200 
dan juz 3, h. 158.

294 Ibnu Hajar, Taqr³b al-Tah§ib, juz 1, h. 555.
295 Al-Miz³,Ta¥zib al-Kam±l, juz 16, h. 420.
296 Ibnu ‘Abd al-Birr, al-Ist’y±b f³ Ma’rifah al-¢ahabah, Juz 1, (CD ROM Maktabah 

al-Syamilah), h. 386. Lihat juga  Muhammad bin Ism±’il bin Ibr±him bin ‘Abdullah 
al-Bukh±r³ al-Ja’f³, T±rikh al-K±bir, Juz 6, h. 51.

297 Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Lis±n al-M³z±n, juz. 3, 218.
298 Al-¢aqad³,al-Wafay± b³ al-Wafay±t, juz 6, (CD ROM al-Maktabah al-Sy±milah), 

h. 48. Lihat juga Abµ ¦±tim Mu¥ammad ibn ¦ibb±n ibn A¥mad al-Tam³m³, al-¤iq±t, 
Juz 8, h. 416.  
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‘Abdullah bin Hakim, Utbah bin ‘Abdullah, Hammad bin Asamah. 
Diantara muridnya adalah Hammad bin Abu Yaz³d, ‘Utsman al-Batt³, 
‘Abd Humaid bin Yazid. 299

Ibnu Wahbi menilainya £iqah,300 Abu Naz³l al-Madan³ menilainya 
¡adµq301 Ahmad bin Hanbal menilainya £iqah, dan l±ba’sa bih, 
Yahya bin Ma’in menilainya £iqah, dan l± ba’sa bih, Yahya bin 
S±’id menilainya ¬a’³f, Abu Hatim menilainya l± ba’sa bih, al-Nas±’i 
menilainya l± ba’sa bih, Abµ Hatim menilainya £iqah al-Ka£³r, Ahmad 
bin ‘Ady> menilainya l± ba’sa bih alasannya dia menulis hadisnya. 302

7) Abihi
Nama lengkapnya Ja’far bin ‘Abdullah bin H±kim bin R±fi’ bin 

Sin±n. beliau bermukim di Madinah.303 
Diantara guru-gurunya adalah ayahnya yaitu R±fi’ bin Sin±n, 

pamannya ‘Umar bin Hakim bin R±fi’ bin Sin±n, Mahmud bin Labi’ 
al-Anshar³, dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya adalah ‘Abd 
al-¦amid bin Ja’far, Yazid bin Ab³ Hab³b, Yahya bin Sa’ad, ‘Amru 
bin Hari¡ dan lain lain.304

Ibnu Hibban menempatkannya dalam kumpulan £iqah. Dan 
menyatakan bahwa beberapa ulama hadis telah meriwayatkan darinya 
seperti Muslim, Lay£,305 Tirmizi, Nas±i, dan Ahmad.Ibnu Hajar juga 
menilainya ¡iqah306  

299 Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah§³b al-Tah©³b, Juz 
4, h. 104. 

300 Syam al-D³n Ab³ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-Dzahab³ al-Dimasyq, 
al-K±syif F³ Ma’rifah min lahu Riw±ya al-Kit±b al-Sittah, Juz , h. 614. 

301 Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah§³b al-Tah©³b, Juz 
1, h. 231 

302 Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah§³b al-Kam±l, Juz 
16, h. 418. 

303 Muhammad bin Ism±’il bin Ibr±him bin ‘Abdullah al-Bukh±r³ al-Ja’f³, T±rikh 
al-K±bir, Juz 2, h. 195. Lihat juga Ab³ Bakr A¥mad bin ‘Ali bin ¤abit, T±rikh al-
Bagd±d³, Juz 1, 148.

304 Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah§³b al-Tah©³b, Juz 
2, h. 84. Lihat juga. Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah§³b 
al-Kam±l, Juz 5, h. 64. Lihat juga Syam al-D³n Ab³ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad 
bin al-Dzahab³ al-Dimasyq, al-K±syif F³ Ma’rifah min lahu Riw±ya al-Kit±b al-Sittah, 
Juz 1, h. 294. Lihat juga Abd al-Ra¥m±n ibn Ab³ ¦±tim al-R±ziy al-Tam³miy, al-Jar¥ 
wa al-Ta‘d³l, Juz 2, 482. Lihat juga Abµ ¦±tim Mu¥ammad ibn ¦ibb±n ibn A¥mad 
al-Tam³m³, al-¤iq±t, Juz 4, h. 106.

305 Ibnu Hibb±n, ¤iq±t, juz 6, h. 135. 
306 Ibnu ¦ajar, Tah§ib  al-Tah§ib, juz 1, h. 140. 
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8) Jaddihi
Namanya adalah Rafi bin Sin±n nama kuniyahnya adalah Aba 

Hakim.307 Beliau bermukim di Madinah bersama Nabi saw.308 Beliau 
pernah mendatangi nabi saw bersama anaknya untuk memilih ingin 
ikut ke ayahnya yang Islam atau ibunya yang kafir.309

Beberapa ulama menyebutkan bahwa R±fi’ bin Sin±n pernah 
mengajari anak-anaknya yaitu Ja’far bin Hakim bin R±fi’ bin Sin±n 
Sa’ad bin Hakim bin Rafi’bin Sin±n.310 sebagai seorang sahabat maka 
ia dinilai adil.

Mengamati keterangan-keterangan periwayat di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa adanya ketersambungan periwayat dari sahabat 
sampai ke mukharrij. Selain itu pertemuan dan periwayatan hadis 
dari sahabat sampai ke mukharrij juga dilihat dari tempat para perawi 
berdomisisli maupun menuntut ilmu ataupun rihlah. Serta ditinjau dari 
daftar guru dan murid para rawi memungkinkan ketersambungan sanad 
karena adanya daftar nama guru maupun murid di berbagai biografi 
para rawi di atas.  

d. Kritik Matan
Berdasarkan analisa peneliti pada 5 riwayat yang ada tidak nampat 

adanya illat pada matan yang dimiliki. Walaupun terjadi beberapa 
perbedaan dalam redaksi tapi tetap memiliki makna yang sama, bahwa 
rasul meminta kepada anak kecil tersebut untuk memilih di antara 
kedua orang tuanya saat terjadi perceraian.

Adapun kandungan isinya juga tidak ber-syad yaitu bertentangan 
dengan dalil yang lebih kuat. Tidak adat ayat yang melarang seorang 
anak untuk bergaul dengan orang tuanya walaupun ia kafir. Malah 
diperintahkan untuk memperlakukan baik keduanya. Seperti dalam 

307 Ibnu ‘Abd al-Birr, al-Ist’y±b f³ Ma’rifah al-¢ahabah, Juz 1, (CD ROM Maktabah 
al-Syamilah), h. 386. Lihat juga Syihab al-D³n Ab³ al-Fa"Al A¥mad bin ¦ajar al-
‘Asqal±ni, Ta¥z³b al-Ta¥z³b, Juz 2, (Cet. II; Bairut Libanon, 1993), h. 137. Lihat juga   

308 Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah§³b al-Kam±l, Juz 11, 
h. 26. Lihat juga Abµ ¦±tim Mu¥ammad ibn ¦ibb±n ibn A¥mad al-Tam³m³, al-¤iq±t, 
Juz 3, h. 121. Lihat juga Abd al-Ra¥m±n ibn Ab³ ¦±tim al-R±ziy al-Tam³miy, al-Jar¥ 
wa al-Ta‘d³l, Juz 3, h. 480. 

309 Abd al-Ra¥m±n ibn Ab³ ¦±tim al-R±ziy al-Tam³miy, al-Jar¥ wa al-Ta‘d³l, Juz 
3, h. 480.  

310 Izuddin bin al-Asiri bin al-Hasan Ali bin Muhammad al-Jazariyy, Usdu 
al-G±bah f³ Ma’rifah al-¢ahabah, Juz 1, (Cet. I Bairut Libanon), h. 350
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Q. S. Luqman/33: 15:

ۖ تُِطۡعُهَما فََل  ِعۡلٞم  بِهِۦ  لََك  لَۡيَس  َما  ِب  تُۡشَِك  ن 
َ
أ  ٰٓ َعَ َجَٰهَداَك   ِإَون 

إَِلَّ ُثمَّ   ۚ إَِلَّ نَاَب 
َ
أ َمۡن  َسبِيَل  َوٱتَّبِۡع  َمۡعُروٗفاۖ  ۡنَيا  ٱدلُّ ِف   َوَصاِحۡبُهَما 

نَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ١٥
ُ
َمرِۡجُعُكۡم فَأ

Terjemahnya:

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan 
Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka 
janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di 
dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-
Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan 
kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.311

Demikian pula, tidak ada hadis yang menolak kandungan di atas 
bahkan didukung dengan hadis yang lebih shahih, bahwa apapun 
ummat Islam tetap harus adil pada selainnya. Sesuai dengan riwayat 
saat nabi diprotes sahabatnya Umar saat ia membagikan juga sedekah 
kepada ummat selain Islam.

 قَاَل ُعَمُر ْبُن الَْطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َقَسَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْسًما
 فـَُقْلُت َواللَِّه يَا َرُسوَل اللَِّه َلَغيـُْر َهُؤَلِء َكاَن َأَحقَّ ِبِه ِمنـُْهْم قَاَل ِإنَـُّهْم َخيَـُّروِن َأْن

َيْسأَُلوِن بِاْلُفْحِش أَْو يـَُبخُِّلوِن فـََلْسُت بَِباِخٍل312
Artinya:

Umar bin Al Khaththab berkata; Pada suatu hari, ketika Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam membagi-bagikan sedekah, aku 
menyarankan kepada beliau, “Demi Allah, wahai Rasulullah, bukan 
ini yang lebih berhak diberi sedekah tetapi adalah mereka itu.” 
beliau menjawab: “Mereka ini, seolah-olah memaksakan kepadaku 
untuk mengambil salah satu antara dua pilihan, yaitu apakah mereka 
akan meminta kepadaku dengan cara kasar, ataukah mereka akan 
menuduhku orang bakhil. Padahal aku tidak bakhil.”

311 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 654-655.  
312 Muslim bin Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, ¢a¥³¥ Muslim, Juz 2, 

(Cet. I; Bairut: D±r al-I¥y± al-Tur±£, t.th), h. 730. 
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Riwayat tersebut juga tidak ada sejarah maupun logika yangbisa 
membantahnya. Walaupun mungkin ada yang beranggapan bahwa anak 
kecil seyogyanya dijaga keimanannya dengan memberikannya kepada 
orang tuanya yang muslim tapi secara logika juga bahwa seorang ibu 
juga punya hak untuk memelihara anaknya walaupun bukan muslimah, 
apa lagi ia tidak melakukan kemurtadan. Wallau a’lam. 

Berdasarkan penilain ini peneliti menganggapnya sahih karena 
memenuhi kriteria kesahihan sanad dan matan. Hadis ini juga 
disahihkan juga oleh Syekh al-Alb±ni313 dan al-Hakim.314

Bentuk-Bentuk Interaksi Nabi
Hadis berikut yang ditakhrij berkenaan dengan kisah Rasul saat 

beliau mematahkan sebuah kalung yang terpasang pada seorang anak. 
Hal ini merupakan salah satu bentuk perhatian rasul dalam menjaga 
akidah anak-anak (Ra§§±q). Nabi bersabda:

 أخبنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أب قلبة قال قطع رسول اهلل صلى
 اهلل عليه و سلم التمسه من قلدة الصب - يعن الفضل بن عباس - قال وهي

الت ترز يف عنق الصب من العني315
Artinya:

Telah mengabarkan pada kami ‘Abdul al-Raz±q, dari Ma‘mar, 
dari Ayyub, dari Abiy Qal±bah, berkata: bahwa Rasulullah pernah 
mematahkan sebuah kalung yang diambil dari seorang anak kecil 
(yaitu al-Fadl ibn Abb±s), rawi berkata, kalung itu yang biasanya 
diikatkan pada leher pada seorang anak untuk melindunginya dari 
gangguan sihir.      

a. Takhrij Hadis
Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan redaksi hadis 

tersebut dalam kitab kutub tis’ah, tapi melalui software CD-ROM al-
Maktabah al-Sy±milah ditemukan hadis ini hanya berada pada kitab 
‘Abd al-Razz±q.

313 Lihat Muhammad N±¡ir al-D³n al-B±ni, ¢ahih wa ¬a’³f fi Sunan al-Nas±’I, juz 
3, (Barn±mij Man§µmah al-Ta¥q³qat al-¦ad³£iyah,1420), h. 491.

314 Muhammad n±¡ir al-D³n al-B±ni, Ir¬q³ al-‘Al³l f³ Takhr³j ‘Ah±di£ Man±r al-Sab³l, 
juz 3, (Cet.II; Bairut: al-Maktaba al-Isl±m³, 1985), h 358. 

315 Abµ Bakr ‘Abdu al-Raz±q ibn Ham±m al-¢an‘an³, Mu¡annaf ‘Abdu al-Raz±q, 
Juz 11, (Cet. 2; Beirut: Maktab al-Isl±m³, 1403 H.), h. 208.
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b. I’tibar Sanad
Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa hadis ini tak memiliki 

sa¥id dan mutabi’. Adapun metode periwayatan yaitu dengan 
mengunakan lafal akhbar±n±, q±l±, dan‘an. Berikut skema sanad 
yang dimiliki:   

Skema Sanad 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر�س�ولُ الل�ه�
 قال

 أبو قلبة
 عن

 معمر

 أيوب

 عن

 عبد الرزاق

 عن

c. Kritik Sanad
Berdasarkan skema di atas maka periwayat-periwayat yang akan 

dikritisi sebanyak 4 rawi yaitu ‘Abdul al-Raz±q, Ma‘mar, Ayyµb, dan 
Ab³ Qal±bah. Berikut datanya;

1) ‘Abd al-Razz±q
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

2) Ma’mar
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya

3) Ayyµb
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya

4) Abµ Qil±bah
Nama lengkapnya adalah ‘Abdull±h ibn Zaid ibn ‘Amrµ Abµ 
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Qil±bah al-Jurm³ al-Azd³ al-Ba¡r³.316 Lahir pada tahun 54 H.317 wafat 
di Sy±m pada tahun 104 H.318 dan menetap di Ba¡rah.319 Berada pada 
tingkatan Wu¡ta al-Tabi’in. 

Di antara gurunya Anas ibn M±lik al-An¡ar³320, Samaruh ibn 
Jundub, Abµ al-Muhall±b.321 Dan diantara muridnya Kh±lid al-
Kha©±,322 ‘²¡im,323 Ayyµb.324

Ibnu ¦ibb±n menilainya £iq±t.325 Begitu pula Ibnu Hajar 
menyebutnya sebagai ¡iqah, f±«il (mulia), tetapi ia sering melakukan 
irs±l.326 al-¨ahab³ juga menilainya sebagai im±m, dan syaikh al-
Isl±m.327 al-Miz³ menilainya sebagai salah seorang dari im±m Isl±m. 328 

Berdasarkan data para rawi di atas peneliti menilai bahwa terjadi 
ketersambungan rawi antara satu dan yang lain, begitu pula dengan 
keadilan dan kedhabitan mereka juga dapat diterima. Walaupun pada 
rawi tingkat tabi’in (Abµ Qil±bah) meng-irsal-kan hadis tersebut tapi 

316 A¥mad ibn Mu¥ammad ibn al-¦usain ibn al-¦asan Abµ al-Na¡r al-Bukh±r³ al-
Kal±ba©³, al-Hidayah wa al-Irsy±d f³ Ma’rifah, juz 1, (Cet. I; Beirut: D±r al-Ma’rifah, 
1407), h. 406.

317 Akram ibn Mu¥ammad Ziy±dah al-F±lµj³ al-A£r³, al-Mu’jam al-¢ag³r, juz 2, 
(Khairo: D±r al-A£ariyah, t.th), h. 745. 

318 Abµ D±wud Sulaim±n ibn al-Asy’a£ ibn Is¥±q ibn Basy³r ibn Syadd±d ibn ‘Amr 
al-Azd³ al-Sijist±n³, Su±l±t Ab³ ‘Ubaid ²jir³ Ab± D±wud al-Sijist±n³ f³ al-Jar¥ wa al-
Ta’d³l, juz 1, h. 243. 

319 Syams al-D³n Abµ ‘Abdull±h Mu¥ammad ibn A¥mad ibn ‘U£m±n, Siyar A‘l±m 
al-Nubal±’, juz 17 (Khairo: D±r al-¦ad³£, 1427 H./2006 M.), h. 458. 

320 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd ibn A¥mad ibn Mµs± ibn A¥mad ibn ¦usain, Mag±n³ 
al-Akhy±r, juz 2, h. 80. 

321 Abµ al-Fa« A¥mad ibn ‘Al³ ibn Muh±mmad ibn A¥mad ibn ¦ajar al-‘Asqal±n³, 
Tah©³b al-Tah©³b, juz 5, h. 225

322 Abµ al-Wal³d Sulaim±n ibn Khalaf ibn Sa’d ibn Ayyµb ibn W±ri£, al-Ta’d³l wa 
al-Tajr³¥, juz 2 (Riyad: D±r al-Liw±’ li al-Nasyr wa al-Tauz³’, 1406 H./1986 M.), h. 820. 

323 A¥mad ibn ‘Abdull±h ibn ‘Ab³ al-Khair ibn ‘Abd al-‘Al³m al-Khuzaraj³ al-An¡±r³ 
al-S±’ud³, Khal±¡ah Ta©h³b al-Tah©³b al-Kam±l fi Asm±’ al-Rij±l, juz 1 (Beirut: D±r 
al-Basy±ir, 1416 H.), h. 198. 

324 A¥mad ibn ‘Abdull±h ibn ‘Ab³ al-Khair ibn ‘Abd al-‘Al³m al-Khuzaraj³ al-
An¡±r³ al-S±’ud³, Khal±¡ah Ta©h³b al-Tah©³b al-Kam±l fi Asm±’ al-Rij±l, juz 1, h. 198. 

325 Abµ ‘Abdull±h Al± al-D³n, Ikm±l Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij¬l, juz 7 (Cet. 
I; t.t.: al-F±rµq al-¦ad³£ah li al-°ib±’ah wa al-Nasyr), h. 366.

326 Ibnu Hajar, Taqr³b al-Tahzib, juz 1, h. 494.
327 Syamsu al-D³n Mu¥ammad ibn A¥mad ibn U£m±n al-¨ahab³, S³r A‘l±mi al-

Nubal±I, juz 4, h. 468.
328 Al-Miz³, Tah§ib al-Kam±l, juz 14, h. 542.
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hal tersebut masih bisa diterima oleh sebagian ulama hadis karena itu 
dilakukan oleh rawi yang ¡iqah dan dinilai im±m al-Isl±m.

2. Kritik Matan
Tidak dapat dijelaskan apakah dalam hadis yang diteliti ini terjadi 

maqlub ataupun mudraj disebabkan karena tidak adanya jalur lain 
yang bisa dijadikan perbandingan. Oleh karena itu peneliti hanya bisa 
melakukan kritik matan terkait dengan kaidah minor hadis. 

Hadis di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan ayat al-
Qur’an malah beberapa ayat mendukung untuk menjauhkan hal-hal 
yang berbau syirik. Misalnya pada surat al-Ikhlas. Demikian pula 
dengan hadis yang lebih kuat, malah beberapa hadis mendukung 
pemeliharaan diri dari hal-hal yang berbau syirik seperti hadis dari 
Abu Dawud ini yang mana Zaenab ibn ‘Abdillah pernah mendengar 
Rasul melarangg menggunakan jampi-jampi dan jimat.

 عن زينب امرأة عبد اهلل عن عبد اهلل قال: سعت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
 يقول » إن الرقى والتمائم والتولة ) يقال إنه ضرب من السحر قاله األصمعي
 هو الذي يبب املرأة إىل زوجها . هامش د ( شرك » قالت قلت ل تقول هذا
 ؟ واهلل لقد كانت عين تقذف وكنت أختلف إىل فلن اليهودي يرقين فإذا رقان
 سكنت فقال عبد اهلل إنا ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف
 عنها إنا كان يكفيك أن تقول كما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يقول
 » أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشايف لشفاء إل شفاؤك شفاء ليغادر

“.329  سقما

Dari pemaparan kritik sanad dan matan hadis di atas dapat 
disimpulkan hadis tersebut sahih karena memenuhi kriteria kesahihan.

b. Aspek Sosial-Emosi

 Bentuk Pembinaan Nabi
Adapun hadis yang ditakhrij pada aspek sosial dan emosi yaitu 

hadis berkenan dengan pembimbingan nabi dengan melarang untuk 
mensumpahi anak atau mendoakan anak tidak baik (D±wud) yaitu:

ثـََنا َحاِتُ ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعمَّاٍر َوَيَْي ْبُن اْلَفْضِل َوُسَلْيَماُن ْبُن َعْبِد الرَّْحَِن قَاُلوا َحدَّ  َحدَّ
329 Abµ D±wud, Sunan Ab³ D±wud, juz 2, h. 402 dan hadis ini oleh al-B±n³ dinilai sahih.
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ثـََنا يـَْعُقوُب ْبُن ُمَاِهٍد أَبُو َحْزَرَة َعْن ُعَباَدَة ْبِن اْلَولِيِد ْبِن ُعَباَدَة ْبِن  ْبُن ِإْسَِعيَل َحدَّ
 الصَّاِمِت َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َل َتْدُعوا
 َعَلى أَنـُْفِسُكْم َوَل َتْدُعوا َعَلى أَْوَلدُِكْم َوَل َتْدُعوا َعَلى َخَدِمُكْم َوَل َتْدُعوا َعَلى
أَْمَواِلُكْم َل تـَُواِفُقوا ِمْن اللَِّه تـََباَرَك َوتـََعاىَل َساَعَة نـَْيٍل ِفيَها َعطَاٌء فـََيْسَتِجيَب َلُكْم330

Artinya: 

Telah menceritakan kepada Kami Hisyam bin ‘Ammar dan Yahya 
bin Al Fadhl serta Sulaiman bin Abdurrahma, mereka berkata; telah 
menceritakan kepada Kami Hatim bin Ismail, telah menceritakan 
kepada Kami Ya’qub bin Mujahid Abu Hazrah dari ‘Ubadah bin 
Al Walid bin ‘Ubadah bin Ash Shamit dari Jabir bin Abdullah, 
ia berkata; Rasulullah shallla Allahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
“Janganlah kalian mendo’akan kecelakaan atas diri kalian, janganlah 
kalian mendo’akan kecelakaan bagi anak-anak kalian, dan janganlah 
kalian mendo’akan kecelakaan atas pembantu kalian, dan janganlah 
kalian mendo’akan kecelakaan atas harta kalian, jangan sampai 
kalian berdoa tepat saat diperolehnya pemberian sehingga Allah 
mengabulkan do’a kalian. 

a. Takhr³j Hadis 
Takhr³j menggunakan lafal 331لعن pada matan hadis dengan merujuk 

pada kitab Mu‘jam al-Mufahras li al-F±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy 
didapatkan informasi bahwa hadis ini terdapat dalam ¢a¥³¥ Muslim 
pada kitab Zuhd, bab ke-74. Jika menggunakan kata 332ولد pada kitab 
yang sama didapatkan informasi bahwa hadis tersebut berada pada 
¢a¥³¥ Muslim pada kitab Zuhd, bab ke-74333 dan terdapat dalam Sunan 
Abµ D±wud pada bab ke-27.334  

Adapun pencarian dengan menggunakan CD Maktabah Syamilah 
didapatkan informasi selain yang terdalam dalam Kutub Tis’ah yaitu 
pada kitab al-Da’wat al-Kab³r karya al-Bayhaq³ dan pada kitab ¢a¥i¥ 
Ibn ¦ibb±n karya Ibn ¦ibb±n.

330 Abµ D±wud, Sunan Abµ D±wud, Juz. II, h. 125.
331 A.J. Weinsick, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, juz 6, h. 126.
332 A.J. Weinsick, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, Juz 6, h. 126. 
333 Muslim, , al-¢a¥³¥ al-Muslim, juz 4, h. 2303-2304. 
334 Abµ D±wud, Sunan Abµ D±wud, Juz. 2, h. 125. 
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b. I’tibar Sanad
Berdasarkan tahrij hadis yang dilakukan sebelumnya ditemukan 4 

riwayat dari seluruh Mukharrij dalam Kutub al-Tis’ah dan di luar dari 
Kutub al-Tis’ah. Diantaranya, dalam ¢a¥³¥ Muslim hanya terdapat 1 
riwayat, dalam Sunan Abµ D±wud  terdapat 1 riwayat, dalam ¢a¥³¥ 
Ibn ¦ibb±n terdapat 1 riwayat dan dalam al-Da‘w±t al-Kab³r terdapat 
1 riwayat.

Dari ke 4 riwayah tersebut, maka dalam sanadnya tidak ditemukan 
adanya sy±hid karena pada level sahabat pengkaji hanya menemukan 
1 orang perawi yang meriwayatkan hadis ini. Adapun 1 rawi pada 
level sahabat tersebut yaitu J±bir bin ‘Abdull±h. Kemudian tidak 
ditemukan adanya mut±bi’, karena dari ke-4 jalur hanya ada satu 
rawi pada tingkatan tabi‘³n. Adapun rawi pada level setelah sahabat 
tersebut ialah ‘Ub±dah bin al-Wal³d bin ‘Ub±dah bin al-¢±mit (dari 
tabi‘³n kalangan biasa).

Sedangkan lafal periwayatan yang digunakan yaitu; ¥adda£n±, 
q±lµ, dan ‘an, untuk lebih jelasnya, berikut kami paparkan dalam 
bentuk skema sanad dari objek kajian hadis.

Skema Sanad 22

ا�ن ح�ان �ٔبو عبد هللا

�ٔبو �كر البهيقي

حيىي �ن الفضل

 رسول هللا 

محمد �ن عباد

هشام �ن عامر

هارون �ن معروف

امام �ٔبو داود احلسن �ن سف�ان مسمل ز�د �ن �ران �ٔبو احلسني

سل�ن

معرو �ن زرارةمعرو �ن زرارة

�ا�ر �ن عبد هللا

عبادة �ن الولید یعقوب �ن جماهد

�امت �ن إسامعیل

قال

قالوا حدثنا

حدثنا
عن

عن

قال
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c. Kritik Sanad
Adapun sanad hadis yang akan di teliti ialah terdapat dalam Sunan 

Abµ D±wud yang memiliki 6 rawi yaitu: Abµ D±wud, Sulaiman bin 
Abdurrahma, Hatim bin Ismail, Ya’qub bin Mujahid Abu Hazrah, 
‘Ubadah bin Al Walid bin ‘Ubadah bin Ash Shamit dan Jabir bin 
Abdullah,

1) Abµ D±wud
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

2) Sulaim±n bin ‘Abd al-Ra¥m±n
Nama lengkapnya ialah Sulaim±n bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin ‘´s± 

bin Maimµn al-Tam³miy,335 ia juga dikenal dengan nama al-¦±fi§ 
Abµ Ayyµb al-Tam³miy al-Dimasyqiy.336 Kelahirannya sekitar tahun 
152 H., Ya‘qµb bin Sufy±n dan Abµ ¦±tim bin ¦ibb±n mengatakan ia 
lahir tahun 153 H,337 dan pendapat yang kedua inilah yang masyhur. 
Wafatnya ada yang mengatakan tahun 232 H. dan Ibn ‘As±kir 
mengatakan tahun 233 H, dan ini yang masyhur233 H.338

Diantara gurunya Ism±‘³l bin ‘Iy±sy, Baqiyyah bin al-Wal³d, al-
¦asan bin Ya¥y± al-Khasyaniy, ¦±tim bin Ism±‘³l.339 Adapun diantara 
muridnya Imam Bukh±riy, Abµ D±wud, Ibr±h³m bin ‘Abdull±h bin 
al-Junaidiy bin al-Khatliy.340  

Abµ ¦±tim mengatakan bahwa Sulaim±n adalah orang yang 

335 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ 

al-Rij±l, Juz 12, h. 26 
336 Syams al-D³n Abµ ‘Abdull±h Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n, T±r³kh al-

Isl±m wa Wafay±t al-Masy±h³r wa al-A‘l±m, Juz 5, (Cet. I; t.t.: D±r al-Garb al-Isl±miy, 

2003 M), h. 833. 
337 ¢al±¥ al-D³n Khal³l, al-W±f± bi al-Wafay±t, Juz 15, (Beirµt: D±r I¥y±’ al-Tur±£, 

1420 H/2000 M), h. 243. 
338 Jal±l al-D³n al-Suyµ¯iy, °abaq±t al-¦uff±§, (Cet. I; Beirµt: D±r al-Kutub al-

‘Ilmiyah, 1403 H), h. 194. Lihat juga, Abµ ‘Abdill±h ‘Al±’ al-D³n, Ikm±l Tah©³b al-

Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, Juz 6, ( Cet. I; t.t.: al-F±rµq al-¦ad³£ah, 1422 H/2001 M), h. 75.
339 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ 

al-Rij±l, juz 12, h. 26.   
340 al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, juz 12, h. 27. Lihat juga, Abµ 

al-Fa«l A¥mad bin ‘Aliy bin Mu¥ammad bin A¥mad bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Juz 4, 

(Cet. I; al-Hind: Ma¯ba‘ah D±irah al-Ma‘±rif, 1326 H), h. 207-208.  
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¡adµq mustaq³m, Ya¥y± bin Ma‘³n dan Ibr±h³m bin ‘Abdull±h 
bin al-Junaidiy mengatakan hal yang sama laisa bih ba’sun, lalu 
mengatakan Sulaim±n lebih pandai dari Hisy±m bin ‘Amm±r, Abµ 
D±wud mengatakan Sulaim±n orang baik, Ya¥y± bin Ma‘³n dan Abµ 
D±wud juga mengatakan bahwa dia seorang yang £iqah.341 

3) ¦±tim bin Ism±‘³l
Nama lengkapnya ¦±tim bin Ism±‘³l al-Madaniy, kuniyahnya ialah 

Abµ Ism±‘³l,342 namun ia lebih dikenal dengan nama ¦±tim bin Ism±‘³l 
dan ia berasal dari daerah Kµfah. Mu¥ammad bin Sa‘d mengatakan 
bahwa ¦±tim bin Ism±‘³l asli penduduk Kµfah, kemudian ia berpindah 
ke kota Mad³nah dan menetap di daerah tersebut. Tahun wafatnya 
terjadi perbedaan pendapat, Mu¥ammad bin Sa‘d yang mengatakan 
bahwa ¦±tim wafat tahun 186 H, lalu pendapat al-Bukh±riy dari ¤±bit 
al-Mad³niy mengatakan ia wafat tahun 187 H.343 Pendapat paling 
masyhur dan disepakati oleh kebanyakan ulama ialah pendapat yang 
mengatakan ia wafat pada tahun 187 H.344 

Diantara gurunya Us±mah bin Zaid al-Lai£iy, Bisyr bin R±fi‘, 
Basy³r bin al-Muh±jir, ‘Abdull±h bin ¦usain bin ‘A¯±’ bin Yas±r, Abµ 
¦azrah Ya‘qµb bin Muj±hid, Abµ Bakr bin Ya¥y± bin al-Na«r, dan 
lain-lain.345 Dan diantara muridnya Ibr±h³m bin ¦amzah al-Zubairiy, 
A¥mad bin al-¦ajj±j al-Marwaziy, Is¥±q bin R±hawaih, Sa‘³d bin 
‘Amr al-Asy‘a£iy, Sulaim±n bin ‘Abd al-Ra¥m±n al-Dimasyqiy.346  

341 Al-R±ziy bin Abµ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta‘d³l, Juz 4, (Cet. I; Beirµt: I¥y±’ al-

Tur±£ al-‘Arabiy, 1271 H/1952 M), h. 129. Lihat juga, Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin 

Yµsµf al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, Juz 12, h. 29. 
342 Muslim bin al-¦ajj±j Abµ al-¦asan al-Qusyairiy al-Nais±bµriy, al-Kun± wa al-

Asm±’, Juz 1, (Cet. I; Arab Saudi: ‘Umm±dah al-Ba¥£ al-‘Ilmiy, 1404 H/1984 M), h. 

56. Lihat juga, Akram bin Mu¥ammad Ziy±dah, Mu‘jam Syuyµkh al-°abariy, (Cet. I; 

Kairo: D±r Ibn ‘Aff±n, 1426 H/2005 M), h. 685.  
343 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain, Mag±niy 

al-Akhy±r f³ Syar¥ As±miy Rij±l Ma‘±niy al-A£±r, Juz 1, (Cet. I; Beirµt: D±r al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1427 H/2006 M), h. 159. 
344 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-

Rij±l, Juz 5, h. 187, 189 dan 191. Lihat juga, al-Mub±rak bin A¥mad bin al-Mub±rak, 

T±r³kh Irbal, Juz 2, (‘Ir±q: D±r al-Rasy³d, 1980 M), h. 260. 
345 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-

Rij±l, Juz 5, h. 188-189. 
346 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ 
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al-Nas±’iy mengatakan ia laisa bih ba’sun. Ya¥y± bin Ma‘³n 
mengatakan bahwa ¦±tim adalah orang yang £iqah ma’mµn,347 ia juga 
banyak meriwayatkan hadis dan al-D±raqu¯niy mengatakan bahwa ia 
orang yang £iqah.348

4) Ya‘qµb bin Muj±hid
Nama lengkapnya ialah Ya‘qµb bin Muj±hid al-Qurasyiy, Abµ 

¦azrah al-Madaniy al-Q±¡.349 Kuniyahnya ialah Abµ Yµsuf dan 
laqabnya ialah Abµ ¦azrah,350 ia lebih dikenal dengan nama Abµ 
¦azrah Ya‘qµb bin Muj±hid.351 Ibn ¦ibb±n mengatakan dalam kitab 
al-¤iq±t bahwa Ya‘qµb bin Muj±hid wafat di kota Iskandariyah pada 
tahun 150 H atau tahun 149 H.352     

Diantara gurunya Salamah bin Abµ Salamah bin ‘Abd al-
Ra¥m±n bin ‘Auf, al-¦asan bin ‘U£m±n bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin 
‘Auf, ‘Ub±dah bin al-Wal³d bin ‘Ub±dah bin al-¢±mit.353 Diantara 
muridnya Ibr±h³m bin Abµ Sulaim±n al-Madaniy al-Q±¡, Ism±‘³l bin 
Ja‘far bin Abµ Ka£³r, ¦±tim bin Ism±‘³l.354 

Abµ Zur‘ah yang menilainya l± ba’sa bih, al-Nas±’iy mengatakan 
ia £iqah, demikian pula Ibnu Hibb±n memasukkanya dalam kategori 

al-Rij±l, Juz 5, h. 189. 
347 Muslim bin al-¦ajj±j Abµ al-¦asan al-Qusyairiy al-Nais±bµriy, al-Kun± wa 

al-Asm±’, Juz 1, h. 56. 
348 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-

Rij±l, Juz 5, h. 190. Lihat juga, Mu¥ammad Mahd³ al-Muslimiy, Asyraf Man¡µr ‘Abd 

al-Ra¥m±n, dkk., Mausµ‘ah Aqw±l Ab³ al-¦asan al-D±raqutniy f³ Rij±l al-¦ad³£ wa 

‘Ilalih, (Cet. I; Beirµt: ‘²lim al-Kutub, 2001 M), h. 179.
349 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n, al-Muqtan± 

f³ Sard al-Kun±, Juz 1, (Cet. I; Saudi Arabiyah: al-Majlis al-‘Ilmiy, 1408 H), h. 172.  
350 Abµ al-Fa«l A¥mad bin ‘Aliy bin Mu¥ammad bin A¥mad bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, 

Nuzhah al-Alb±b f³ al-Alq±b, Juz 2, (Cet. I; al-Riy±«: Maktabah al-Rusyd, 1409 H/1989 

M), h. 256. 
351 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ 

al-Rij±l, Juz 32, h. 361. 
352 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ 

al-Rij±l, Juz 32, h. 362. 
353 Sa‘d al-Malik, al-Ikm±l f³ Raf‘I al-Irtiy±b ‘An al-Mu’talif wa al-Mukhtalif, Juz 

2, (Cet. I; Beirµt: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), h. 460.  
354 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ 

al-Rij±l, Juz 32, h. 362. 
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£iqah.355 Dalam kitab al-K±syif juga ia dinyatakan £iqah.356 Ibnu Hajar 
menganggapnya paling terkenal dengan ¡udµq-nya.357 

5) ‘Ub±dah bin al-Wal³d
Nama lengkapnya ialah ‘Ub±dah bin al-Wal³d bin ‘Ub±dah bin 

al-¢±mat al-An¡±riy, biasa disebut Abµ al-¢±mat al-Madaniy atau 
‘Abdull±h. Tinggal di kota Madinah dan ia wafat pada tahun 110 H.358

Diantara gurunya J±bir bin ‘Abdull±h, kakeknya yaitu ‘Ub±dah 
bin al-¢±mit, ‘Abdull±h bin ‘Amr bin al-‘²¡, bapaknya yaitu al-Wal³d 
bin ‘Ub±dah bin al-¢±mit, dan lain-lain.359 Dan diantara muridnya 
‘Ubaidill±h bin ‘Umar, Mu¥ammad bin Is¥±q bin Yas±r, Mu¥ammad 
bin ‘Ijl±n, Abµ ¦azrah Ya‘qµb bin Muj±hid, Yµsuf bin al-Kha¯¯±b, 
Ya¥y± bin Sa‘³d al-An¡±riy.360

Abµ Zur‘ah dan al-Nas±’iy mengatakan bahwa ia orang yang 
£iqah dan penilaian ini disepakati oleh banyak orang, lalu al-Mad³niy 
mengatakan ia orang yang £iqah. Ibnu Hibb±n juga menggolongkannya 
sebagai rawi ¡iqah.361 Demikian pula Zahab³ dan Ibnu Hajar 
menganggapnya sebagai £iqah.362

6) J±bir bin ‘Abdull±h
Nama lengkapnya adalah J±bir bin ‘Abdull±h bin ‘Amr bin Haram 

355 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ 

al-Rij±l, Juz 32, h. 362. 
356 Zahab³, al-K±syif, juz 2, h. 395. 
357 Ibnu Hajar, Taqr³b al-Tah©ib, juz 1, h. 608. 
358 Abµ al-¦asan ‘Aliy bin ‘Umar bin A¥mad bin Mahdiy bin Mas‘µd, ªikr Asm±’ 

al-T±bi‘³n, Juz 1, (Cet. I; Beirµt: Mu’assasah al-Kutub al-¤aq±fiyah, 1406 H/1985 M), 

h. 285. Lihat juga, A¥mad bin ‘Aliy bin Mu¥ammad bin Ibr±h³m, Rij±l ¢a¥³¥ Muslim, 

Juz 2, (Cet. I; Beirµt: D±r al-Ma‘rifah, 1407 H), h. 21. Lihat juga, Syams al-D³n Abµ 

‘Abdull±h Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n, T±r³kh al-Isl±m wa Wafay±t al-Masy±h³r 

wa al-A‘l±m, Juz 3, (Cet. I; t.t.: D±r al-Garb al-Isl±miy, 2003 M), h. 76.   
359 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ 

al-Rij±l, Juz 14, h. 199. 
360 Yµsµf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsµf al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’ 

al-Rij±l, Juz 14, h. 199. 
361 Ibnu ¦ajar, Tahzib al-Tahzib, juz 5, h. 100. Lihat juga Ibn Abµ ¦±tim, al-Jar¥ 

wa al-Ta‘d³l, Juz 6, (Cet. I; Beirµt: D±r I¥y±’ al-Tur±£ al-‘Arabiy, 1271 H/1952 M), 

h. 96 dan al-Miz³, Tah§ib al-Kam±l, juz 14, h. 198. 
362 Zahab³, al-K±syif, juz 1, h. 534 dan Ibnu Hajar, Taqrib al-Tahzib, juz 1, h. 292. 
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bin Ka‘ab bin Ganam bin Ka‘ab bin Salamah al-An¡±r³ al-Sulam³. Dia 
adalah salah satu sahabat yang terkenal banyak meriwatkan hadis.  
Kuniyahnya adalah Abµ ‘Abdull±h dan ada pula yang mengatakan 
Abµ ‘Abd al-Ra¥m±n atau Abµ Mu¥ammad al-Madaniy.  Ia termasuk 
salah satu sahabat Rasulullah saw. yang berdomisili di Madinah, dan 
wafat dalam usia sekitar 94 tahun yaitu sekitar tahun 73 H atau 78 H, 
yang diklaim sebagai sahabat yang paling terakhir wafat di Madinah.363 

J±bir meriwayatkan langsung dari gurunya, yaitu Nabi Muhammad 
Saw. itu sendiri, Kh±lid bin al-Wal³d, °al¥ah bin ‘Ubaidill±h, ‘Al³ bin 
Ab³ °±lib,  ‘Amm±r bin Y±sir, ‘Umar bin al-Kha¯¯±b, Mu‘±© bin Jabal, 
Abµ ‘Ubaidah bin al-Jarr±¥, Abµ Qat±dah al-An¡ar³, Abµ Sa‘³d al-
Khudr³, Abµ Hurairah, dan yang lain.  Dan diantara muridnya Ab±n 
bin ¢±li¥, Ism±‘³l bin Basy³r, Aiman al-¦absy³, Ja‘far bin Ma¥mµd, 
al-¦±ri£ bin R±fi‘, al-¦asan bin Mu¥ammad, al-¦asan al-Ba¡r³, 
‘Ub±dah bin al-Wal³d bin ‘Ub±dah bin al-¢±mat.364 Sebagai sahabat 
ia otomatis dinilai adil.

Mengamati keterangan periwayat di atas, maka dapat disimpulkan 
adanya ketersambungan sanad dari sahabat sampai ke mukharrij. 
Kemungkinan pertemuan dan periwayatan Abµ D±wud dari Sulaim±n 
bin ‘Abd al-Ra¥m±n dari ¦±tim bin Ism±‘³l dari Ya‘qµb bin Muj±hid 
dari ‘Ub±dah bin al-Wal³d dari J±bir bin ‘Abdull±h dari Nabi saw. 
Selisih umur antara masing-masing guru dan murid menunjukkan 
adanya kemungkinan pertemuan dan periwayatan tersebut, didukung 
oleh keterangan-keterangan dalam biografi yang mencantumkan nama 
guru dan murid masing-masing. 

Di samping hal tersebut, keterangan-keterangan di atas, juga 
diperkuat dengan sigat yang digunakannya seperti ¥adda£an±, ‘an, 
dan q±la  yang digunakan oleh seluruh rawi dari mukharrij sampai 
ke Rasulullah Saw. Ketersambungan sanad hadis ini juga semakin 
kuat dengan terpenuhinya kriteria keadilan dan ke-"Abi¯an semua 
rawi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penilaian ulama terhadap 
masing-masing rawi dengan pernyataan £iqah, ¡±li¥, ¡adµq, l± ba’sa 
b³h dan pernyataan lain yang menunjukkan keadilan dan ke"Abitan 

363 Ibnu Hajar, Taqr³b al-Tah§ib, juz 1, h. 136 dan Tah§³b al-Tah§³b, juz 2, h. 37. 
364 Al-Miz³, Tah§ib al-Kam±l, juz 4, h. 443. 
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rawi tersebut. Dengan kesahihan sanad dimiliki maka dilanjutkan 
proses kritik pada matan. 

d. Kritik  Matan 
Untuk mempermudah dalam mengetahui ‘illah, maka peneliti 

melakukan pemotongan lafal pada setiap matan hadis. Di samping itu, 
peneliti melakukan klasifikasi dengan menggabungkan semua matan 
yang sama. Adapun klasifikasinya ialah sebagai berikut :

Di bawah ini, terdapat 4 matan yang sama dengan lafal sebagai 
berikut:

 َل َتْدُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم، َوَل َتْدُعوا َعَلى أَْوَلدُِكْم، َوَل َتْدُعوا َعَلى َخَدِمُكْم، َوَل
ِفيَها َعطَاٌء، نـَْيٍل  َوتـََعاىَل َساَعَة  تـََباَرَك  اللَِّه  ِمَن  تـَُواِفُقوا  أَْمَواِلُكْم، َل  َعَلى   َتْدُعوا 

.فـََيْسَتِجيَب َلُكْم
Ke-4 matan di bawah ini diriwayatkan oleh lima Mukharrij yaitu; 

Im±m Muslim, Im±m Abµ D±wud, Im±m Ibn ¦ibb±n dan Im±m Abµ 
Bakr al-Baihaqiy. Adapun klasifikasi ke-4 matan tersebut sebagai 
berikut:

Im±m Mus-
lim matan 
ke-1, sebagai 
berikut:
ِعُن  1. َمْن َهَذا اللَّ
بَِعيَُه؟ قَاَل: أَنَا، يَا 

َرُسوَل اهلِل
قَاَل: اْنزِْل َعْنُه، َفَل 

َتْصَحبـَْنا ِبَْلُعوٍن
َل َتْدُعوا َعَلى 

أَنـُْفِسُكْم،
َوَل َتْدُعوا َعَلى 

أَْوَلدُِكْم،
َوَل َتْدُعوا َعَلى 

أَْمَواِلُكْم،
َل تـَُواِفُقوا ِمَن اهلِل 
َساَعًة ُيْسَأُل ِفيَها 

َعطَاٌء
فـََيْسَتِجيُب َلُكْم

Im±m Abµ 
D±wud matan 
ke-2, sebagai 
berikut:

1.َل َتْدُعوا َعَلى 
أَنـُْفِسُكْم

َوَل َتْدُعوا َعَلى 
أَْوَلدُِكْم،

َوَل َتْدُعوا َعَلى 
َخَدِمُكْم،

َوَل َتْدُعوا َعَلى 
أَْمَواِلُكْم،

َل تـَُواِفُقوا ِمَن اللَِّه 
تـََباَرَك َوتـََعاىَل َساَعَة 

نـَْيٍل ِفيَها َعطَاٌء،
فـََيْسَتِجيَب َلُكْم

Im±m Ibn 
¦ibb±n matan 
ke-3, sebagai 
berikut:

ِعُن  1. َمْن َهَذا اللَّ
بَِعيَُه؟ قَاَل: أَنَا يَا 

َرُسوَل اللَِّه،
قَاَل: اْنزِْل َعْنُه، َفَل 

َتْصَحبـَْنا ِبَْلُعوٍن،
َل َتْدُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم
َوَل َتْدُعوا َعَلى أَْوَلدُِكْم
َوَل َتْدُعوا َعَلى أَْمَواِلُكْم

َل تـَُواِفُقوا ِمَن السَّاَعِة
فـََيْسَتِجيَب َلُكْم

Im±m Abµ 
Bakr al-Bai-
haqiy matan 
ke-4, sebagai 
berikut:

ِعُن  1. َمْن َهَذا اللَّ
بَِعيـْرُُه فـََقاَل أَنَا يَا 

َرُسْوَل اهلل
فـََقاَل انـَْزْل َعْنُه َوَل 

َيْصَحبـَْنا َمْلُعون
َل َتْدُعْوا َعَلى 

أَنـُْفِسُكْم
َوَل َتْدُعْوا َعَلى 

أَْوَلدُِكْم
َوَل َتْدُعْوا َعَلى 

أَْمَواِلُكْم
َل تـَُواِفُقْوا ِمَن اهلل 
َساَعة ُيْسَأُل ِفيَها 

َعطَاء
فـََيْسَتِجْيُب َلُكْم
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Setelah peneliti memilah-milah matan hadis serta menganalisis 
dengan membandingkan dari setiap matan yang telah dipilah-pilah 
di atas, maka peneliti menemukan berbagai macam perbedaan. Ke-4 
matan hadis yang telah dipilah-pilah tersebut terlihat banyak kemiripan 
baik dari segi lafalnya terlebih lagi maknanya, namun dari pemilahan-
pemilahan tersebut, ada lafal atau potongan kalimatnya yang berbeda.   

Adapun diantara lafal atau potongan kalimat yang berbeda dari 
ke-4 matan di atas ialah ketika melihat pada matan yang diriwayatkan 
oleh Muslim terdapat diawal matannya kalimat ِعُن بَِعيَُه؟ قَاَل: أَنَا يَا َرُسوَل  َمْن َهَذا اللَّ
 yang berindikasi sebagai ziy±dah (tambahan) dari perawi, karena ,اللَِّه
kalimat tersebut tidak didapat pada riwayat Abµ D±wud atau bahkan 
sebaliknya, yaitu adanya pengurangan kalimat/lafal pada matan yang 
diriwayatkan oleh Abµ D±wud, akan tetapi perkiraan ini terbantah 
setelah meneliti kembali, yang didapat ternyata kalimat tersebut tidak 
dapat dikatakan sebagai ziy±dah ataupun adanya pengurangan, karena 
kalimat tersebut termasuk bagian dari asb±b al-wurµd hadis itu. 

Kemudian terdapat lafal َمْلُعون dan َيْصَحبـَْنا    pada matan yang 
diriwayatkan oleh Abµ Bakr al-Baihaqiy, yang kelihatan berbeda 
dengan lafal َتْسَحبـَْنا dan ِبَْلُعْون pada matan yang diriwayatkan oleh 
Muslim dan Ibn ¦ibb±n, namun lafal-lafal tersebut tidaklah berbeda, 
karena masih dalam satu koridor/seakar kata bahkan masih semakna, 
yang sedikit membedakannya ialah hanya dari segi perubahan huruf/ 
syakalnya (al-ta¥r³f/al-ta¥¡³f), tapi tidak sampai merusak makna.   

Adapun salah satu potongan kalimat َل تـَُواِفُقوا ِمَن اهلِل َساَعًة ُيْسَأُل ِفيَها َعطَاٌء, 
yang merupakan matan yang diriwayatkan oleh Muslim, dari potongan 
kalimat tersebut terdapat beberapa lafal yang berbeda dengan potongan 
kalimat ٌَل تـَُواِفُقوا ِمَن اللَِّه تـََباَرَك َوتـََعاىَل َساَعَة نـَْيٍل ِفيَها َعطَاء, dari matan yang diriwayatkan 
oleh Abµ D±wud dan potongan kalimat السَّاَعِة ِمَن  تـَُواِفُقوا   .Ibn ¦ibb±n َل 
Adapun letak lafal yang berbeda diantaranya matan dari Muslim 
yang lafalnya َساَعًة ُيْسَأُل , lalu lafal dari matan Ibn ¦ibb±n ialah من الساعة, 
sedangkan lafal dari matan Abµ D±wud ialah تبارك وتعاىل ساعة نيل, dengan 
adanya perbedaan lafal tersebut, mengindikasikan adanya penambahan 
lafal atau bahkan pengurangan, karena melihat dari banyaknya lafal 
dan sedikitnya yang digunakan. Akan tetapi, menurut hemat peneliti 
bahwa potongan kalimat yang diriwayatkan oleh Abµ D±wud dan Ibn 
¦ibb±n, cenderung ada pengurangan dan penambahan.
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Melihat dari berbagai perbedaan di atas, tidak mempengaruhi 
adanya pemaknaan-pemaknaan yang dapat merusak matan hadis 
tersebut. Sehingga makna dan tujuan matan hadis tetap sama.

Dari segi sy±©, hadis di atas menurut peneliti tidak bertentangan 
dengan ayat al-Qur’an bahkan bisa didihubungkan dengan beberapa 
ayat al-Qur’an yang mendukung diantaranya dalam Q. S. Yµnus/10: 
11, sebagai berikut: 

َجلُُهۡمۖ
َ
َّ ٱۡستِۡعَجالَُهم بِٱۡلَرۡيِ لَُقِضَ إَِلِۡهۡم أ ُ لِلنَّاِس ٱلشَّ ُل ٱللَّ  َولَۡو ُيَعّجِ

ِيَن َل يَرُۡجوَن لَِقآَءنَا ِف ُطۡغَيٰنِِهۡم َيۡعَمُهوَن ١١ َفَنَذُر ٱلَّ
Terjemahnya: 

Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia 
seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah 
diakhiri umur mereka. Maka Kami biarkan orang-orang yang tidak 
mengharapkan Pertemuan dengan Kami, bergelimangan di dalam 
kesesatan mereka. 365

Juga tidak bertentangan dengan hadis lebih kuat. Beberapa hadis 
juga dianggap ikut mendukung seperti pada riwayat A¥mad dengan 
nomor hadis 26543, sebagai berikut:

 َعْن أُمِّ َسَلَمَة، قَاَلْت: َدَخَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأِب َسَلَمَة َوَقْد
 َشقَّ َبَصرُُه، فََأْغَمَضُه، ُثَّ قَاَل: »ِإنَّ الرُّوَح ِإَذا قُِبَض تَِبَعُه اْلَبَصُر َفَضجَّ نَاٌس ِمْن
يـَُؤمُِّنوَن َعَلى َما اْلَمَلِئَكَة  أَنـُْفِسُكْم ِإلَّ ِبَْيٍ، فَِإنَّ  َتْدُعوا َعَلى   َأْهِلِه، فـََقاَل: َل 
 تـَُقوُلوَن ُثَّ قَاَل: اللَُّهمَّ اْغِفْر أِلَِب َسَلَمَة، َواْرَفْع َدَرَجَتُه يف اْلَمْهِديِّنَي، َواْخُلْفُه يف
 َعِقِبِه يف اْلَغاِبرِيَن، َواْغِفْر لََنا َوَلُه يَا َربَّ اْلَعاَلِمنَي، اللَُّهمَّ اْفَسْح يف قـَْبِِه َونـَوِّْر َلُه ِفيِه.366

Artinya: 

Dari Ummu Salamah berkata; “Ketika Rasulullah saw. menemui Abµ 
Salamah, matanya masih terbelalak, lantas beliau memejamkannya. 
Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya apabila ruh dicabut akan 
diikuti oleh mata.” Seketika keluarganya menjadi ramai. Lantas 

365 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 307.  
366 Abµ ‘Abdull±h A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦anbal bin Hil±l bin Asad al-

Syaib±niy, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, juz 44, (Cet. I; Beirut: Mu’sasah 
al-Ris±lah, 1416 H./1995 M.), h. 165.  
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beliau bersabda: “Janganlah kalian berdo’a atas diri kalian kecuali 
kebaikan, karena para malaikat mengamini atas apa yang kalian 
ucapkan. Kemudian beliau berdo’a: (Ya Allah, ampunilah Abu 
Salamah, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat 
petunjuk, berilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan 
setelahnya. Ampunilah kami dan dia, ya Tuhan sekalian alam. Ya 
Allah, luaskanlah kuburnya dan terangilah ia di dalamnya).” Matan 
hadis bersangkutan tidak bertentangan dengan al-Qur’an.

Dari matan yang peneliti analisis, maka peneliti tidak menemukan 
pada ke-4 matan tersebut adanya pertentangan dengan akal. Karena, 
jika melihat kandungan matan hadis tersebut, maka akan didapatkan 
kesesuaian kandungan matan hadis tersebut dengan akal, begitu pula 
dengan kandungan matan yang lainnya

 Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa matan hadis 
tersebut, merupakan matan hadis dengan periwayatan secara makna 
(riwayah bil ma‘na).

Berdasarkan analisa sanad dan matan ini maka dapat disimpulkan 
bahwa hadis ini memenuhi kriteria kesahihan hadis. 

Hadis berikut yang akan ditakhrij yaitu yang berkenaan dengan 
perintah akikah (D±wud): 

 حدثنا مسدد قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت 
 ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت سعت رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يقول

» عن الغلم شاتان مكافئتان وعن اجلارية شاة “367
Artinya:

Musaddad menceritakan pada kami, Sufy±n, dari ‘Amrµ bin D³n±r, 
dari At±’, dari Habibah binti Maisarah dari Ummu Kurz ia berkata 
bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda “bagi anak lelaki wajib 
atasnya menyembelih dua ekor kambing yang telah cukup umur 
dan bagi anak wanita satu ekor.

367 Abµ D±wud, Sunan Abµ D±wud, juz 3, h. 105.
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a. Takhrij Hadis
Tahkrij dengan menggunakan lafal 368جارية pada kitab al-Mu‘jam 

al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy  didapatkan data bahwa 
hadis ini terdapat pada Sunan Abµ D±wud, di dalam kitab Ad±¥±, 
urutan bab 21,369 Sunan al-Tirmiz³, di dalam kitab Ad±¥±, urutan bab 
16,370  Sunan al-Nas±’³, di dalam kitab ‘Aq³qah, urutan bab 3,7-371 

372 Sunan Ibn M±jah, di dalam kitab ªab±’i¥, urutan bab 1,373  Sunan 
al-Darim³, di dalam kitab Ad±¥±, urutan bab 9, dan Musnad Ahmad, 
juz II, urutan bab: 183, 185, 194. Juz 6, urutan bab: 31, 108, 160, 201, 
381, 422, dan 456. 

b. I’tibar Sanad
Berdasarkan penelusuran hadis sebelumnya maka ditemukan 14 

jalur periwayatan, antara lain: 2 riwayat di dalam kitab Sunan Abµ 
D±wud, 2 riwayat di dalam kitab Sunan al-Tirmi©³, 2 riwayat di dalam 
kitab Sunan al-Nas±’³, 1 riwayat di dalam kitab Sunan Ibn M±jah, 1 
riwayat di dalam kitab Sunan al-D±rim³, dan 6 riwayat di dalam Sunan 
A¥mad bin Hanbal.

Dari 14 jalur periwayatan terdapat syahid karena pada level 
sahabat ada 3 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, yakni: 
Ummu Kurz, ²isyah, dan Jaddi (‘Abdullah bin Amrµ bin al-Ash bin 
Wail). Dan mut±bi’ terdapat 8 orang, yaitu: Habibah binti Maysarah, 
Hafsah binti Abdirrahman, A¯a, °±wus, Muj±hid, Sib±‘u bin ¤±bit, 
Abihi (Syu‘a³b).

368 A.J. Weinsinck, Al-Mu’jam al-Mufahras, juz 1, h. 340.  
369 Sulaiman bin al-Asy’a£ Abµ D±wud al-Sajist±n³ alAzd³, Sunan Abu D±wud, Juz 

3 (t.t: D±r al-Fikr, t.th), h. 105. 
370 Muhammad bin ‘´s± Abµ ‘´>s± al-Tirm³©i al-Salam³, al-J±mi’ al-¢a¥i¥ Sunan 

al-Tim³©i, Juz 3,  (D±r I¥ya’ al-Tur±£; Beirut), h. 148. 
371 Abµ Abd al-Rahman Ahmad bin Syu‘aib bin ‘Al³ al-Khar±s±n³ al-Nas±’³, Sunan 

al-Nas±’³, Juz 7 (Halb: Maktabah al-Ma¯bu‘±t al-Islamiyah, 1406 H/1986 M), h. 165. 
372 Abµ Abd al-Rahman Ahmad bin Syu‘aib bin ‘Al³ al-Khar±s±n³ al-Nas±’³, Sunan 

al-Nas±’³, Juz 7 (Halb: Maktabah al-Ma¯bu‘±t al-Islamiyah, 1406 H/1986 M), h. 164, 
373 Abµ ‘Abdillah Muhammad bin Yaz³d al-Qazw³n³, Sunan Ibn M±jah, Juz 2 (t.t 

D±r al-Ihy±, t.th), h. 1056.
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Skema Sanad 23

جده عائشة

سباع بن  ثابت حبيبة بنت ميسرة ابيه حفصة

ابيه عمر بن شعيب يوسف

عبيد اهلل بن يزيد قيس

عمر بن دينار حاد داود بن قيس منصور ابن جريح عبد اهلل بن عثمان

سفيان عفان وكيع هشيم أبو عاصم بشر

أبو بكر مسدد عبيد اهلل بن سعيد أحد بن سليمان يي

ابن ماجه ابوداود النسائى الدارمى ترمذى

رسول اهلل 

أم كرز

عطاء

أحد
حد

عن

عن

حدثنا

قال حدثنا

عن

عن

عن

قالت

c. Kritik Sanad
Sanad hadis riwayat Abµ D±wud ini terdiri 6 atas rawi yaitu: Abµ 

D±wud, Musaddad, Sufy±n, ‘Amrµ bin D³n±r, At±’, Habibah binti 
Maisarah, dan Ummu Kurz. Berikut riwayat hidup dan kualitasnya:

1) Abµ D±wud
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

2) Musaddad
Telah dijelaskan dalam hadis sebelumnya

3) Sufy±n
Nama lengkapnya Sufy±n bin ‘Uyaynah bin Maimun al-Hil±li 

al-Kuf³.374 Ia adalah seorang Imam yang mashur, lahir pada 107 H. 
al-Kiss±I berkata bahwa tidak seorang pun yang meriwayatkan kecuali 

374 Abµ ‘Abdillah Muhammad bin Sa’id bin Man³’, al-°abaq±t al-Kubr±, Juz 1 
(Mad³nah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulµm, 1408 H), h. 48. 
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bahwa ia pernah keliru kecuali Ibnu Uyaynah. Beliau wafat pada 198 
H. 375 

Daintara gurunya ‘Amrµ bin D³n±r,  Ibnu Syihab al-Zuhri, A¡im 
bin Abµ Najud, Abdullah bin Din±r, Zaid bin Aslam, Muhammad bin 
Al Munkadir, ‘A¯± bin al-Saib, Yahya bin Said al-An¡±ri, Sulaiman 
al-A’masy, Suhail bin Abu ¢alih, Ibnu Juraij, Syu’bah, Zaidah bin 
Qudamah. Dan diantara muridnya Al-A’m±sy, Mis’ar bin Kid±m, 
Abdullah bin Mub±rak, al-Syafi’I, Musaddad,  Ahmad bin Hanbal, 
Yahya bin Ma’in, dan Ali bin Madini. 376 

Abu Bakr ibn Khalk±n menilainya sebagai im±m¸’±liman, dan 
£abatan. 377 ‘Al³ ibn al-Mad³n³ menyatakan bahwa tidak ada dari kawan 
al-Zuhr³ yang lebih tekun dari ‘Uyaynah. Al-‘Ijl³ mengatakan beliau 
¡iqah dan ¡abat. Bahkan dikatakan bahwa rawi yang paling £abit dalam 
riwayat Zuhri. Hadis yang diriwayatkannya mencapai 7000. Ya¥ya 
ibn Sa’id juga menilainya sebagai im±m. Syafi’i juga pernah berkata 
bahwa ia tidak pernah melihat orang yan paling bagus penguasaan 
ilmu dan dalam memberi fatwa selain Sufy±n ibn Uyaynah.378 Ibnu 
Hibb±n juga memasukkannya dalam kelompok £iqah. 379 Zahabi juga 
menyebutkannya sebagai im±m. 380

4) ‘Amrµ bin D³n±r
Nama lengkapnya adalah ‘Amrµ bin D³n±r al-Makk³ Abµ 

Mu¥ammad al-A£ram al-Jam¥³.381 Gelarannya Abµ Mu¥ammad. Ia 
wafat pada 126 H. saat umurnya lebih dari 70. Kelahirannya pada 45 
H. 382 Amrµ bin D³n±r termasuk penghapal hadis yang terdahulu dari 
para ulama sebayanya. Selama tiga tahun, Amrµ bin D³n±r berfatwa 
di Makkah, menjadi lisan bagi penduduknya dan teman duduk para 
ulama.383 

375 Ibnu al-Jazar³, Gay±tu al-Nih±yah f³ T|abaq±ti al-Qurr±, juz 1, (Cet. I, 
D±r al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beyrut, 2006), h. 135

376 Al-Miz³, Tah§ib al-Kam±l, juz 11, h. 177.
377 Abu Bakr ibn Khalk±n, Wafiy± al-‘A’y±n, juz 2, (D±r ¢adr, Beyrut, t.th.), h. 391.
378 Al-Miz³, Tah§ib al-Kam±l, juz 11, h. 188-190.
379 Ibnu Hibb±n, al-¤iq±t,, juz 6, h. 403.
380 Zahab³, T±rich al-Isl±m, juz 3, h. 461.
381 Mµqi’ Wazarah al-Auq±f al-Ma¡riyah, Mausu‘ah al-A’l±m, Juz 1 (t.t: t.p: t.th.), 

h. 373.
382 Ibnu HIbb±n, al-¤iq±t, juz 5, h. 167. 
383 Al³ bin Ibr±him  bin D±wµd bin Salm±n bi Sulaim±n, Tu¥fah al-°alib³n, Juz 1 
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Diantara gurunya Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah 
dan Anas bin M±lik. Sedangkan muridnya  diantaranya Sufy±n bin 
‘Uyainah.384

  ‘Al³ bin al-Mad³ni berkata bahwa ia seorang hafiz.385 Abµ 
Hatim, Abµ Zur’ah, al-S±ji berkata, bahwa Amrµ bin D³n±r seorang 
yang £iqah. Ibn Hajar al-A£qal±ni berkata bahwa ia £iqah £abat.386 
Imam Adz Dzahabi berkata : “Ia adalah ikon dan seorang syekh al 
Haram dimasanya.”387 

5) ‘A¯±’
Nama lengkapnya adalah ‘A¯±’ bin Ab³ Rabb±h al-Qursy³, 

kuniahnya adalah Abµ Muhammad. Lahir di Negeri Yaman dan besar 
di kota Mekkah. 388 Menurut ¦amm±d ibn Salamah beliau wafat pada 
tahun 114 H. 389 Zahabi menyatakan bahwa ia hidup selama 80 tahun390 
jika  berdasarkan riwayat kematiannya pada 140 H. maka asumsinya 
beliau lahir di tahun 34 H. tapi dalam Tarikh Irbil Ia dinyatakan lair 
pada 27 H.  

Diantara gurunya Ibnu ‘Abb±s, Ibnu ‘Amr, Ibnu ‘Umar, Ibnu 
Zaubair, ‘Us±mah ibn Zaid, Abu Hurairah, Aisyah, dan Ummu Salamah, 
Ummu H±ni, Ummu Kurza al-Ka’bah. Dan diantara muridnya anaknya 
Ya’qub, Abµ Is¥±q, Muj±hid, al-Zuhr³, dan ‘Amru ibn D³n±r.391 

Menurut Ibnu Hajar beliau adalah £iqah, faq³h, dan f±«il akan 
tetapi ia biasa melakukan irs±l dan menurut beberapa pendapat ia 
berubah ke-£iqah -anya. 392 Ibnu Sa’id al-Qa¯¯±n berkata bahwa dia 
¤iqah.393 A¥mad Ibnu ¢±li¥ menilainya sebagai Syaikh ¢iqah bagus 
hadisnya serta sedikit hadisnya.394 Abµ H±tim : Sadµq, S±lih al-

(t.t: t.p, 724 H), h. 4. 
384 Al³ bin Ibr±him  bin D±wµd bin Salm±n bi Sulaim±n, Tu¥fah al-°alib³n, juz 1, h. 4. 
385 Ahmad Far³d, Min A’l±m al-Salaf, Juz 1 (t.t: Durµs Sautiyah, t.th.), h. 4. 
386 Ibnu Hajar, Taqr³b al-Tah§ib, juz 1, h. 421. 
387 ‘A«µ al-Maltaq³, al-Wafiy±t wa al-Ahd±£ , Juz 1 (t.t: t.p, 1431 H), h. 43.
388 Ibnu ¦ibb±n, al-¤iq±t, juz 5, h. 198. 
389 Al-B±j³, al-Ta’dil wa al-Tajri¥, juz 3, h. 1127. 
390 Zahab³, al-K±syif, juz 2, h. 21. 
391 Ibnu Hajar, Tah§³b al- Tah§³b, juz 7, h. 180. 
392 Ibnu Hajar>, Taqr³b al-Tahzib, juz 1, h. 391. 
393 Abµ al-Fad|}l A¥mad Ibnu ‘Al³ Ibnu Mu¥ammad Ibnu A¥mad Ibnu ¦ajar al-

‘Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b,  Juz 1 h. 362. 
394 Abµ ¦afa¡ A¥mad Ibnu A¥mad Ibnu ‘U£m±n Ibnu A¥mad Ibnu Mu¥ammad Ibnu 

Ayyµb,  T±rikh al-Asm±’i >t al-¤iq±t, (Cet I; Kuwait: D±r Salafiyah, 1984), h. 209.
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¦ad³s.395 ‘Al³ Ibnu ¦ukaim al-Aud± menilainya ¤adµq.396  

6) Hab³bah binti Maisarah
Nama lengkapnya adalah Hab³bah binti Maisarah ibn ab³ Khu£aim 

Ummu ¦ab³b. Ia adalah Maul± ‘A¯a ibn Ab³ Rab±h, tapi sebaliknya 
‘Al³ ibn al-Mad³n³ menyatakan bahwa ‘A¯± yang merupakan Maul± 
dari Hab³bah. Beliau telah meriwayatkan dari Ummu Kurzin al-
Ka’bah. Dan ‘A¯a ibn Ab³ Rab±h juga meriwatkan darinya. 397

Ibnu ¦ibb±n memasukkan ¦ab³bah dalam klasifikasi rawi £iqah. 
Abµ Dawud dan Nasai telah meriwayatkan hadis darinya. Ibnu 
Hajar menilainya sebagai rawi maqbµlah. Sedangkan Zahab³ tidak 
memberikan penilaian atasnya. 398

7) Ummu Kurz
Nama lengkapnya adalah Ummu Kurz al-Ka’biyah al-Khuza‘iyah 

al-Makkiyah. Muridnya adalah Sib±’ bin S±bit, T±wus bin Kis±n, 
Habibah, Abdullah bin Abbas, ‘Urwah bin Zubair, ‘²¯a bin Abi 
Rabb±h, Amrµ bin Syu’aib.399 Wafat pada tahun 60 H.400 Dalam kitab 
al-K±syif dinyatakan bahwa beliau ini adalah seorang sahabat,401 dan 
sebagai sahabat ia dinilai adil. 

Berdasarkan keterangan kelahiran, kematian, dan domisil para 
rawi maka disimpulkan bahwa terjadi ketersambungan sanad antara 
murid dan guru. Hal ini juga didukung dengan daftar nama guru dan 
murid. Selain itu para perawi di atas dinilai sebagai seorang yang ¡iqah 
oleh para kritikus hadis. Berdasarkan data ini sanad di atas dinilai sahih 
dan memungkinkan untuk proses kritik matan selanjutnya.    

d. Kritik Matan
Berdasarkan penelusuran terhadap hadis yang menjadi objek 

kajian ditemukan beberapa lafal yang berbeda-beda sebagai berikut:

395 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n Ibn Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, Juz 8, 
h. 341. 

396 Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n Ibn Ab³ ¦±tim, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, Juz 7, h. 299. 
397 al-Miz³, Tah§³b al-Kam±l, juz 35, h. 150. 
398 al-Miz³, Tah§³b al-Kam±l, juz 35, h. 150, Ibnu Hajar, Taqr³b al-Tah§³b¸juz 1, 

h. 745, dan Zahab³, al-K±syif, juz 2, h. 505. 
399 al-Mizzi, Tahzib al-Kam±l, juz 2, h 380.
400 Syams al-Din  Abµ Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Zahabi, 

T±r³kh al-Isl±m, Juz 3 (t.t: D±r al-Gurub³ al-Isl±m³, 2003 M), h. 558.  
401 Zahab³, al-K±syif, juz 2, h 527.
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a. Sunan 
Abµ D±wµd 
terdapat 
dua riwayat 
yang 
berulang, 
yaitu:

 1. »َعِن اْلُغَلِم
 َشاتَاِن ُمَكاِفَئَتاِن،
 َوَعِن اجْلَارِيَِة َشاٌة«

 قَاَل أَبُو َداُوَد:
 سَِْعت َأْحََد قَاَل:
 ُمَكاِفَئَتاِن: »َأْي

 ُمْسَتِويـََتاِن أَْو
ُمَقارِبـََتاِن«

 2. َعْن اْلُغَلِم
 َشاتَاِن ُمَكاِفَئَتاِن

 َوَعْن اجْلَارِيَِة
 َشاٌة. قَاَل أَبُو

 َداُود سَِْعت َأْحََد
 قَاَل ُمَكاِفَئَتاِن

 َأْي ُمْسَتِويـََتاِن أَْو
ُمَقارِبـََتاِن

b. 
Sunan al-
Tirmi©³ 
terdapat 
dua 
riwayat, 
yaitu:

 1. َعِن
 الُغَلِم َشاتَاِن

 ُمَكاِفَئَتاِن، َوَعِن
اجلَارِيَِة َشاٌة

 2. َعِن
 الُغَلِم َشاتَاِن

 ُمَكاِفَئَتاِن، َوَعِن
اجلَارِيَِة َشاٌة

c. Sunan 
al-Nas±’³ 
terdapat 
dua 
riwayat, 
yaitu:

 1. َعِن اْلُغَلِم
 َشاتَاِن ُمَكافَأَتَاِن،
َوَعِن اجْلَارِيَِة َشاٌة

 2. يف اْلُغَلِم
 َشاتَاِن ُمَكافَأَتَاِن،

 َويف اجْلَارِيَِة َشاٌة

d. Sunan 
Ibn 
M±jah 
terdapat 
satu 
riwayat, 
yaitu:

 َعِن اْلُغَلِم
 َشاتَاِن

 ُمَكاِفَئَتاِن،
 َوَعِن اجْلَارِيَِة

َشاة

e. Su-
nan al-
D±rim³ 
ter-
dapat 
satu ri-
wayat, 
yaitu:

 َعِن اْلُغَلِم
 َشاتَاِن

 ُمَكاِفَئَتاِن،
 َوَعِن اجْلَارِيَِة

َشاٌة

f. Musnad 
Ahmad 
terdapat 6 ri-
wayat, yaitu:
 1. َل ُأِحبُّ اْلُعُقوَق،

 َوَمْن ُوِلَد َلُه َمْوُلوٌد
 فََأَحبَّ َأْن يـَْنُسَك َعْنُه

 فـَْليـَْفَعْل، َعِن اْلُغَلِم
 َشاتَاِن ُمَكافَأَتَاِن،
َوَعِن اجْلَارِيَِة َشاٌة

 2. َعِن اْلُغَلِم َشاتَاِن
 ُمَكافَأَتَاِن، َوَعِن

اجْلَارِيَِة َشاٌة
1. َعِن اْلُغَلِم

           َ اتَاِن
ُمَكافَأَتَاِن،

  َوَعِن اجْلَارِيَِة
َشاٌة

 2. َعِن اْلُغَلِم َشاتَاِن
 ِمْثَلِن، َوَعِن اجْلَارِيَِة

َشاٌة
 3. َعِن اْلُغَلِم َشاتَاِن

 ُمَكافَأَتَاِن، َوَعِن
اجْلَارِيَِة َشاٌة

 4. َعِن اْلُغَلِم َشاتَاِن،
َوَعِن اجْلَارِيَِة َشاٌة

Setelah melakukan perbandingan beberapa lafal matan hadis 
yang diteliti di atas, maka ditemukan beberapa hadis yang mengalami 
perbedaan dengan yang lainnya. Adapun perbedaan tersebut yaitu:

Pada awal matan hadis:

َل ُأِحبُّ اْلُعُقوَق، َوَمْن ُوِلَد َلُه َمْوُلوٌد فََأَحبَّ َأْن يـَْنُسَك َعْنُه فـَْليـَْفَعْل
َعِن اْلُغَلِم َشاتَاِن ُمَكاِفَئَتاِن، َوَعِن اجْلَارِيَِة َشاٌة

يف اْلُغَلِم َشاتَاِن ُمَكافَأَتَاِن، َويف اجْلَارِيَِة َشاٌة
Selain dari perbedaan di atas, juga terdapat tambahan perkataan 

dari perawi, yaitu:  

قَاَل أَبُو َداُود سَِْعت َأْحََد قَاَل ُمَكاِفَئَتاِن َأْي ُمْسَتِويـََتاِن أَْو ُمَقارِبـََتاِن
Adapun perbedaan yang terakhir, yaitu terdapat pada pertengahan 

pernyataan. Tepatnya pada riwayat terakhir Musnad Ahmad:
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َعِن  اْلُغَلِم َشاتَاِن، َوَعِن اجْلَارِيَِة َشاٌة 
Sementara pada riwayat yang lain terdapat kata ُمَكافَأَتَاِن setelah 

kata َشاتَاِن. Itulah yang terjadis pada umumnya.
Selanjutnya untuk membuktikan apakah matan hadis tersebut 

tehindar dari illat atau tidak, maka dibutuhkan langkah-langkah yang 
dalam hal ini dikenal dengan kaidah  minor terhindar dari ‘illat  yaitu 
sebagai berikut :
1. Tidak terjadi inqil±b. Inqil±b adalah terjadinya pemutarbalikan lafal 

matan hadis. Dalam hal ini terjadi pemutarbalikan lafal matan hadis.
2. Tidak ada idr±j. Idr±j adalah adanya sisipan dalam matan hadis, 

yang biasanya terdapat pada pertengan matan hadis. Hal demikian 
terjadi pada matan hadis ini, yaitu kata ِمْثَلِن

3. Tidak ada ziy±dah. Ziy±dah adalah tambahan dari perwai yang £iqah 
yang biasanya terletak di akhir matan. Pada hadis ini terdapat hal 
demikian. Seperti di dalam riwayat Abµ D±wµd, yaitu:

قَاَل أَبُو َداُوَد: سَِْعت َأْحََد قَاَل: ُمَكاِفَئَتاِن: »َأْي ُمْسَتِويـََتاِن أَْو ُمَقارِبـََتاِن
4. Musahhaf/Muharraf, perubahan huruf atau syakal pada matan hadis. 

Pada hadis ini terdapat hal demikian, َعِن menjadi يف 
5. Naq³s, yaitu mengurangai dari lafal matan hadis yang sebenarnya. 

Salah satu contohnya di dalam riwayat 1 dan 2 Musnad Ahmad.
Riwayat pertama, yaitu:

 َل ُأِحبُّ اْلُعُقوَق، َوَمْن ُوِلَد َلُه َمْوُلوٌد فََأَحبَّ َأْن يـَْنُسَك َعْنُه فـَْليـَْفَعْل، َعِن
اْلُغَلِم َشاتَاِن ُمَكافَأَتَاِن، َوَعِن اجْلَارِيَِة َشاٌة

Riwayat kedua, yaitu:

َعِن اْلُغَلِم َشاتَاِن ُمَكافَأَتَاِن، َوَعِن اجْلَارِيَِة َشاٌة
Selanjutnya untuk membuktikan  apakah kandungn hadis tersebut 

mengandung syaz atau tidak maka diketahui tidak ada ayat al-Qur’an 
yang menolak hal itu. Meskipun tidak ada dalil dari al-Qur’an mengenai 
aqiqah terhadap anak yang baru lahir, tetapi banyak hadis dari Nabi 
saw. mengenai penyembelihan hewan untuk anak yang baru lahir. 
Sebagaimana sabda Nabi saw. adalah sebagai berikut:

ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ثـََنا َسْلَماُن ْبُن َعاِمٍر الضَّبُِّّ قَاَل سَِ    َحدَّ
َمَع اْلُغَلِم َعِقيَقٌة فََأْهرِيُقوا َعْنُه َدًما َوأَِميطُوا َعْنُه اأْلََذى402

402 Muhammad bin Ism±‘³l Abµ ‘Abdillah al-Buk±r³ al-Ja’f³, al-J±mi’ al-¢a¥³¥ al-
Mukhta¡ar, Juz 7 (t.t: D±r Tuq al-Najja±r, 1422 H), h. 84.
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Artinya:

telah menceritakan kepada kami Salman bin Amir Adl Dlabbi ia 
berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: “Pada anak lelaki ada kewajiban ‘akikah, maka 
potongkanlah hewan sebagai akikah dan buanglah keburukan 
darinya.”

Hadis ini juga tidak bertentangan dengan fakta sejarah sebagaimana 
Rasulullah saw. pernah beraqiqah untuk Hasan dan Husain pada hari 
ketujuh dari kelahirannya, beliau memberi nama dan memerintahkan 
supaya dihilangkan kotoran dari kepalanya (dicukur).

Aqiqah merupakan bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada 
Allah Subhanahu wa Ta’ala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas 
karunia yang dianugerahkan Allah swt.  dengan lahirnya sang anak.

Setelah melakukan  penelitian terhadap sanad dan matan hadis, 
maka disimpulkan bahwa hadis ini sahih karena sesuai degan kriteria 
kesahihan hadis.

Berikutnya takhrij hadis yang berkaitan larangan menikahkan 
anak-anak kecil, yaitu hadis riwayat Nasai, yaitu: 

ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى َعْن احلَُْسنْيِ ْبِن َواِقٍد َعْن  َأْخبـََرنَا احلَُْسنْيُ ْبُن ُحَرْيٍث قَاَل َحدَّ
 َعْبِد اللَِّه ْبِن بـَُرْيَدَة َعْن أَبِيِه قَاَل َخَطَب أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما فَاِطَمَة
فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَـَّها َصِغيٌَة َفَخطَبـََها َعِليٌّ فـََزوََّجَها ِمْنُه403

Artinya:

Telah mengkhabarkan kepada kami Al Husain bin Huraits, ia berkata; 
telah menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Musa dari Al Husain 
bin Waqid dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata; 
Abu Bakar dan Umar radliallahu ‘anhuma melamar Fathimah, lalu 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya 
ia masih kecil, “lalu Ali melamarnya dan beliau menikahkannya 
dengan Ali. 

a. Takhrij Hadis
Takhrij pada lafal pertama matan hadis 404 َصِغيٌَة  dengan ِإنَـَّها 

403 Al-Nas±i, Sunan Nas±i, h. 498. 
404 Abd al-Gaff±r Sulaim±n al-Bundar³, Mausµ’ah al-A¯r±f al-¦ad³£ al-Nabawiyyah 

al-Syar³f , Juz 10, (Beirµt: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, t.th), h. 608.
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menggunakan kitab Mausµ’ah al-A¯r±f al-¦ad³£ al-Nabawiyyah al-
Syar³f ditemukan informasi bahwa hadis tersebut terdapat pada Sunan 
al-Nas±’i, juz 6, h. 62, Mustadrak al-¦±kim, juz 2, h. 168, Maw±rid 
al-Zam±n li al-Hai£am³, h. 2224, dan Musy±kat al-Ma¡±bih Littab’r³z³ 
h. 6095.

b. I’tibar Sanad
Berdasarkan tahkrij di atas diketahui bahwa jika mengacu pada 

Kutub Tis’ah hadis ini hanya terdapat dalam Nas±i. Memang diluar 
kitab 9 hadis ini terdapat pada beberapa kitab yang lain tapi pada kajian 
ini peneliti hanya berfokus pada Kutub Tis’ah saja. 

Dari penelusuran pada riwayat yang penulis lakukan ternyata 
s±hid dan mut±bi’ tidak dimiliki, walaupun dengan melihat pada selain 
Kutub al-Tis’ah. Karena semua sanad hanya bermuara pada Buraidah 
bin ¦usaib pada tingkat sy±¥id dan ‘Abdullah bin Buraidah pada 
mut±bi’. Berikut skema sanad hadisnya.

Skema Sanad 24

رسول هللا 

��بِیهِ

عَبْدِ ا��ِ �ْنِ �ُرَیْد

الْحُسَنيِْ �ْنِ وَاقِدٍ

الْفَضْلُ �ْنُ مُوىسَ �َيلِ� �ْنُ الْحَسَنِ �ْنِ شَقِ�قٍ

الْحُسَنيُْ �ْنُ حُرَیْثٍ �َيلِ� �ْنُ خَرشَْمٍ الْمَرْوَزِي�  مُحَم�دُ �ْنُ مُوىسَ �ْنِ �َامتٍِ الْبَاشَاينِ�

مُحَم�دُ �ْنُ ��محَْدَ �ْنِ ��يبِ عَوْنٍ بِ�َسَا ��بُو معَْرٍو مُحَم�دُ �ْنُ مَحْمُودٍ ا�ْ�صْهبََاينِ�  ��بُو الْعَب�اسِ الْقَامسُِ �ْنُ الْقَامسِِ الس��ی�ارِي�

إ�ن ح�ان ال�َسَائٍ ��محَْد �ْنُ حَ�ْبَل احلمك

 عن

 عن

 �دثنا

 عن

 �ٔ�رب�
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c. Kritik Sanad
Hadis yang akan dikritisi sanadnya adalah riwayat dari Nas±i, 

yang terdiri 6 rawi, Nas±i, al-¦usayn bnu ¦uray£, al-Fa«l bnu Mµs±, 
al-¦usayn ibn W±qid, ‘Abdullah bnu Buraydah, dan ab³hi.  

1) Al-Nas±’i
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya

2) ¦usain bin Hurai£
Nama lengkapnya ialah Abµ ‘Im±r ¦usain bin ¦urai£ al-Marµzi405 

al-Khaz±’i.406 beliau adalah orang Mesir.407 Beliau naik haji pada tahun 
243H dan wafat pada tahun 244 H.408 

Diantara gurunya al-Fa«l bin Mµs±, dan Abd al-Az³z bin Ab³ 
¦±zim,409dan diantara muridnya semua pengarang kutub sittah kecuali 
Ibnu M±jah, muridnya yang lain Abµ Zar’ah al-R±z³, dan al-¦as±n 
ibn Sufy±n. 410

Zahab³ menilainya sebagai seorang im±m, ¥±fi§, ¥ujjah. Ibnu 
¦ibb±n juga memasukkannya dalam kategori £iqah, begitu pula 
dengan Imam Nas±i memasukkannya sebagai ¡iqah. Ibnu Hajar 
juga menilainya sebagai £iqah. 411 Begitu pula para Imam Kutub 
Sittah, semua meriwatkan darinya kecuali Ibnu Majah, hal tersebut 
menandakan bahwa al-Husain ibn ¦urai£ bisa diterima sebagai rawi.  

405 al-D³n Abµ ‘Abdullah Mu¥ammad bin ‘Abdullah bin A¥mad bin ‘U£m±n Q±imaz 
al-ªahabi, al-Mu’³n fi °abaq±h al-Mu¥addi£³n, Juz 1, (Cet. I; ‘Amm±n: D±r al-Furq±n, 
1404H./ 1984M), h. 84.

406 al-ªahabi, al-K±syif, juz 1, h. 332.
407  Ibr±¥im bin Ibr±¥im bin ¦asan al-Liq±ni, Bahjah al-¦±fil wa Ajmal al-Was±’il, 

Juz 1, (Cet. I; Yaman: al-Nu’m±n li al-Bu¥µ£ wa al-Dir±s±ti al-Islamiyyah, 1432H./ 
2011M), h. 155.

408 A¥mad bin ‘Al³ bin Mu¥ammad bin Ibra¥³m Abµ Bakr Ibn Manjµyah, Rij±l 
¢a¥³¥ Musl³m, Juz 2, (Cet. I; Beirµt: D±r al-Ma’rifah, 1407H./ 1987M), h. 136.

409 Musl³m bin al-¦ajj±j Abµ ¦asan al-Qusyairi al-Naisabµr, al-Kun± al-Asm±’, 
Juz 1, (Cet. I; Mad³nah al-Munawwarah, ‘Im±dah al-Ba¥£ al-‘Alamiy bi al-J±miah 
al-Isl±miyyah, 1404H./1984M), h. 587. Lihat juga Abµ Mu¥ammad ‘Abdu al-Ra¥man 
bin Mu¥ammad bin Idr³s al-Mun©³r al-Tam³mi, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, Juz 3, (Cet. I; 
Beirµt: D±r I¥y±’ al-Tura£ al-‘Arb³, 1271H./ 1952M), h. 50.

410 Zahab³, S³ru A’l±m al-Nubal±, juz 11, h. 400.
411 Zahab³, S³ru A’l±m al-Nubal±, juz 11, h. 400 dan Ibnu Hajar, Taqr³b al-Tahzib, 

juz 1, h. 166.
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3) Al-Fa«l bin Mµs±
Nama lengkap beliau ialah Al-Fa«l bin Mµs± al-Sain±ni al-Marµzi 

al-¦±fi©.412 Negeri semasa hidupnya berada di Himsh, sedangkan 
kelahirannya pada 115 H. dan wafat pada 191 atau 192 H. 413 

Diantara gurunya Ism±’il ibn Ab³ Kh±lid, al-Ja’id ibn ‘abdi 
Ra¥m±n, ¦usain bin W±qid, dan Kha£im ibn ‘Ar±k.414 Dan diantara 
muridnya ‘Al³ ibn ¦ajr, Is¥±k ibn R±hawiyah, Ya¥ya ibn Ak£am, al-
Husa³n bin ¦±ri£ dan Mu¥amm±d ibn ‘Abdul al-Aziz.415 

Menurut Ya¥ya ibn Ma’in dan Mu¥ammad ibn Sa’ad beliau £iqah, 
Abµ ¦±tim berkata ¡udµq, ¡±li¥, Wak³’ £iqah ¡±¥ib al-Sunnah, begitu 
pula ‘Al³ ibn Khasyram menilainya £iqah.416 Dalam penilaian Ibnu 
Hajar ia adalah im±m, h±fi©, £abat, Abµ Na’im al-Mal±i menilainya 
a£bat dibandingkan ‘Abdullah ibn Mub±rak.417 Semua Imam Kutub 
Sittah meriwayatkan hadis dari al-Fa«l ibn Mµs± hal ini menandakan 
beliau dianggap rawi yang bisa diterima. 

4) ¦usain ibn W±qid
Nama lengkapnya ¦usain Ibn W±qid al-Marwaz³.418 Laqabnya 

‘Abdull±h Ibn ‘²mir Ibn Kuraiz al-Qurasy³. Kunniyahnya Abµ 
‘Abdull±h, namun lebih Masyhµr Abµ ‘Al³ dan beliau merupakan 
seorang hakim/q±d³  di Marwa.419 Beliau wafat di Marwa,420 Bukh±r³ 
berkata: berkata’ Al³ Ibn Husain Ibn W±qid bahwa ayahku  wafat pada 
tahun 159 H, satu pendapat mengatakan 157 H.421 

412 Abdu al-Ra¥man bin Abµ Bakr Jal±l al-D³n al-Suyµti, °abaq±h al-¦if±© Juz 1, 
(Cet. I; Beirµt: D±r al-Kutub al’Alamiyyah, 1403H), h. 130.

413 Ibnu ¦ibb±n, al-¤iq±t, juz 7, h. 395.
414 Al-M³z³, Tah§ib al-Kam±l, juz 23, h. 255.
415 Ibnu Hajar, S³ru A’l±m al-Nub±l±, juz 9, h. 103 dan Al-M³z³, Tah§ib al-Kam±l, 

juz 23, h. 255.
416 Abµ Mu¥ammad A¥mad bin Ma¥mµd bin Mµs± bin A¥mad bin ¥usain al-Gait±bi 

al-¦anafi, Mag±ni al-Akhy±r fi Syar¥ As±mi Rij±lun Ma’±ni al-A£ar, Juz 2, (Cet. I; 
Beirµt: D±r al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1427H./ 2006M), h. 453.

417 Ibnu Hajar, S³ru A’l±m al-Nub±l±, juz 9, h. 104.
418 Syams al-D³n Mu¥ammad Ibn A¥mad al-ªahab³, Miz± al-‘I’tid±l f³ Naqd al-Rij±l, 

juz 2 (Cet. I; Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1415 H/ 1995 M), h. 307.
419 Mu¥ammad Ibn ¦ibb±n Ibn A¥mad Abµ ¦±tim al-Tamim³ al-Bust³, al-¤iq±t li 

Ibn ¦ibb±n, juz 6, h. 209. Lihat juga Tah§³b al-Kam±l, jilid VI, h. 493.
420 Mu¥ammad Ibn ¦ibb±n Ibn A¥mad Abµ ¦atim al-Tam³m³ al-Bast³, Masy±hir 

‘Ulam±’ al- Am¡±r, juz 1 (Beirut: D±r al-Kutub  al-‘Ilmiyah, 1959 H), h. 195.
421 Mu¥ammad Ibn Ibr±h³m Ibn Ism±’³l Abµ ‘Abdill±h al-Bukh±r³ al-Ju’f³, al-T±r³kh 
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Diantara gurunya ¤um±t Ibn ‘Abdillah bin ²nas bin M±lik, 
‘Ikrimah, ‘Abdull±h Ibn Buraidah, ‘Abd. al-M¬lik Ibn ‘Uma³r, 
Yaz³d al-Na¥w³, Mu¥ammad Ibn Ziy±d, ‘Abd. al-M±lik Ibn ‘Am³r.422 
Adapun muridnya diantaranya anaknya sendiri, yaitu ‘Al³ Ibn al-
¦usain dan ‘al-‘Al±’ Ibn al-¦usain, al-Fa«l Ibn Mµs± al-Sain±n³, 
‘Al³ Ibn al-¦usain Ibn Syaq³q, Abµ Tumailah, Zaid Ibn al-¦ub±b, dan 
‘Abdull±h Ibn al-Mub±rak.423

Penilain ulama padanya Al-Nas±’i mengatakannya Laisa bih 
ba’as, A¥mad mengganggapnya F³ ba’«i had³£ih nakiratun, Ibn 
Mu’³n menilai:  £iqat.424 Ibn Ab³ Khai£amah mengatakan : £iqat, Abµ 
Zur’ah menilaina Laisa bih ba’as.425 A¥mad ibn Syabawaih Laisa 
f³him syai’un min al-Irj±’. Ibn Sa’ad mengatakannya ¦asan al-¥ad³£.426 
Semua imam kutub al-sittah juga meriwayatkan hadis darinya. 

5) ‘Abdullah bin Buraidah
Nama lengkapnya ialah ‘Abdullah bin Buraidah bin ¦as³b al-

Asl±mi al-Marµzi,427 beliau lahir pada hari Ahad pada pemerintahan 
Khalifah ‘Umar bin al-Kha¯ab dan meninggal pada tahun 115H.428 

Diantara gurunya Bapak sendiri (Buraidah ibn al-¦asib ibn 
‘abdullah ibn al-¦±ri£), Imr±n bin ¦usain, Samarah bin Jundµb, dan 
Ya¥ya bin Ya’mar. Sedangkan muridnya ¦aj³r bin ‘Abdullah ¦usa³n 
bin Zakw±n al-Mu’allim, dan ¦usain bin W±qid al-Marµzi. 429 

al-¢ag³r, juz 2 (Cet. I; Kairo: D±r al-Wa’iy, Maktabah D±r al-Tur±£, 1397 H/1977 M), 
h. 133. Lihat juga }ammad Ibn Ibr±h³m Ibn Ism±’³l Abµ ‘Abdill±h al-Bukh±r³ al-Ju’f³, 
al-T±r³kh al-Kab³r, juz 2 (t.t.: D±r al-Fikr, t.th), h. 389.

422 al-Mizz³, Ta¥z³b al-Kam±l f³ Asm±>’i al-Rij±l, jilid 6, h. 492.
423 A¥mad bin Al³ bin Hajar Abµ al-Fadl al-Asqal±ni al-Sy±fi’i, Tah©³b al-Tah©³b, 

juz 1, h. 438.
424 Ibnu Hajar, Siyar A’l±m al-Nubal±, juz 7, h. 104.
425 ‘Abd. al-Ra¥m±n Ibn Ab³ ¦atim Mu¥ammad Ibn Idr³s Abµ Mu¥ammad al-R±ziy 

al-Tam³m³, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, juz 3 (Cet. I; Beirut: D±r I¥y± al-Tur±£ al-‘Arab³, 
1271 H/1952 M), h. 66.

426 Ibnu Hajar, Tah©³b al-Tah©³b, h. 438. 
427 Abµ Abdullah Mu¥ammad bin Sa’ad bin Mani’ al-H±syimi bi al-Wal±’ al-°abaq±t 

al-Kubra, Juz 5, (Cet. I; Beirµt: D±r al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1410H./1990M), h. 154.
428 Muhammad bin ¦ibb±n bin Ahmad Abµ ¦atim al-Tamim³ al-Busit³, al-Tsiq±t, 

Juz 5, (Cet. I; Hindi: D±’irah al-Ma’±rif al-U£m±niyyah, 1393H./ 1973M), h. 16.
429 Lihat Ahmad bin Mu¥ammad bin ¦usain bin ¦asan, al-Hid±yah wa al-Irsy±d 

fi Ma’rifah Ahl ¤iqah wa al-Sid±d, Juz 1, (Cet. I; D±r al-Ma’rifah, 1407H./ 1987M), 
h. 397 dan al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l fi Asm±’ al-Rij±l, juz 14, h. 328.
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Ya¥ya bin Ma’³n, Abµ al-¦atim, Zahabi, dan al-‘Ajli 
mengatakannya £iqah, walaupun Waqi’ mengatakan Sulaiman ibn 
Buraidah (saudara ‘Abdullah) lebih sah hadisnya.430 Ibnu Hajar 
menganggapnya ¥±fiz, im±m, dan q±di’.431 Semua pengarang kitab 
Kutub al-Sittah juga meriwayatkan dari, bahkan pada Bukhari ada 
25 hadis.

6) Bapaknya ‘Abdullah bin Buraidah
Nama lengkap beliau ialah Buraidah bin al-¦usa³b bin al-Aslami 

Abµ Sahl, beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah saw, beliau 
menetap di Bashrah kemudian lahir dan wafat di Mirwa.432 

Diantara murid beliau ialah ibn ‘Abb±s dan Anaknya, yakni 
‘Abdullah bin buraidah.433 Beliau wafat pada tahun 62H.434 sebagai 
seorang sahabat maka para kritikus hadis menyepakati bahwa ia adalah 
rawi adil.

Dengan mengamati keterangan-keterangan periwayat di atas, 
maka dapat disimpulkan adanya ketersambungan periwayat dari 
sahabat sampai ke mukharrij. Selisih umur diantara masing-masing 
guru dan murid menunjukkan adanya kemungkinan pertemuan dan 
periwayatan tersebut, apalagi didukung oleh keterangan-keterangan 
dalam biografi yang mencantumkan berbagai  nama guru dan murid 
masing-masing. 

Di dalam pengkajian ini banyak pula nama para perawi yang 
sama tempat tinggalnya, yakni al-Nas±’i yang pernah rihlah ke Mesir, 
kemudian ¦usain bin ¦urai£, al-Fadl bin Mµsa, ¦usain bin W±qid, 
‘Abdullah bin Buraidah dan Buraidah bin ¦u¡aib, masing-masing 

430 al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l fi Asm±’ al-Rij±l, Juz 14, h. 328.
431 Syam al-D³n Abµ Abdillah Muhammad bin Ahmad bin U£m±n bin Qaimaza 

al-Zahabi, Siy±r al-‘A’lam al-Nubal±, Juz 5, (Cet. III; Beirµt: Mu’assasah al-Ris±lah, 
1405H./ 1985M), h. 50.

432 Abµ ‘Mu¥ammad ‘Abdu al-Rahm±n bin Mu¥mmad bin Idr³s bin Mun©³r al-
Tam³mi, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, Juz 2, .  h. 424.

433 Abµ ¦asan ‘Al³ bin ‘Umar bin A¥mad bin Mahdi bin Mas’µd bin al-Nu’m±ni 
bin D³nar al-Bagd±di al-Daruqu¯ni, al-Mu’talif wa al-Mukhtalif, Juz 2, (Cet. I; Beirµt: 
D±r al-Garb al-Islamiy>, 1406H./ 1986M), h. 915.

434 Syams al-D³n Abµ ‘Abdullah Mu¥ammad bin ‘Abdullah bin A¥mad bin ‘U£m±n 
Q±imaz al-ªahabi, al-K±syaf, Juz 1, . h. 265. 
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berdomisili di Mesir. maka dapat dipastikan bahwa persambungan 
sanad diantara mereka stabil tanpa terputus. Serta sigat yang dipakai 
dalam menyampaikan hadis adalah sigat tingkatan al-Sim±’ yakni 
tingkatan lambang periwayatan yang tertinggi. 

Dalam penilaian ulama hadis tak satupun dari semua perawi yang 
dikaji di atas ada yang men Jarh nya. Akan tetapi Semua ulama men-
Ta’dil-kannya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya hadis yang diteliti 
oleh pengkaji berstatus ¢a¥i¥.

d. Kritik Matan
Untuk mempermudah dalam mengetahui illah, maka peneliti 

melakukan pemotongan lafal hadis terlebih dahulu, yaitu sebagai 
berikut:

1. Dida-
lam Sunan 
al-Nas±’i 
li al-¢ag³r 
terdapat 1 

riwayat

َخَطَب أَبُو َبْكٍر، 
َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه 
َعنـُْهَما فَاِطَمَة، 

فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 
َصلَّى اهللُ َعَلْيِه 

َوَسلََّم: 
»ِإنَـَّها َصِغيٌَة« 
َفَخطَبـََها َعِليٌّ، 

فـََزوََّجَها ِمْنُه

2. Sunan 
al-Nas±’i li 

al-Kubr±

َخَطَب أَبُو َبْكٍر 
َوُعَمُر فَاِطَمَة، 

فـََقاَل َرُسوُل اهلِل 
َصلَّى اهللُ َعَلْيِه 

َوَسلََّم: 
»ِإنَـَّها َصِغيٌَة«، 

َفَخطَبـََها َعِليٌّ 
فـََزوََّجَها ِمْنُه

3. Dalam 
Fad±’il 
al-¢a-
habah 1 
riwayat:

َأنَّ أَبَا َبْكٍر 
َوُعَمَر 

َخطََبا ِإىَل النَِّبِّ 
َصلَّى اهللُ َعَلْيِه 
َوَسلََّم فَاِطَمَة، 
فـََقاَل: »ِإنَـَّها 

َصِغيٌَة« ، 
َفَخطَبـََها َعِليٌّ، 

فـََزوََّجَها ِمْنُه.

4. Sunan 
ibn ¦ibb±n 

1 riwayat:

َخَطَب أَبُو َبْكٍر 
َوُعَمُر فَاِطَمَة، 

فـََقاَل َرُسوُل 
اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
َعَلْيِه َوَسلََّم: 

»ِإنَـَّها َصِغيٌَة«، 
 ، فَخطَبـََها َعِليُّ

فـََزوََّجَها ِمْنُه

5. Mus-
tadrak 
al-¦akim 1 

riwayat:

َخَطَب أَبُو َبْكٍر 
َوُعَمُر فَاِطَمَة، 

فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 
َصلَّى اهللُ َعَلْيِه 

َوَسلََّم: 
»ِإنَـَّها َصِغيٌَة« 
َفَخطَبـََها َعِليٌّ 

فـََزوََّجَها
»َهَذا َحِديٌث 
َصِحيٌح َعَلى 

َشْرِط الشَّْيَخنْيِ، 
وَلَْ ُيَرَِّجاُه«

 
Dari 5 jalur riwayat hadis tersebut ditemukan beberapa perbedaan 

yakni di antaranya terdapat beberapa riwayat yang memiliki lafal yang 
panjang dan terdapat pula beberapa riwayat yang lafalnya pendek. 
maka di dalam berbagai riwayat tersebut terdapat beberapa perbedaan 
yaitu:



224

a. Ada beberapa perbedaan lafal di awal matan hadis seperti:

  َخَطَب أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر، َخَطَب أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر فَاِطَمَة، َأنَّ أَبَا َبْكٍر َوُعَمَر،
b. Diawal matan pada hadis nomor 1 menambahkan kalimat  َرِضَي اللَُّه 

 sedangkan pada hadis فَاِطَمَة dengan ُعَمُر yang diantarai antara َعنـُْهَما
nomor 2, 4, dan 5. Langsung menggunakan lafal َوُعَمُر فَاِطَمَة dalam 
hadis tersebut.

c. Kemudian perbedaan yang mencolok juga terjadi pada hadis nomor 
3 pada awal matan yaitu َأنَّ أَبَا َبْكٍر َوُعَمَر dengan menggunakan lafal 
 sedangkan pada lafal hadis nomor 1, 2, 4, dan 5 menggunakan َأنَّ أَبَا
lafal َخَطَب أَبُو. Kemudian di hadis nomor 3 menaruh lafal َخطََبا sesudah 
lafal فَاِطَمَة .

d. Perbedaan selanjutnya terdapat pada hadis nomor 5 yang dimana 
penggunaan lafal ِمْنُه semuanya terdapat pada hadis nomor 1, 2, 3, 
dan 4. Sedangkan yang tidak menggunakan lafal tersebut hanya 
pada hadis nomor 5. 

Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan riwayat ini:
1. Tidak Maqlµb artinya hadis tersebut tidak terjadi pemutar balikkan 

lafal, hadis tersebut pada hadis nomor 3 yang mengakhirkan lafal 
 sedangkan pada hadis nomor 1, 2, 4, dan 5 mengawalkan lafal َخطََبا
tersebut dengan redaksi Fiil M±di yaitu َخَطَب.

2. Tidak Mudr±j artinya tidak ada penambahan atau sisipan di dalam 
sanad ataupun matan hadis. yang biasanya terdapat dipertengahan 
matan hadis, baik itu perkataan perawi atau hadis lain.

3. Tidak Ziy±dah, artinya tambahan, atau perawi ¡iqah yang 
menambahkan lafal dalam hadis meskipun maknanya Maqbµl 
dikalangan ulama ataupun tidak. Hadis yang pengkaji teliti di 
dalamnya terdapat Ziy±dah yaitu hadis pada nomor 1, 2, 3, dan 4. 
Dengan lafal ُِمْنه, sedangkan pada hadis nomor 5 tidak menggunakan 
lafal tersebut.

4. Tidak Nuq¡±n diartikan sebagai pengurangan atas sesuatu yang 
tedapat pada lafal matan hadis.

5. Tidak Mu¡a¥¥af, yaitu hadis yang padanya terjadi perubahan titik 
atau tanda baca lainnya. 
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6. Tidak mu¥arraf, artinya. Tidak ada penambahan huruf atau barisnya. 
Didalam hadis nomor 3 terdapat lafal َخطََبا yang menambahkan huruf 
Alif di akhir lafal, sedangkan pada hadis lainnya hanya berbentuk 
.tanpa ada tambahan di akhir lafalnya َخَطَب
Kemudian setelah meneliti dan mengkaji lafal matan yang 

terhindar dari ‘Illah, selanjutnya peneliti menguji kembali kaidah 
minor yakni terhindar dari Syu©µ©. Pertama tidak bertentangan dengan 
ayat al-Qur’an. Juga tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. 
Sejarah juga megatakan bahwasanya Rasulullah menikahkan anak 
perawannya yakni Fatimah al-Zahra dengan Ali bin Ab³ °±lib. Hal 
itu didukung oleh hadis Rasulullah saw yaitu:

َثِن َأِخي َعْن ُسَلْيَماَن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة ثـََنا ِإْسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اللَِّه قَاَل َحدَّ  َحدَّ
 َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعنـَْها قَاَلْت :قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أَرَأَْيَت َلْو نـََزْلَت
 َواِديًا َوِفيِه َشَجَرٌة َقْد ُأِكَل ِمنـَْها َوَوَجْدَت َشَجرًا لَْ يـُؤَْكْل ِمنـَْها يف أَيِـَّها ُكْنَت تـُْرِتُع
 بَِعيََك قَاَل يف الَِّذي لَْ يـُْرَتْع ِمنـَْها تـَْعِن َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لَْ

.يـَتـََزوَّْج ِبْكرًا َغيـَْرَها435
Artinya:

 Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Abdullah ia berkata; 
Telah menceritakan kepadaku saudaraku dari Sulaiman dari Hisyam 
bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah radliallahu ‘anha, ia berkata; 
Aku pernah bertanya kepada, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah 
sekiranya Anda singgah di suatu lembah, dan di dalam lembah itu 
terdapat pohon yang buahnya telah dimakan, lalu Anda mendapatkan 
satu pohon yang buahnya belum di makan, maka pada pohon manakah 
Anda akan menambatkan Unta Anda?” belia pun menjawab: “Pada 
pohon yang belum dijamah.” Maksudnya, adalah bahwa Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wasallam belum pernah menikahi gadis selainnya.

Berdasarkan analisa sanad dan matan di atas dapat disimpulkan 
bahwa berdasarkan kriteria kesahihan hadis, hadis ini dapat dinilai 
sahih dan hal ini sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh al-B±n³ 

435 Abu Abdullah ibn Ism±il al-Bukh±ri, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, bab Al-Nik±¥ al-Abkar, 
Juz 3, . h. 357.
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yang menilainya sebagai sahih isn±d.436 

Bentuk Interaksi Nabi
Salah satu bentuk interaksi Nabi di aspek sosial yaitu sedekah 

yang dilakukan oleh anaknya Fatimah saat anaknya dilahirkan, adapun 
takhrij hadis (M±lik) tersebut yaitu:

َثِن َعْن َماِلك َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَمٍَّد َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَاَل َوَزَنْت فَاِطَمُة بِْنُت  و َحدَّ
َقْت  َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َشَعَر َحَسٍن َوُحَسنْيٍ َوَزيـَْنَب َوأُمِّ ُكْلثُوٍم فـََتَصدَّ

ِبزِنَِة َذِلَك ِفضًَّة437
Artinya:
Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ja’far bin 

Muhammad dari Bapaknya ia berkata; “ Fatimah puteri Rasulullah 
Shalla Allahu ‘alaihi wa sallam pernah menimbang rambut Hasan, 
Husain, Zainab dan Ummu Kultsum, lalu mensedekahkan perak yang 
sama dengan berat timbangan rambut tersebut.” 

a. Takhrij Hadis
Metode takhrij dengan menggunakan lafal 438َوَزَنْت pada kitab 

al-Mu’jam al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabaw³  didapatkan 
informasi bahwa hadis tersebut berada pada kitab Muwa¯a Malik bab 
Aq³qah halaman 302.439  Kemudian takhrij hadis melalui lafal awal 
matan hadis (اللَِّه َرُسوِل  بِْنُت  فَاِطَمُة   dengan menggunakan kitab (440َوَزَنْت 
Mausµ’ah al-A¯r±f al-¦ad³£ al-Nabawiyyah al-Syar³f dan ditemukan 
informasi bahw hadis ini juga berada pada al-Baihaqi juz 9, halaman 
299 dan 304.441 

436 Mu¥ammad Na¡ruddin al-B±n³, ¢a¥i¥ wa ¬aif li Nas±i, juz 7, h. 294.
437 M±lik bin Anas bin M±lik ‘²mir al-A¡bah³ al-Madani, Muwa¯a al-Im±m M±lik, 

Juz 2, (Beirµt: D±r I¥y±’ al-Tura£ al-‘Arbi, 1406H./ 1986M), h. 501. 
438 A.J. Wensinck Diterjemahkan oleh Mu¥ammad Fu±d ‘Abd. al-Baqi, al-Mu’jam 

al- Mufahras li al-f±zh al- ¦ad³£ al--Nabaw³, Juz 7 (Bar³l; Laedan, 1936M), h. 201.
439 M±lik bin Anas bin M±lik ‘²mir al-A¡bah³ al-Madani, Muwa¯a al-Im±m M±lik, 

Juz 2, (Beirµt: D±r I¥y±’ al-Tura£ al-‘Arbi, 1406H./ 1986M), h. 501.
440 Abd al-Gaff±r Sulaim±n al-Bundar³, Mausµ’ah al-A¯r±f al-¦ad³£ al-Nabawiyyah 

al-Syar³f , Juz 3, (Beirµt: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, t.th), h. 426. 
441 A¥mad bin ¦usain bin ‘Ali bin Mµsa al-Khusraujiyad³ al-Khur±s±n³ Abµ Bakr 

al-Baihaq³, Sunan al-Kubr± li al-Baihaqi, Juz 9, (Cet. III; Beirµt: D±r al-Kutub al-
‘Alamiyyah, 1424H./ 2003M), h. 511.
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c. I’tibar Sanad
Dari dua sumber primer kitab hadis (Muwatt± M±lik dan Baihaqi) 

yang terdapat didalamnya hadis yang dibahas peneliti tidak menemukan 
adanya sy±hid. Begitu pula mut±bi’nya tidak ada didapatkan. Hadis 
ini tidak memliki rawi pada tingkat sahabat hanya pada tingkat 
tabi’in yaitu Abµ Ja’far Mu¥ammad. Adapun lafal periwayatan yang 
digunakan yaitu ¥adda£n³, ‘an, dan q±l±. Berikut skema sanad yang 
dimiliki:

Skema Sanad 25 

رسول هللا

��بِیه

جَعْفَرِ �ْنِ مُحَم�دٍ

ماَ�ٌِ البیحقى

 عن

 عن

c. Kritik Sanad
Hadis riwayat Malik ini memiliki 3 rawi yaitu M±lik, Ja’far ibn 

Mu¥ammad, dan Ab³hi.

1) M±lik 
Nama lengkap beliau ialah M±lik bin Anas bin M±lik bin Ab³ 

‘²mir bin ‘Amrµ bin al-¦±ri£ bin G³man bin Khu£ail bin ‘Amrµ bin 
al-¦±ri£.442 Beliau lahir pada tahun sekitar 93 H. atau 94 H.443 kemudian 

442 al-B±ji al-Andalµsi, al-Ta’d³l wa al-Tajr³¥, Juz 2, (Cet. I; al-Riy±d: D±r Linnasyri’ 
al-Tauz³’, 1406H./ 1986M), h. 696.

443 Mu¥ammad bin ¦ibb±n bin A¥mad bin ¦ibb±n bin Mu’a© bin Ma’bad al-Tam³mi 
Abµ ¦±tim al-D±rimi al-Busti, Masy±hir al-‘Ulam±’ al-Am¡±r, Juz 1, (Cet. I; Mansµrah: 
D±r al-Waf±’ Li¯ab±’ah wa al-Nasyr wa al-Tauz³’, 1411H./ 1991M), h. 223.
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al-W±qidi mengatakan beliau wafat di Madinah pada tahun 179H.444 
Beliau juga termasuk salah satu dari ke empat Imam Mazhab dan 
merupakan Ahl dalam bidang Sunnah.445 

Diantara gurunya Ibra¥im ibn Ab³ ‘Abla al-Muqaddas, Is¥±q ibn 
‘Abdullah, Ja’far bin Mu¥ammad al-¢±diq, dan Ayyµb ibn ¦ab³b. 
dan diantara muridnya Ibra¥im ibn °ahm±n, Abµ ¦u§±fah, A¥mad 
ibn Ism±il, dan Abµ Mu¡’ab. 446

Abu Bakr al-A‘ayn pernah menggambarkan kehati-hatian M±lik 
dalam meriwayatkan hadis yaitu ia akan berwudhu dulu lalu memakai 
pakaian yang terbaiknya, bahkan menurut Ibrahim ibn al-Mun§ir 
bahwa a akan mandi dulu. ‘Abdullah ibn ¦anbal pernah menanyakan 
pada ayahnya tentang siapa yang paling a£bat diantara jalur al-Zuhri 
maka ia menjawab M±lik ibn Anas, demikian pula yang dinyatakan 
Ya¥ya ibn Ma’in. Is¥±q ibn Man¡ur juga menilainya £iqah. Kemudia 
Abµ Bakr ibn Khay£am juga menilai M±lik sebagai a£bat. Mu¥ammad 
ibn Sa’ad menilainya dengan £iqah, ma’munan, £abatan, dan wara’. 
Ibnu ‘Uyaynah menilai M±lik sebagai ‘±lim dari Hijaz, dan sebagai 
¥ujjah, Sy±fi’i dan beberapa ulama pun menilainya sebagai nujum. 
Bahkan Ibnu Hajar menyatakan tidak ada orang di Madinah diantara 
tabiin yang sepiawai Malik dari sisi keilmuan, fiqhi, kebesaran, dan 
hafalannya. 447

2) Ja’far bin Muhammad 
Nama lengkapnya Ja’far bin Mu¥ammad bin ‘Ali bin ¦usain 

bin ‘Ali bin Ab³ °±lib al-H±syim³ Abµ ‘Abdullah al-Im±m al-¢±diq 
al-Madani.448 Ia lahir pada tahun 80H dan wafat pada tahun 148H.449 

444 A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦usain bin al-¦asan Abµ Na¡r al-Bukh±ri al-Kal±b±zi, 
al-Hid±yah wa al-Irasy±d fi Ma’rifah Ahl al-¤iq±t wa al-Sid±d, Juz 2, (Cet. I; Beirµt: 
D±r al-Ma’rifah, 1407H/ 1987M), h. 693. Lihat juga al-Busti, al-Siq±t, juz 7, h. 459. 

445 Kha³r al-D³n bin Ma¥mµd bin Mu¥ammad bin ‘Ali bin F±ri£ al-Zarkali al-
Damsy³q, al-A’l±m, Juz 5, (Cet. XV; t.tp: D±r al-‘Alam Lilmalay³n, 2002M), h. 5.

446 Al-Mizz³, Tahzib al-Kam±l, juz 27, h. 115-116.
447 Al-Mizz³, Tahzib al-Kam±l, juz 27, h. 110-115 dan Ibnu Hajar, S³yr ‘A’l±mu 

al-Nubal±, juz 8, h. 56-58.
448 Ibnu ¦ajar al-‘Asqal±ni, Lis±n al-M³z±n, juz 7, h. 190.
449 Muhammad bin Ism±il bin Ibrah³m Abµ Abdull±h al-Ja’f³ al-Bukh±ri, al-T±rikh 

al-Kab³r, Juz 2, (Beirµt: D±r al-Fikr, t.th), h. 198. Lihat juga ‘Abdu al-Ra¥man bin 
Ab³ bakr Jal±l al-D³n al-Suyµ¯i, °abaq±t al-¦±fiz, Juz 1, (Cet. I; Beirµt: D±r al-Kutub 
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dan meninggal di Jordan pada bulan Sya’b±n450beliau pernah rihlah 
ke berbagai daerah, seperti Khuras±n dan Naisabµr.451 Ja’far bin 
Mu¥ammad memiliki saudara bernama ‘Ali bin Mµsa al-Rid±’.452 

Diantara gurunya bapaknya, al-Q±sim, dan ‘A¯±’.453 sedangkan 
diantara murid-murid beliau ialah M±lik, al-¤aur³, dan Syu’bah.454

Ijl³, al-Nas±i, Ibnu ¦ibb±n menilainya sebagai £iqah. Menurut 
¦ibb±n ia adalah orang terbaik dari ahlu al-Bayt pada aspek fikih, 
keilmuan, keutamaan, dan hadisnya dapat dijadikan hujjah. Al-S±j³ juga 
menilainya ¡aduq, ma’mµnan. Demikian pula al-Zahab³ menilainya 
£iqah. Akan tetapi sebagian besar riwayat dari ayahnya adalah mursal. 
Menurut Abµ Is¥±q ia telah diuji oleh Tuhan dengan beberapa orang 
dari kelompok pendusta (Rafidah) yang telah meriwayatkan darinya 
secara keliru.455 

3) Bapaknya 
Nama beliau ialah Abµ Ja’far Mu¥ammad bin ‘Ali bin ¦usain bin 

‘Ali bin Ab³ °alib bin ‘Abd al-Mu¯alib,456 beliau wafat di Madinah457 

al-‘Alamiyyah, 1403H./ 1983M), h. 79.
450 Abµ Bakr A¥mad bin ‘Ali bin ¤±bit bin A¥mad bin Mahd³ al-Kha¯³b al-Baghd±d, 

T±rikh al-Baghd±d Wizyµlah, Juz 2,(Cet. I; Beirµt: D±r al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1417H), 
h. 114.

451 Abµ ‘Abdullah al-¦±kim Mu¥ammad bin ‘Abdullah bin Mu¥ammad bin 
¦amduyah bin Nu’aim al-¦±kim al-Naisabµr, Takhl³s T±rikh Nais±buri, Juz 1, (Teher±n: 
Kit±bikh±n ibn Sin±n, t.th), h. 30.

452 ¢al±h al-D³n Khal³l bin Aybika bin ‘Abdullah al-¢afdi, al-W±fi bi al-Wafay±t, 
Juz 15, (Beirµt: D±r I¥y±’ al-Tura£, 1420H./ 2000M), h. 36. 

453 Ibra¥³m bin Ibra¥³m bin ¦asan al-Laq±ni Abµ al-Imd±d Burh±n al-D³n al-Malaki, 
Bahjah al-¦±fil a Ajmal al-Was±’il bi al-Ta’r³f Biriw±h al-Syam±’il, Juz 1, . h. 335.

454 Mu¥ammad bin ¦ibb±n bin A¥mad bin ¦ibb±n bin Mu’a© bin Ma’bad al-Tam³mi 
Abµ ¦±tim al-D±rimi al-Busti, al-Siq±t, Juz 6, h. 131. Lihat juga Abµ Muhammad 
Ma¥mµd bin Ahmad bin Mµs± bin Ahmad bin ¦usa³n, Mugn³ al-Akhy±r, Juz 1, (Cet. 
I; Beirut: D±r al-Kitab al-Alamiyyah, 1427H./2006M.) h. 152.

455 Lihat pada cacatan kaki Ba£\£±r ‘Aww±d Ma’ruf pada kitab al-Mizz³, Tah§ib 
al-Kam±l f³ Asm±I al-Rij±l, juz 5, h. 97-98, dan Syaikh Ab³ Is¥±q al-¦awyani, Na£l al-
Nib±l Bimu’jam al-Rij±l, juz 1, (Cet. I; Me¡ir: D±r ibn Abb±s, 1433H./ 2012M), h. 363. 

456 Abµ Abdullah Mu¥ammad bin Sa’ad bin Mani’ al-H±syimi bi al-Wal±’ al-°abaq±t 
al-Kubra, juz 5, (Cet. I; Beirµt: D±r al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1410H./1990M), h. 246.

457 Abµ ‘Amrµ Khal³fah bin Khiy±¯ bin Khal³fah al-Syaib±ni al-‘Asfar³ al-Ba¡ari, 
T±rikh Khal³fah bin Khiy±¯, juz 1, (Cet. II; Beirµt: Mu’assasah al-Ris±lah, 1937M), 
h. 349.
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pada tahun 118H.458 
Diantara gurunya J±bir bin ‘Abdullah, dan Bapaknya, sedangkan 

muridnya ‘Amrµ bin D³nar, dan Ja’far bin Mu¥ammad.459

Beliau dinilai sebagai £iqah qaw³’ al-¦ad³£.460 Oleh Muhammad 
ibn Sa’ad, al-Ajl³, dan Ibnu Hajar ia dinilai £iqah. Dan semua imam 
Kutub al-Sittah meriwayatkan hadis darinya.461 

Dengan mengamati keterangan-keterangan periwayat di atas, 
maka dapat disimpulkan adanya ketersambungan periwayat dari 
sahabat sampai ke mukharrij. Meskipun demikian, dalam kitab Syarh 
al-Zark±ni ala Muwa¯a al-Im±m M±lik dijelaskan bahwa riwayat Abµ 
Ja’far Mu¥ammad bin ‘Ali bin ¦usain bin ‘Ali bin Ab³ °alib bin ‘Abd 
al-Mu¯alib, adalah mursal462 dan terputusnya itu di kalangan Tab³’in, 
maka dinamakan mursal t±bi’ karna peneliti belum menemukan suatu 
riwayatpun dari kitab Muwa¯a M±lik berkaitan tentang hadis ini yang 
di dalamnya terdapat penyandaran terhadap sahabat. kemudian dalam 
segi penyandaran, hadis ini juga dikatakan sebagai hadis Maqhtu’ sebab 
Abµ Ja’far Mu¥ammad bin ‘Ali bin ¦usain tidak pula menyandarkan 
hadis ini kepada Rasulullah saw. maka dari itu hadis ini dihukumi 
sebagai hadis da’if. Peneliti merasa cukup dengan hasil penelitian ini. 
Peneliti tidak melanjutkan lagi terhadap kritik matan.

Hadis berikut yang ditakhrij yang berkenaan dengan interaksi 
nabi pada anak kecil dengan memberi salam, mengusap kepala, dan 
mendoakan (Nas±i):

458 Abµ al-Q±sim ‘Al³ bin al-¦asan Hubbatullah ‘As±kir, T±rikh al-Damsy³q, Juz 
58, (t.t: D±r al-Fikr li al-°ab±’ah wa al-Nasyri’ wa al-Tauz³’, 1415H./1995M), h. 298. 
Lihat juga Abµ ‘Amrµ Khal³fah bin Khiy±¯ bin Khal³fah al-Syaib±ni al-‘Asfar³ al-Ba¡ari, 
°abaq±t Khal³fah bin Khiy±¯, juz 1, h. 444.

459 Muhammad bin Ism±il bin Ibrah³m Abµ Abdull±h al-ja’f³ al-Bukh±ri, al-T±rikh 
al-Kab³r, juz 1, h. 183.

460 Yµsuf bin ¦asan bin A¥mad bin ¦asan ibn ‘Abd al-H±di al-S±lih³, Ba¥r al-Dam 
F³man Takallam f³hi al-Im±m A¥mad bi Mad¥i aw ªammi, Juz 1, (Cet. I; Beirµt: D±r 
al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1413H./ 1992M), h. 141.

461 Lihat data rawi yang dituangkan dalam Kitab 9 Imam, [{CD-ROOM], Lidwa 
Putaka.

462 Mu¥ammad ‘Abd al-B±qi bin Yµsuf al-Zarq±ni al-Ma¡ri al-Azhari, Syarh al-
Zarq±ni ‘ala Muwa¯a al-Im±m M±lik, Juz 3, (Cet. I; al-Q±hirah: Maktabah al-¤iq±fah 
al-D³niyah, 1424H./ 2003M), h. 148
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 أخبنا قتيبة بن سعيد قال أنا جعفر يعن بن سلمان عن ثابت عن أنس قال :
 كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يزور األنصار فيسلم على صبياهنم ويسح

برؤوسهم ويدعو لم463
Artinya:

Qutaibah ibn Sai‘d mengabarkan pada kami, bahwa Ja‘far ibn Salm±n 
telah menceritakan padanya, dari ¤abit, dari Anas, berkata: bahwa 
Rasulullah telah  mengunjungi kaum An¡±r, lalu beliau memberi 
salam pada anak-anak kecilnya, mengusap kepala, dan mendoakan 
mereka.

a. Takhrij Hadis
Takhrij dengan menggunakan rawi sahabat pada kitab Kanzu  

al-‘Umm±l464 didapatkan informasi bahwa hadis ini ada pada Sunan 
al-Nas±’i dan Ibnu M±jah riwayat Anas ibn M±lik. Dalam penelusuran 
menggunakan aplikasi Kitab 9 Imam Hadis tak ditemukan hadis yang 
dimaksud, yang memang hanya mengkhususkan pada Kutub Sittah. 
Selanjutnya peneliti menggunkan aplikasi Maktabah Sy±milah yang 
akhirnya didapatkan informasi bahwa hadis ini terdapat pada Sunan 
al-Kubr±  Imam Nas±i dan pada ¢a¥i¥ Ibnu ¦ibb±n. 465

b. I’tibar Sanad
Berdasarkan takhrij diatas diketahui bahwa riwayat ini terdapat 

pada dua kitab sumber (Sunan al-Kubr±   dan ¢a¥i¥ Ibnu ¦ibb±n). 
Tidak ada yang berada pada Kutub al-Sittah. Dan berdasarkan 
penelusuran peneliti pada hadis yang dimaksud tidak terdapat sy±¥id 
dan mut±bi’. Kemudian lafal periwayatan yang digunakan adalah 
akhbaran±, q±l±, ‘an. Selanjutnya untuk memperjelas keterangan  di 
atas, maka dapat  dilihat pada  skema sanad berikut.

463 A¥mad bin  Sya’³bAbµ A’bdu al-Ra¥man al-Nas±’i, Sunan al-Nas±’i al-Kubrah, 
Juz 5, (Beirut: D±r al-Kutub al-I’lmiah, 1991M), h. 92, (Maktabah Syamilah).

464 ‘Al± al-D³n ‘Aliy al-Muttaqiy bin His±m al-D³n al-Hindiy al-Burh±n Fauriy, 
Kanz al-‘Umm±l, juz 7 (Beirut: Mu’assasah al-Ris±lah, 1989), h. 154.

465 Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu H±tim al-Tamimi al-Bast³, ¢a¥³¥ Ibnu 
Hibb±n Tartib Ibnu Yaly±n, Juz 2, (Cet. II; Bairut Libanon: Muassasah al-Ris±lah, 
1993), h. 405. 
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Skema Sanad 26
 

 رسول هللا 

 �بت �ن اسالم

 ا�س �ن ما�

 � �ن ٕاحساق �ن ٕا�راهمي

 ق�یبة �ن سعید

 جعفر �ن سل�ن

 ا�ن ح�ان ال�سائ

 أخرب�

 قال

 عن

 عن

 قال

 

c. Kritik Sanad
Dalam melakukan kritik sanad ini peneliti menggunakan riwayat 

Imam Nas±i yang terdiri atas 5 rawi: Nas±i, Qutaybah ibn Sa’id, Ja’far 
ibn Sulaym±n, ¤±bit, dan Anas. Berikut datanya:

1) Al-Nas±’i
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

2) Qutaibah bin Sa’id
Qutaibah bin Sa’id bernama lengkap adalah Qutaibah bin Sa’id 

bin Jam³l bin °ar³q al-Balkh³.466 Nama kuniyahnya adalah Abu Raj±’. 
466 Sy±ms al-D³n Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n al-ªahabiy, Siyar A‘l±m al-



233

Wafat pada tahun 240 H.467 beliau bermukim di Baql±n Ibnu ‘Ady 
mengatakan nama kuniyah beliau adalah Ya¥ya bin S±’id.468 

Diantara gurunya Is¥aq bin ‘Is± al-Qusyairi Ibn Binti Dawud bin 
Hindi, Abi As±ma Yakni Hammad bin As±ma, Ja’f±r bin Sulaim±n 
al-¬a’f³, Kh±lid bin Ziy±d al-Turmudzi, Hatim bin Ism±’il al-Madani, 
dan lain-lain.469 Dan diantara muridnya Ibnu Majah, Ahmad bin 
Hanb±l, Ahmad bin S±’id al-D±rimi, Ahmad bin ‘Abd al-Ra¥man 
al-Nas±’i, Hari£ bin Muhammad bin Abi As±ma,dan lain lain. 470

Abu Hatim menilainya £iqah Huffadz471 Yahya bin M±’im 
menilainya £iqah, al-Nas±’I menilainya £iqah,dan ¢adµq, Ibnu H±risy 
menilainya ¡adµq.472

3) Ja’far bin Sulaim±n
Ja’far bin Sulaiman bernama lengkap Ja’far bin Sulaiman al-

¬abgti. Nama kuniayahnya Abu Sulaiman, beliau bermukim di 
Bashrah.473 Beliau berfaham Syiah474 beliau wafat pada tahun 178 H.475

Diantara gurunya ¤abit, Malik bin D³n±r, Yaz³d bin Rasyak, 
Husain bin R±bi’.476 Adapun muridnya Ishaq bin Isr±il Basyar bin 
Hil±l al-¢awab, Khalid bin Khaddasy, dan Qutaibah bin S±’id.477 

Nubal±’, Juz 11, (Cet. IX; Beirut: Muassasat al-Ris±lah, 1413 H/1993 M), h. 13 lihat 
juga Abµ ¦±tim Mu¥ammad ibn ¦ibb±n ibn A¥mad al-Tam³m³, al-¤iq±t, Juz 9, (Cet. 
I; Beirut: D±r al-Fikr, 1395 H./1975 M.), h. 20.

467 Abµ Is¥±q al-Syair±z³, °abaq±t Huffadz Juz 1, ( Beirut: D±r al-R±id al-‘Arab³, 
1970 M.) h. 37. Lihat juga Muhammad Ibnu Sa’ad Ibnu Man³’ al-Zuhr³, °abaq±t al-
Kubr±, Juz 7, (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Kh±nij³, 2001), h. 195. Lihat juga Muhammad 
bin Ism±’il bin Ibr±him bin ‘Abdullah al-Bukh±r³ al-Ja’f³, T±rikh al-K±bir, Juz 7, (Cet. 
I; Qahirah:D±r al-Fikr:1977), h. 195. Lihat juga Abµ al-Wal³d Sulaim±n ibn Khalaf 
ibn Sa‘ad al-B±jiy, al-Ta‘d³l wa al-Tajr³¥, Juz 3, (Cet. I; al-Riy±«: D±r al-Liw±’, 1406 
H./1986 M),  h. 1072

468 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd Ibn A¥mad Ibn Mµsa Ibn A¥mad Ibn ¦usain, Mag±ni 
al-Akhy±r, Juz 4, (Cet. I; Lib±non: D±r al-Kit±b al-‘Alamiyah, 2006), h. 46. Lihat juga 
di al-Mizziy, Tah©³b Ta¥z³b, juz 5, h. 321.  

469 al-Mizz³, Tah©³b Ta¥z³b, juz 4, h. 321.
470 al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, juz 23, h. 524
471 Abµ Is¥±q al-Syair±z³, °abaq±t Huffadz, juz 1, h. 37. Lihat juga Abµ al-Wal³d 

Sulaim±n ibn Khalaf ibn Sa‘ad al-B±jiy, al-Ta‘d³l wa al-Tajr³¥, juz 3, h. 1075. 
472 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd Ibn A¥mad Ibn Mµsa Ibn A¥mad Ibn ¦usain, Mag±ni 

al-Akhy±r, Juz 4, h. 47. 
473 Abµ Is¥±q al-Syair±z³, °abaq±t Huffadz Juz 1, h. 19. 
474 Muhammad Ibnu Sa’ad Ibnu Man³’ al-Zuhr³, °abaq±t al-Kubr±, Juz 7, h. 277. 
475 Muhammad Ibnu Sa’ad Ibnu Man³’ al-Zuhr³, °abaq±t al-Kubr±, Juz 7, h. 277.  
476 Abd al-Ra¥m±n ibn Ab³ ¦±tim al-R±ziy al-Tam³miy, al-Jar¥ wa al-Ta‘d³l, Juz 

2, (Cet. I; Beirut: D±r I¥y±’ al-Tur±£ al-‘Arab³, 1271 H./1952 M.), h. 481. 
477 Abµ al-¦ajj±j Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, 

Juz. V, h. 45.
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Abµ °±lib dari Ahmad bin Hanbal menilainya l± ba’sa bih, ada 
pula yang menganggapnya tasyayyu. Ibnu Ab³ Khaysyamah dari 
Ibnu Ma’in menilainya ¡iqah, demikian pula ‘Abb±s. Ya¥ya ibn 
Sa’id melemahkannya. Sedang Ibnu Al-Mad³n³ menganggapnya 
ak¡ar ‘an ¡±bit. Ia menulis beberapa hadis yang dimursalkan dan 
juga munkar yang dari ¢±bit. Ibnu Sa’ad menilainya ¡iqah ada pula 
yang mengatakan bahwa Sa’ad melemahkannya. Bukh±r³ mengatakan 
bahwa ada yang menganggapnya buta huruf, walaupun semua rawi 
Kutub al-Sittah meriwayatkan hadis darinya.478 

4) ¤±bit
¤±bit bernama lengkap ¤±bit bin Aslam al-Ban±ni, nama kuniyah 

beliau adalah Abu Mu¥ammad. Beliau adalah diantara tabiin yang 
pernah meriwayatkan langsung dari sahabat seperti Ibnu ‘Umar, Ibnu 
Zubayr, dan Anas. Beliau adalah ahli ibadah, bermukim di Bashrah. 
Beliau wafat pada tahun 127 H., dan ada juga menyatakan pada 123 
H. Saat wafat beliau berumur 86 H.479 

Diantara gurunya Anas bin M±lik,480 ‘Abd al-Rahman bin Abu 
Layli, Sulaiman bin Hasymi, ‘Abdullah bin Rib±¥. dan diantara 
muridnya Ja’far bin Sulaiman, H±tim bin Maymunah, Hab³b al-
Syah³d, Hamaad bin Ja’di’.481

Muhammad bin Ism±’il (Bukhari) menilainya £iqah, Ahmad 
bin Abdullah ‘Ajl³ juga menilainya £iqah beliau juga seorang yang 
¢alih. Ibnu Hibban juga menempatkannya sebagai ¡iqah, dan Zahabi 
memberinya predikat ra’san f³ al-‘Ilmi wa al-‘amal. 482 

5) Anas bin Malik
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.
Setelah melakukan penelitian terhadap sanad hadis yang menjadi 

objek kajian dengan  mengamati  keterangan-keterangan di atas  terkait 
kualitas pribadi dan kapasitas intektual masing-masing periwayat, serta 

478 Muhammad Ibnu Sa’ad Ibnu Man³’ al-Zuhr³, °abaq±t al-Kubr±, Juz 7, h. 277 
dan Ibnu Hajar, Tah§³b al-Tah§³b, juz 2, h. 95-96.   

479 Abµ al-Fa"Al A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar al-‘Asqal±niy, Lis±n al-M³z±n, juz 3, 
(Cet. Ke-III; Beirut: Muassasah al-A‘lamiy li al-Ma¯bµ‘±t, 1986), h. 192 dan Ibnu 
¦ibb±n, al-¢iq±t, juz 4, h. 86. 

480 al-Mizz³, Tah©³b Ta¥z³b, juz 2, h. 3.
481 al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l, Juz 4, h. 342-343. 
482 Abµ al-¦ajj±j Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, 

Juz 4, h. 342-343 dan Zahabi, al-K±syif, juz 1, h. 281. 
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kemungkinan adanya ketersambungan periwayatan dalam jalur sanad 
tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa sanad dari jalur tersebut 
memenuhi kriteria hadis ¡a¥³¥ yakni, Sanadnya bersambung, Sifat 
para periwayatnya memenuhi kriteria ‘Ad±lah   dan para periwayatnya 
dinilai «±bi¯. Selanjutnya untuk kesempurnaan kritik hadisnya maka 
dilakukan kritik pada matannya.

d. Kritik Matan
Berikut 3 redaksi hadis dari dua buku sumber yang jadi 

pembahasan:483484

Kitab sunan al-Nas±’I terdapat 2 

riwayat yaitu: 

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
  يزور األنصار

 فيسلم على صبياهنم
ويسح برؤوسهم ويدعو لم 483

قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 يزور النصار

 فيسلم على صبياهنم
  ويسح برؤوسهم

ويدعو لم أبناء أبناء النصار عنهم 484

Kitab ¢a¥³¥ Ibnu ¦ibban 

terdapat 1 riwayat yaitu :

أن النب صلى اهلل عليه و سلم
 كان يزور األنصار 

ويسلم على صبياهنم 
ويسح رؤوسهم 

Setelah melakukan perbandingan antara matan yang satu dengan 
matan yang lain  dari 3 riwayat di atas maka ditemukan beberapa 
perbedaan dari segi lafal matan diantaranya:
1. Diawal matan hadis terdapat tiga macam redaksi yaitu:
ان dan قال 
2. Terdapat kata أبناء أبناء النصار عنهم kalimat ini terdapat pada hadis ke 

2 sementara hadis lain tidak terdapat.
3. Terdapat kalimat لم  pada hadis ke 1 sementara hadis lain ويدعو 

tidak terdapat kata tersebut.

483 Abµ ‘Abd al-Rahman A¥mad bin  Sya’³b al-Nas±’I, Sunan al-Nas±’I bi Syar¥al-
Syuyu¯i wa ¦asyabahu al-Sanad³, Juz 6, (Bairut: D±r al-Ma’rifah, 1420 M ), h. 90.

484 Abµ ‘Abd al-Rahman A¥mad bin  Sya’³b al-Nas±’I, Sunan al-Nas±’I bi Syar¥ 
al-Syuyu¯i wa ¦asyabahu al-Sanad³, Juz 5, h. 95.
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Berdasarkan data di atas dapat disimpulka bahwa tidak terjadi 
inqil±b. Pada hadis ini peneliti mendapatkan idraj yaitu pada hadis 
ke-1 yaitu قال sementara hadis lain memakai kata أن. akan tetapi 
kata ini tidak merubah makna hadis. Pada hadis ini tidak terdapat 
Musahhaf/ Muharraf, Sedangkan ziy±dah terdapat pada hadis ke-2 
yang menggunakan kalimat أبناء أبناء النصار عنهم sementara pada hadis 
yang lain tidak terdapat kata tersebut. Akan tetapi hal ini juga tidak 
mempengaruhi makna. Hadis ini juga tak memilki n±qis.

Pada illat hadis tidak ditemukan pertentangannya dengan al-
Qur’an dan hadis. Bahkan terdapat ayat yang mendukung untuk 
senantiasa saling mendoakan Q. S. Asy-Syuura/42: 26:

فَۡضلِهۦِۚ ّمِن  َوَيزِيُدُهم  ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ  َويَۡسَتِجيُب 
 َوٱۡلَكٰفُِروَن لَُهۡم َعَذاٞب َشِديٞد

Terjemahannya:

Dan Dia memperkenankan (doa) orang-orang yang beriman serta 
mengerjakan amal yang saleh dan menambah (pahala) kepada mereka 
dari karunia-Nya. dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab 
yang sangat keras.485

Berdasarkan kritik sanad dan matan hadis yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa hadis di atas sesuai dengan kriteria kesahihan 
hadis, karenanya hadis ini dinilai sahih.

Takhrij hadis berikut yaitu yang berkenaan dengan kejadian saat 
beliau berkhutbah tiba-tiba cucunya, Husain terjatuh, maka serta merta 
ia turun dari mimbar untuk membantunya (Nas±i), yaitu: 

ثـََنا اْلَفْضُل ْبُن ُموَسى َعْن ُحَسنْيِ ْبِن َواِقٍد  َأْخبـََرنَا ُمَمَُّد ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز قَاَل َحدَّ
 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن بـَُرْيَدَة َعْن أَبِيِه قَاَل َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُْطُب َفَجاَء
 احلََْسُن َواحلَُْسنْيُ َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما َوَعَلْيِهَما َقِميَصاِن َأْحَرَاِن يـَْعثـُرَاِن ِفيِهَما فـَنـََزَل
 النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقَطَع َكَلَمُه َفَحَمَلُهَما ُثَّ َعاَد ِإىَل اْلِمْنَبِ ُثَّ قَاَل َصَدَق
َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَلدُُكْم ِفتـَْنٌة{ رَأَْيُت َهَذْيِن يـَْعثـُرَاِن يف َقِميَصْيِهَما فـََلْم َأْصِبْ  اللَُّه }ِإنَّ

َحتَّ َقَطْعُت َكَلِمي َفَحَمْلتـُُهَما486
485 Depag R´, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 787.  
486 Al-Nas±’³, Sunan al-Nas±’³, h. 231.
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Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Abdul ‘Aziz dia 
berkata; telah menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Musa dari 
Husain bin Waqid dari ‘Abdullah bin Buraidah dari bapaknya dia 
berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sedang khutbah, 
lalu datang Hasan dan Husain radliallahu ‘anhuma yang memakai 
baju merah. Keduanya lalu terjatuh, Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wasallam turun dari mimbar dan menggendong keduanya lalu 
kembali ke mimbar dengan berkata: “Maha benar Allah atas firman-
Nya: ‘Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai 
cobaan’. (Qs. Al Anfaal (8): 28). Aku melihat kedua anak ini terjatuh 
dalam kedua bajunya, maka aku tidak sabar hingga aku memotong 
pembicaraanku lalu aku menggendong keduanya.” 

a. Takhrij Hadis
Takhrij berdasarkan lafal 487قطع dan 488عثر pada kitab al-Mu’jam 

al-Mufahras didapatkan informasi bahwa hadis ini berada pada Sunan 
al-Nas±’³, kitab Jum’at bab 30489, juga pada kitab ‘´dain (2 shalat ‘³d), 
bab 27.490 Hadis ini juga terdapat dalam Sunan Abµ D±wud, kitab 
Shalat bab 237 ,491Sunan Tirm³©³, kitab Mun±qib bab 30492, Sunan 
Ibnu M±jah, kitab Lib±s bab 20493 dan Musnad A¥mab bin Hambal 
bab 5, 353.494 

b. I’tib±r Sanad
Dari kajian di atas diketahui bahwa hadis ini berada pada 5 kitab 

487 AJ Wensick., al-Mu’jam al-Mufahras li alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, juz 3, h. 80.
488 AJ Wensick, al-Mu’jam al-Mufahras li alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, juz, h. 
489 Abu Abd. Al-Rahm±n A¥mad Ibn Syu’aib al-Nas±’i, Kit±b al-Sun±n al-Kubra 

al-Nas±’³, juz 2 (Cet. I; Beirut, Libanon: Muassasat al-Ris±lah, 1491 H/ 2001 M), h. 
285-286.

490 Abu Abd. Al-Rahm±n A¥mad Ibn Syu’aib al-Nas±’i, Kit±b al-Sun±n al-Kubr± 
al-Nas±’³,  h. 309.

491 Sulaiman bin al-Asy’a£ Abµ D±ud al-Sijist±n al-Azdiy, Sunan Ab³ D±wud, juz 
1 (Cet. I; Beirut: D±r Ibn Jazm, 1418 H/1997 M), h. 463.

492 Abµ ‘´s± Muhammad bin ‘´s± bin Sawrah, al-Jami’ al-¢a¥i¥ (Sunan al-Tirmiz³), 
juz 5 (Mesir: Mu¡¯afa al- B±b³ al- ¦alib³, 1962), h. 658. 

493 Ab³ Abdullah Muhammad bin Yaz³d Al- Kazw³n³, Sunan Ibnu M±jah (Cet. I; 
Riyad: Maktabah Al-Ma’±rif, t.th.), h.600. 

494 Abµ ‘Abdillah A¥mad Ibn Mu¥ammad Ibn ¦anbal Ibn Hil±l Ibn Asadi al-
Syaib±ny, Musnad al-Im±m A¥mad Ibn ¦anbal, juz 16 (Cet. I: Kairo: D±r al-¦ad³£, 
1416 H/ 1995 M), h. 492.
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sumber, yaitu Sunan al-Nas±’³, Sunan Abµ D±wud, Sunan al-Tirm³©³, 
Sunan Ibn M±jah, dan Musnad A¥mad Ibn ¦anbal.

Dari riwayat tersebut, hanya 1 perawi (kalangan sahabat) yang 
meriwayatkan dari Rasulullah Saw. yaitu Buraidah bin al-Husaib. Dan 
pada level setelah sahabat juga hanya 1 perawi yang meriwayatkan dari 
Buraidah bin al-Husaib, yaitu anaknya sendiri ‘Abdull±h Ibn Buraidah. 
Maka berdasarkan keterangan tersebut, hadis ini dinyatakan tidak 
memiliki sy±hid dan mut±bi’. Untuk lebih jelasnya, berikut skema 
sanad dari hadis yang dikaji:

Skema Sanad 27

�ریدة �ن حس�ب

عبدهللا �ن �ریدة

احلسني �ن واقد

احلسني �ن حریث �يل �ن حسني زید�ن ح�اب مثی� الفضل �ن مويس

�ٔبوعامر مؤمل �ن إهاب محمد�ن العالء بعقوب �ن إ�راهمي عبدهللا �ن سعید محمد �ن عبدالعز�ز

محمد �ن امحد احلسني �ن عبدهللا �ٔبو�كر

�ٔبوطاهر

الرتم�ذي �ٔ�ن ما�ه إ�ن ح�ان �ٔبوداود �ٔمحد�ن ح�بل إ�ن خزمية ال�سايئ

رسول هللا 

أخبرنا

حدثنا

عن

قال

عن

عن

c. Kritik Sanad
Pada kritik sanad ini peneliti menguji riwayat dari Nas±i yaitu: 

al-Nas±’i, Mu¥ammad Ibn ‘Abd. al-‘Az³z, al-Fa«l Ibn Mµs±, ¦usain 
Ibn W±qid, ‘Abdull±h Ibn Buraidah dan Bapaknya. Berikut biografi 
dan kualitas periwayatannya.
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1) Imam al-Nas±’i
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya

2) Mu¥ammad Ibn ‘Abd. al-‘Az³z
Nama lengkap beliau adalah Mu¥ammad bin ‘Abd. al- ‘Az³z 

bin Rizmah dengan kuniyah Abµ ‘Amrµ al-Marwaz³, ada juga yang 
mengatakan bahwa kuniyah beliau adalah al-Marwaz³. Abµ ‘Al³ 
Mu¥ammab Ibn ‘Al³ Ibn ¦amzah al-Marwaz³ mengatakan bahwa 
beliau wafat pada tahun 241 H.495

Adapun diantara gurunya ¦af¡ Ibn Giy±£, Zaid Ibn al-¦ubb±b, 
Sufyan Ibn ‘Uyainah, dan al-Fa«l Ibn Mµs± al-Sain±n³. Dan diantara 
muridnya al-‘Arba’ah, Ibr±h³m Ibn Is¥±q al-‘Arab³, Ibr¬h³m Ibn 
Mu’ammar al-¢an’±n³ al-Na¥w³, A¥mad Ibn Is¥±q al-Jauhar³, Is¥±q 
al-Jauhar³, Nuzail al-Naisabµr³, ‘Abdull±h Ibn A¥mad Ibn ¦anbal, 
Ibnuhu ‘Abdull±h Ibn Mu¥ammad bin ‘Abd. al- ‘Az³z bin Rizmah, 
al-Nas±’³.496

Abµ ¦±tim menilai beliau: ¡±dµq.497Al-Nas±’³ dan Daraqutn³ 
menilai : £iqah, Dan Ibn ¦ibb±n menyebut dan mencantumkan nama 
beliau dalam kitabnya (al-£iq±t), Al-Maslamah mengatakan : £iqah.498

3) al-Fa«l Ibn Mµs±
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya

4) ¦usain ibn Waq³d
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya
5) ‘Abdull±h Ibn Buraidah
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya

6) Bapaknya ‘Abdullah bin Buraidah
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya 

495 Mu¥ammad Ibn ¦ibb±n Ibn A¥mad Abµ ¦±tim al-Tamim³ al-Bust³, al-¤iq±t li 
Ibn ¦ibb±n, juz 9 (Cet. I; t.tp.: D±r al-Fikr, 1395 H/ 1975 M), h. 95.

496 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yusµf al-Mizz³, Ta¥z³b al-Kam±l f³ Asm±>’i al-
Rij±l, jilid XXVI, h. 8-10. Lihat juga Abµ al-Fadl A¥mad bin ‘Al³ bin Mu¥ammad 
bin A¥mad bin ¦ajar al-A£qal±n³, Tah©³b al-Tah©³b, Juz 4 (India: Ma¯ba‘ah D±irah 
al-Ma‘±rif, 1326 H), h. 632-633.

497 ‘Abd. al-Ra¥m±nn Ibn Ab³ ¦±tim Mu¥ammad Ibn Idr³s Abµ Mu¥ammad al-
R±z³ al-Taim³ al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, juz 8 (Cet. I; Beirµt: D±r I¥y± al-Tur±£ al-‘Arab³, 
1952 H/ 1271 M), h. 8.  

498 Abµ al-Fadl A¥mad bin ‘Al³ bin Mu¥ammad bin A¥mad bin ¦ajar al-A£qal±n³, 
Tah©³b al-Tah©³b, h. 633. 
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Sesuai dengan penilaian jalur sanad sebelumnya yag kurang lebih 
sama dari rawi al-Fadl hingga sahabat maka jalur ini pun dinilai sahih 
karena berdasarkan kelahiran, kematian, riwayat guru dan murid, 
serta keadilannya semua memungkinkan terpenuhinya persyaratan 
kesahihan sanad. 

d. Kritik Matan 
Untuk mempermudah dalam mengetahui ‘illah suatu hadis, maka 

peneliti melakukan pemenggalan lafal matan hadis dalam setiap riwayat. 
4 9 9

Riwayat al-Nas±’³ (1)
 1. كاَن النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

َيُْطُب
َفَجاَء احلََْسُن َواحلَُْسنْيُ َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما
َوَعَلْيِهَما َقِميَصاِن َأْحَرَاِن يـَْعثـُرَاِن ِفيِهَما

فـَنـََزَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم
فـََقَطَع َكَلَمُه َفَحَمَلُهَما

ُثَّ َعاَد ِإىَل اْلِمْنَبِ
ُثَّ قَاَل َصَدَق اللَُّه

َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَلدُُكْم ِفتـَْنٌة }() }ِإنَّ
رَأَْيُت َهَذْيِن يـَْعثـُرَاِن يف َقِميَصْيِهَما

فـََلْم َأْصِبْ َحتَّ َقَطْعُت َكَلِمي
َفَحَمْلتـُُهَما.499

Riwayat al-Nas±’³ (2) : 
 2. بينا رسول هلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

علي اْلِمْنَبِ َيُْطُب
 إذ أقابل احلََْسُن َواحلَُْسنْيُ َرِضَي اللَُّه

َعنـُْهَما
َعَلْيِهَما َقِميَصاِن َأْحَرَاِن يشيان ويـَْعثـُرَاِن

 فـَنـََزَل
َفَحَمَلُهَما

وقَاَل: َصَدَق اللَُّه
َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَلدُُكْم ِفتـَْنٌة({) ِإنَّ

 ان رَأَْيُت َهَذْيِن يشيان يـَْعثـُرَاِن يف
َقِميَصْيِهَما

فـََلْم َأْصِبْ َحتَّ نزلت
َفَحَمْلتـُُهَما.

Riwayat imam 
Abµ D±wud :
 4. َخطَبـََنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى

اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم
فَأَقـَْبَل احلََْسُن َواحلَُْسنْيُ َرِضَي 

اللَُّه َعنـُْهَما
 َوَعَلْيِهَما َقِميَصاِن َأْحَرَاِن

يـَْعثـُرَاِن َويـَُقوَماِن
فـَنـََزَل

فََأَخَذُهَا
َفَصِعَد ِبَِما اْلِمْنبـََر
ُثَّ قَاَل َصَدَق اللَُّه

َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَلدُُكْم ِفتـَْنٌة( )ِإنَّ
رَأَْيُت َهَذْيِن }

فـََلْم َأْصِب
ُثَّ َأَخَذ يف اْلُْطَبِة.502

0

Riwayat Imam Ibn 
M±jah : 
 6. رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه

َعَلْيِه َوَسلََّم َيُْطُب
 فَأَقـَْبَل َحَسٌن َوُحَسنْيٌ َعَلْيِهَما

السََّلم
 َعَلْيِهَما َقِميَصاِن َأْحَرَاِن َيِْشَياِن

يـَْعثـُرَان َويـَُقوَماِن
فـَنـََزَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم

 فََأَخَذُهَا

فـََوَضَعُهَما يف ِحْجرِِه

فـََقاَل َصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه

َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَلدُُكْم ِفتـَْنٌة( )ِإنَّ

رَأَْيُت َهَذْيِن فـََلْم َأْصِبْ

ُثَّ َأَخَذ يف ُخْطَبِتِه.504

499 Abu Abd. Al-Rahm±n A¥mad Ibn Syu’aib al-Nas±’i, Kit±b al-
Sun±n al-Kubr±, h.  285-286.
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Riwayat al-Nas±’³ (3)
 َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُْطُب
َفَجاَء احلََْسُن َواحلَُْسنْيُ َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما
َوَعَلْيِهَما َقِميَصاِن َأْحَرَاِن يـَْعثـُرَاِن ِفيِهَما

فـَنـََزَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم
فـََقَطَع َكَلَمُه َفَحَمَلُهَما

ُثَّ َعاَد ِإىَل اْلِمْنَبِ
ُثَّ قَاَل َصَدَق اللَُّه

َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَلدُُكْم ِفتـَْنٌة }() }ِإنَّ
رَأَْيُت َهَذْيِن يـَْعثـُرَاِن يف َقِميَصْيِهَما

فـََلْم َأْصِبْ َحتَّ َقَطْعُت َكَلِمي
َفَحَمْلتـُُهَما.500

Riwayat Imam 
al-Turm³©³ :

 5. َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى
اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْطُبـَُنا
ِإْذ َجاَء احلََْسُن َواحلَُْسنْيُ
 َعَلْيِهَما َقِميَصاِن َأْحَرَاِن

 َيِْشَياِن يـَْعثـُرَاِن
 فـَنـََزَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه

َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن اْلِمْنَب
 َفَحَمَلُهَما

َوَوَضَعُهَما بـنَْيَ َيَدْيِه
ُثَّ قَاَل َصَدَق اللَُّه

َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَلدُُكْم ِفتـَْنٌة( )ِإنَّ
 فـََنَظْرُت ِإىَل َهَذْيِن الصَِّبيَـّنْيِ

َيِْشَياِن َويـَْعثـُرَاِن
 فـََلْم َأْصِبْ َحتَّ َقَطْعُت

َحِديِثي
َوَرفـَْعتـُُهَما.503

Riwayat A¥mad 
Ibn ¦anbal

 7. َكاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه
َعَلْيِه َوَسلََّم َيْطُبـَُنا

َفَجاَء احلََْسُن  َواحلَُْسنْيُ
 َعَلْيِهَما َقِميَصاِن َأْحَرَاِن َيِْشَياِن

َويـَْعثـُرَاِن
 فـَنـََزَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه

َوَسلََّم ِمَن اْلِمْنَبِ
 َفَحَمَلُهَما

فـََوَضَعُهَما بـنَْيَ َيَدْيِه
ُثَّ قَاَل : َصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه
َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَلدُُكْم ِفتـَْنٌة( )ِإنَّ

 َنَظْرُت ِإىَل َهَذْيِن الصَِّبيَـّنْيِ
َيِْشَياِن َويـَْعثـُرَاِن

فـََلْم َأْصِبْ َحتَّ َقَطْعُت َحِديِثي
َوَرفـَْعتـُُهَما.505

500501502503504505

Berikut pengkaji akan mengklasifikasikan perbedaan- perbedaan 
lafal yang terdapat pada beberapa jalur:

Pada bagian awal matan hadis ini, yaitu pada kalimat ُّالنَِّب  كَاَن 
 beberapa perawi menggunakan kata selain kata , صلي اهلل عليه وسلم َيُْطُب
 pada hadis (َخطَبـََنا) pada hadis nomor 1, kata (بينا) misalnya kata , كَاَن
nomor 4, dan kata رَأَْيُت pada hadis nomor 6. Kemudian kata (َيُْطُب) pada 

500 Abu Abd. Al-Rahm±n A¥mad Ibn Syu’aib al-Nas±’i, Kit±b al-
Sun±n al-Kubr±, h. 309.

501 Abu Abd. Al-Rahm±n A¥mad Ibn Syu’aib al-Nas±’i, Kit±b al-
Sun±n al-Kubr±, h.  310.

502 Sulaiman bin al-Asy’a£ Abµ D±ud al-Sijist±n al-Azdiy, Sunan 
Ab³ D±wud, juz 1, h. 463.

503 Abµ ‘´s± Muhammad bin ‘´s± bin Sawrah, al-Jami’ al-¢a¥i¥ 
(Sunan al-Tirmiz³), juz 5, h. 

504 Ab³ Abdullah Muhammad bin Yaz³d Al- Kazw³n³, Sunan Ibnu 
M±jah, h.600. 

505 Abµ ‘Abdillah A¥mad Ibn Mu¥ammad Ibn ¦anbal Ibn Hil±l 
Ibn Asadi al-Syaib±ny, Musnad al-Im±m A¥mad Ibn ¦anbal, h. 492.
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bagian akhir kalimat ini, beberapa perawi menggunakan bentuk lain 
dari  kata tersebut, yaitu bentuk fi’il m±d³ (َخطَبـََنا) pada hadis nomor 4 
yang diletakkan pada awal matan. Ada juga perawi yang menggunakan 
bentuk fi’il mu«±ri’ yang diikuti dhamir mutta¡³l sebagai maf’µl dari 
kata tersebut, yaitu (َيْطُبـَُنا) pada hadis nomor 5 dan 7.

Pada bagian kalimat َفَجاَء احلََْسُن َواحلَُْسنْيُ َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما , ada 1 perawi 
yang menambahkan huruf إذ di depan kata َجاَء pada hadis nomor 5. 
Ada juga beberapa rawi yang menggunakan kata selain َفَجاء misalanya 
kata (إذ أقابل) pada hadis nomor 2, kata (فَأَقـَْبَل) pada hadis nomor  6. Dan 
pada hadis nomor 2, perawi menambahkan kata (ِعلي اْلِمْنَب).

Pada bagian kalimat ِفيِهَما يـَْعثـَُراِن  َأْحََراِن  َقِميَصاِن   beberapa , َوَعَلْيِهَما 
perawi menmbahkan kata (َيِْشَياِن) yaitu pada hadis nomor 2, 5, 6, 7 
dan kata (َويـَُقوَماِن) pada nomor hadis 4, 6. Beberapa perawi juga tidak 
mencantumkan kata ِفيِهَما yaitu pada hadis nomor 2, 4, 5, 6 dan 7.

Pada bagian kalimat 1  , َوَسلََّم  َعَلْيِه  اللَُّه  َصلَّى  النَِّبُّ   perawi tidak فـَنـََزَل 
menyebutkan kata  النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم yaitu pada hadis nomor 2 dan 
4. Pada hadis nomor 5 dan 7 tidak menyebutkan kata ُّالنَِّب, akan tetapi 
yang disebutkan adalah kata َرُسْول.

Pada bagian kalimat َفَحَمَلُهَما  beberapa perawi tidak , فـََقَطَع َكَلَمُه 
menyebutkan kata فـََقَطَع َكَلَمُه, yaitu pada hadis nomor 2, 5 dan 7. 
Beberapa perawi juga tidak menyebutkan kata َفَحَمَلُهَما , melainkan 
kata َفََأَخَذُها yaitu pada hadis nomor 4 dan 6.

Pada bagian kalimat ِاْلِمْنَب ِإىَل  َعاَد   beberapa perawi tidak ,ُثَّ 
menggunakan/ menyebutkan kalimat tersebut. Akan tetapi 
menggunakan redaksi lain, seperti pada hadis nomor 4 menggunakan 
redaksi اْلِمْنبـََر ِبَِما   hadis nomor 5 dan 7 menggunakan redaksi ,َفَصِعَد 
.فـََوَضَعُهَما يف ِحْجرِِه hadis nomor 6 menggunakan redaksi ,َوَوَضَعُهَما بـنَْيَ َيَدْيِه

Pada bagian kalimat ُُثَّ قَاَل َصَدَق اللَّه hanya terdapat perbedaan kecil, 
yaitu penggunaan huruf ‘ataf.  Pada hadis nomor 2 menggunakan huruf 
‘ataf و (w±wu). Kemudian beberapa perawi menambahkan kata رسول 
.seperti pada hadis nomor 6 dan 7 ,ُثَّ قَاَل َصَدَق اللَّهُ di belakang kalimat اهلل

Pada bagian kalimat َقِميَصْيِهَما يـَْعثـَُراِن يف  َهَذْيِن   beberapa perawi َرأَْيُت 
menggunakan kata َنَظْرُت ِإىَل yaitu pada hadis nomor 5 dan 7. Ada juga 
ulama yang menambahkan kata يشيان sebelum kata يـَْعثـُرَاِن seperti hadis 
nomor 3 dan kata الصَِّبيَـّنْيِ َيِْشَياِن pada hadis nomo 5 dan 7. Bahkan pada 
hadis nomor 4 dan 6 hanya menggubakan redaksi رَأَْيُت َهَذْيِن.
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Pada bagian kalimat َقَطْعُت َكَلِمي َحتَّ  َأْصِبْ   beberapa perawi , فـََلْم 
tidak menggunakan kata َقَطْعُت َكَلِمي  seperti pada hadis nomor 4 َحتَّ 
dan 6. Pada hadis nomor 2 tidak menyebutkan redaksi  َحتَّ َقَطْعُت َكَلِمي, 
melainkan redaksi َحتَّ نزلت dan pada hadis nomor 5 dan 7 menyebutkan 
kata َحِديِثي.

Pada bagian kalimat َفَحَمْلتـُُهَما, beberapa perawi tidak menyebutkan 
kata ini, melainkan dengan redaksi yang berbeda, seperti pada hadis 
nomor 4 dan 6  menyebutkan kalimat ُثَّ َأَخَذ يف اْلُْطَبِة, pada hadis nomor 
5 dan 7 menggunakan redaksi َوَرفـَْعتـُُهَما.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat hal-hal yang meng-illat-kan hadis tersebut. Yaitu tidak 
ada ziy±dah. Tidak terdapat nuq¡±n/naq¡ (mengurangi dari lafal 
matan hadis sebenarnya). Pada riwayat di atas   terdapat 1 riwayat 
yang redaksi matannya berkurang, yaitu:  hadis nomor 6 yang tidak 
menyebutkan kalimat َقَطْعُت َكَلِمي  Namun pengurangan kalimat  َحتَّ 
yang terjadi riwayat tersebut tidak merusak makna hadis. Juga tak ada 
idr±j. berikutnya tidak terjadi ta¡¥if dan ta¥rif juga inqil±b. 

Adapun kandungan matan hadis ini menjelaskan tentang bukti 
kecintaan Rasulullah Saw. terhadap cucunya (Hasan dan Husain). 
Bukti kecintaan Rasulullah Saw ini tidak hanya tergambar dari 
perbuatan beliau, tapi hal itu bisa dilihat langsung pada akhir hadis ini, 
beliau berkata “saya tidak tega/khawatir melihat keduanya, sehingga 
saya memotong perkataanku dan turun dari mimbar kemudian saya 
mengambil mereka”. 

Matan  hadis ini tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis 
sahih, malah beberapa ayat dan hadis sahih yang meminta memberikan 
rasa cinta dan sayang kepada keluarga lebih dibanding yang lain, 
seperti dalam  Q. S. At-Tahrim/66: 6:

 يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَليـَْها َملِئَكٌة
ِغلٌظ ِشَداٌد ل يـَْعُصوَن اللََّه َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 
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mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.506

Berbicara dengan khotib saat khutbah diperbolehkan jika ada 
hajat, baik ketika khatib memulai pembicaraan atau memulai bertanya, 
atau ketika menjawab pembicaraannya. Sebagaimana disebutkan 
dalam hadits ²nas bin M¬lik, ia berkata,

 قال أيوب بن سلمان حدثن أبو بكر بن أب أويس عن سلمان بن بلل قال
 يي بن سعيد سعت أنس بن مالك قال أََتى َرُجٌل َأْعرَاِبٌّ ِمْن َأْهِل اْلَبْدِو ِإىَل
 َرُسوِل اللَِّه  صلى اهلل عليه وسلم يـَْوَم اجلُُْمَعِة فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه، َهَلَكِت اْلَماِشَيُة

507.)َهَلَك هلك العيال هلك الناس )رواه البخاري

Artinya: 

“Ada seorang Arab badui mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam dan saat itu beliau sedang berkhutbah Jum’at. Ia berkata, 
“Wahai Rasulullah, hewan ternak pada binasa” (HR. Bukhari).

Sejarah juga mendukung keberadaan hadis ini yang memang selalu 
menggambarkan kecintaan dan kasih sayang rasul ada anak-anak. Dan 
secara logika hal itu wajar sebagai sosok seorang Nabi dan Rasul yang 
datang untuk menyebarkan rahmat/kasih sayang Tuhan. Karena itu 
hadis ini dianggap sahih karena memenuhi standar kesahihan sanad 
dan matan hadis

Salah satu hadis yang ditakhrij yang berkenaan dengan interaksi 
nabi pada aspek sosial yaitu ia tak segan-segan terjun langsung 
membantu anak-anak yang kecelakaan (Ibnu M±jah). Adapun 
takhrijnya: 

ثـََنا َشرِيٌك َعْن اْلَعبَّاِس ْبِن ُذَرْيٍح َعْن اْلَبِهيِّ َعْن ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِب َشْيَبَة َحدَّ  َحدَّ
 َعاِئَشَة قَاَلْت َعثـََر ُأَساَمُة ِبَعَتَبِة اْلَباِب َفُشجَّ يف َوْجِهِه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه
َم َوَيُجُُّه َعْن َوْجِهِه ُثَّ ْرتُُه َفَجَعَل َيُصُّ َعْنُه الدَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم أَِميِطي َعْنُه اأْلََذى فـَتـََقذَّ

قَاَل َلْو َكاَن ُأَساَمُة َجارِيًَة حَلَلَّْيُتُه وََكَسْوتُُه َحتَّ أُنـَفَِّقُه508

506 Depag R´, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 951.  
507 Mu¥ammad Ibn Ibr±h³m Ibn Ism±’³l Abµ ‘Abdill±h al-Bukh±r³ al-Ju’f³, 

¢a¥³¥ al-Bukh±r³, juz 1, no.hadis1029) (Cet. III; Beirut: D±r Ibn Ka£³r, 1407 
H/1987 M), h. 348.

508 Ibn M±jah, Sunan Ibn M±jah, Juz. III, h. 289-290.
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Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, 
telah menceritakan kepada kami Syarik dari Al Abbas bin Duraih dari 
Al Bahi dari ‘Aisyah ia berkata, “Usamah tergelincir di ambang pintu, 
sehingga terluka di bagian wajahnya. Lalu Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam bersabda: “Singkirkan yang melukainya.” Maka 
aku pun melaksanakannya. Setelah itu beliau menyedot darahnya 
dan membersihkan dari mukanya, kemudian bersabda: “Sekiranya 
Usamah adalah seorang budak perempuan, niscaya aku akan 
mendandani dan memakaikan gaun untuknya sehingga aku akan 
membuatnya laku.”

a. Takhr³j Hadis
Takhrij dengan lafal 509قذر dengan menggunakan kitab al-Mu‘jam 

al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy didapatkan data bahwa hadis 
ini terdapat pada Ibnu M±jah bab “نكاح“ hadis 940510 dan Musnad 
Ahmad Ibn Hanbal pada jilid 6, halaman 222.

b. I‘tib±r Sanad
Berdasarkan takhrij di atas disimpulkan bahwa berdasarkan 

penelusuran pada al-Kutub al-Tis’ah maka ditemukan 2 jalur 
periwayatan yaitu Musnad Ahmad Ibn Hanbal dan Sunan Sunan Ibnu 
M±jah. Kemudian dari penegembangan dengan menggunakan aplikasi 
al-Maktabah al-Syamilah ditemukan 2 jalur tambahan yaitu Sya‘bu 
al-Im±n dan Musnad Ab³ Ya‘la.> Akan tetapi dari 4 jalur periwayatan 
ini tidak ditemkan adanya sy±hid dan mutabi’. Hanya ada 1 orang 
sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu, Aisyah dan pada tabi’in 
hanya 1 juga yaitu Al-Bah³. 

Adapun lafal periwayatan yang digunakan yaitu; ¥adda£n±, ‘an, 
akhbaran±, dan q±la.> Selanjutnya untuk memperjelas keterangan  di 
atas, maka dapat  dilihat pada  skema sanad di bawah.

509 A.J. Weinsinck, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alf±§ al-¦ad³£ al-Nabawiy, juz 5, 
h. 330.

510 Muhammad Ibn Yaz³d Abµ Abdillah al-Quzawiyy³, Sunan Ibn M±jah, (Baerut: 
D±r al-Fikr, t, th.d), Juz. 1, h. 635
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Skema Sanad 28
رسول هللا

�ا�شة 

ا�هب�ي 

العباس �ن ذرحي 

رشیك 

�يل �ن حكمي الودي

عبد هللا �ن عثام �ن حفص �ن غیاث 

�ٔبو احلسن محمد �ن احلسن 

�ٔبو نرص �ن ق�ادة  �ٔبو �كر �ن �ٔيب ش��ة  محمد �ن الصباح ا�واليب  �ٔبو یعىل 

شعب �ميان ا�ن ما�ه مس�ند ايب یعيل حصیح ا�ن ح�ان

 قال

 عن

 �دثنا

 �دثنا

 �دثنا

 عن

 عن

c. Kritik Sanad
Kritik sanad ini akan mengacu pada riwayat Ibnu M±jah yang 

terdiri atas 6 rawi yaitu: Ibnu M±jah, Abµ Bakr ibn Ab³ Syaibah, 
Syar³k, Abb±s ibn ¨urai¥, al-Bah³, dan ‘²isyah. Berikut data diri dan 
kualitas periwyatannya.

1) Ibnu Majah
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

2) Abµ Bakr Ibn Ab³ Syaibah
Abu Bakar yang lebih dikenal dengan Ibnu Ab³ Syaibah. Nama 

lengkapnya adalah ’Abdull±h bin Mu¥ammad bin Ibr±him bin Ab³ 
Syaibah, beliau adalah penduduk Kufah,511 dan wafat pada  bulan 

511 Al-¢afd³, al-W±f³ bi al-Wafay±t, juz 5 (diambil dari al-Maktabah al-Sy±milah), 
h. 462 
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Ramadan tahun 265 H.512 
Di antara gurunya Yaz³d bin Harun, Qutaibah bin Sa’id bin al-

R±z³, Mu’±wiyah bin al-¬arir³, Mu¥ammad bin Is¥aq, Mu¥ammad 
bin S±biq, Syar³k Ibn Abdull±h,513 sementara muridnya adalah al-
Bukh±r³, Abµ D±wud, Ibn M±jah, Abµ Ya’l± al-Mausul³, A¥mad 
bin ¦ambal, B±q³ bin Makhlad al-Andalus³, ‘Abb¬s bin Mu¥ammad 
al-Daur³,‘Abdull±h bin Mu¥ammad bin Ab³ al-Dunya.514 

Al-Khalil³ menilainya sebagai ¡iqah, Abµ H±>tim menilainya 
¢udµq, al-‘Aq³l³ dan ¢alih. al-°ar±bilis³ berkata Laisa bihi Ba’s, 
Muslim bin Q±sim al-Andalµs³ berkata, beliau adalah penduduk Kufah 
yang ¢iqah.515 

3) Syar³k
Nama lengkapnya ialah Syar³k Ibn Abdillah Ab³ Syar³k al-Nukh³, 

beliau lahir pada tahun 95 dan meninggal di Kµfi516 pada tahun 177517. 
Beliau memiliki guru dan murid. 

Diantara gurunya Abdillah Ibn Is± Ibn Abdi al-Rahm±n Ibn Ab³ 
La³l, Abdillah Ibn Muhammad Ibn Aq³l, Abb±s Ibn ¨ura³h. Dan 
diantara muridnya Abdillah Ibn al-Mub±rak, Abdi al-Rahm±n Ibn 
Muhy³, Abµ Bakr Abdillah Muhammad Ibn Ab³ Syaibah.518 

Ibr±h³m al-Arab³ menilainya ¡\iqah, menurut Yahya Ibn Sa³d al-
Qathth±n berpendapat bahwa beliau adalah ¡iqah-¡iqah.519

512 Abµ al-¦ajj±j Yµsuf bin al-Zakiy ‘Abd al-Ra¥m±n al-Mizziy, Tah©³b al-Kam±l, 
Cet. I; Beirut: Muassasat al-Ris±lah, 1400 H/1980 M, Juz 2 h.129 

513 Jam±l al-D±n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf al-Mizziy, Tah§³b al-Kam±l, Juz 33, h. 98. 

514 Abµ Mu¥ammad bin Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± al-Gaitab³, 
Mag±n³ al-Akhy±r f³ Syarh Us±m³Rij±l Ma’±n³al-A¡±r, Cet.I; Beirµt 
: D±r al-Kutub al-‘Arabiyyah 2006, Juz 2 h. 130

515 Abµ al-Fa«l A¥mad bin A¥mad bin ‘Al³ bin bin Mu¥ammad al-‘Asqal±n³, Tah©³b 
al-Tah©³b, Cet, I;  Hindia: Ma¯ba’ah D±irah, Juz 1 h.136

516 Ahmad Ibn Al³ Ibn Hajr Abµ al-Fadl al-Asyqal±n³ al-Syafi³, Lis±n al-M³z±n, 
(Cet. III; Baerut: Muassasah al-Alam³ Lil Mathbµa, 1986), Juz. 7, h. 242

517 Abµ Ish±h al-Sy³r±©³, T|habaq±t al-Fuqah±, (Cet. I; Baerut: Libanon, 1970), Juz. 
I, h. 86. Yµsuf Ibn al-Husain Ibn Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ahmad Ibn Abdi al-Had³, 
Bahr al-Dam, (Cet. I; Damasykus, 1992), Juz. I, h. 73

518 Abµ Muhammad Mahmµd Ibn Ahmad Ibn Mµsa Ibn Ahmad Ibn Husa³n, Maq±n³ 
al-Akhy±r, (Baerut: D±r Muassasah al-Ris±lah, 855), Juz. II, h. 18

519 Ahmad Ibn Al³ Ibn Hajr Abµ al-Fadl al-Asqal±n³ al-Sy±fi~~’I, Tahds³b al-Tahd¡³b, 
(Cet. I; Baerut: D±r al-Fikr, 1984), Juz. 4, h. 293
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4) Abb±s Ibn ¨ura³h
Abb±s Ibn ¨ura³h nama aslinya ialah Abb±s Ibn ¨ura³h al-Kalb³ 

al-Kµf³.520 Kemudian mengenai tempat kelahiran atau wafat beliau 
peneliti tidak menemukannya. 

Abb±s Ibn ¨ura³h al-Kalb³ al-Kµf³ memiliki guru dan murid. 
Diantara nama-nama guru beliau ialah Syar³h Ibn H±n³ al-H±ri¡³, 
Kam³l Ibn Ziy±d, Abdillah al-Bah³, dan murid-murid beliau ialah 
Abµ Syaibah Ibr±h³m Ibn Ut¡m±n, Syar³k Ibn Abdillah, Qa³s Ibn 
al-Rabi‘.>521

 Penilaian-penilaian ulama terhadap beliau ialah menurut Ibnu 
Hajr bahwa Abb±s Ibn ̈ ura³h adalah £iqah ¥±fi§, dan menurut Barq±n³ 
yang didengar dari al-D±ruquth|n³ bahwa beliau ialah £iqah.522

5) Al-Bah³‘
Al-Bah³‘ nama lengkapnya ialah Abdillah al-Bah³‘ dinamai 

Abdillah al-Bah³‘ adalah sebuah laqab dari nama al-Bah³‘, kemudian 
al-Bah³‘ mantan budak dari Ibn al-Zab³r.523 Mengenai tempat kelahiran 
dan wafat beiau peneliti tidak menemukannya

Diantara gurunya Abdillah Ibn al-Zab³r, Ab³ Sa‘³d al-Qadr³, 
Aisyah Ummi al-Mu‘min³n, dan diantara muridnya Kh±lid Ibn 
Salmah, W±il Ibn D±wud, al-Abb±s Ibn ¨ura³h.524

Menurut Maki‘ dari Sufy±n bahwa beliau adalah £iqah ma‘rµfan.525 

6) Aisyah
Beliau adalah Aisyah binti Ab³ Bakr bertempat tinggal di 

520 Muhammad Muhd³ al-Muslim³ Asyrif Man¡µr Abdi al-Rahm±n Ahmad Abdi 
al-Razz±k, Mausµah Aqw±l al-D±ruquthn³, (Muassasah al-Ris±lah, 1981), Juz. 23, h. 
42. Lihat juga di Ab³ Muh±sin Yµsuf Ibn al-Hasan Ibn Abdi al-H±d³, Bahr al-Dam, 
(Cet. I; Baerut: Libanon, 1992), Juz. I, h. 83.

521 Yµsuf Ibn al-Zak³ Abdi al-Rahm±n Abµ al-Hajj±j, Tahs³b al-Kam±l, (Cet. I; 
Baerut: Muassasah al-Risalah, 1980), Juz. 14, h. 210. Lihat juga di Ahmad Ibn Al³ 
Ibn Hajr Abµ al-Fadl al-Asqal±n³ al-Sy±fi’i, Tahds³b al-Tahd¡³b, (Cet. I; Baerut: D±r 
al-Fikr, 1984), Juz. 5, h. 103.

522 Muhammad Muhd³ al-Muslim³ Asyrif Man¡µr Abdi al-Rahm±n Ahmad Abdi al-
Razz±k, Mausµah Aqw±l al-D±ruquthn³, (Muassasah al-Ris±lah, 1981), Juz. 23, h. 42.

523 Abµ Muhammad Mahmµd Ibn Ahmad Ibn Mµsa Ibn Ahmad Ibn Husa³n, Maq±n³ 
al-Akhy±r, (Muassasah al-Ris±lah), Juz. 5, h. 396.

524 Muhammad Ibn Ism±³l Ibn Ibr±h³m Abµ Abdillah al-Bhuk±r³ al-Ja‘f³, Al-T±rikh 
al-Kab³r, (D±r al-Fikr, T, th.d), Juz. 5, h. 56. Lihat juga di Muhammad Ibn Hibb±n Ibn 
Ahmad Abµ H±tim al-Taim³m³, Al-¤iq±h, juz. 5, h. 33

525 Muhammad Ibn Sa‘³d Ibn Muni‘ Abµ Abdillah al-Bashr³. Al-Thabaq±h al-Kubr±, 
(Cet. I; Baerut: D±r S±dir, 1968M), Juz. 6, h. 299.
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Mad³nah, beliau wafat pada tahun 58 H.526 beliau adalah ¯abaq±t 
pertama sekaligus istri Rasulullah saw.527 Diantara gurunya Umar Ibn 
al-Khath¯h±b, Ab³ Bakr al-Sad³q, Nabi Mihammad saw. Dan diantara 
muridnya Ibr±h³m Ibn Yaz³d al-Taim³m³, Kh±lid Ibn Sa‘³d, Abdillah 
al-Bah³‘.528 Sebagai seorang sahabat ia pastinya dinilai adil.

Dari penelitian beberapa rawi dan mukharrij di atas, dapat 
disimpulkan bahwa adanya ketersambungan sanad. Hal ini berdasarkan 
domisili para mukharrij serta tempat menuntut ilmunya mendukung 
pertemuan mereka. Selain itu semua rawi dinilai rawi oleh mayoritas 
para kritikus hadis. Karena itu peneliti menganggap riwayat ini 
sanadnya sahih dan bisa dilanjutkan pada kritik matan yang dimiliki.

d. Kritik Matan
Untuk mengetahui adanya ‘illah dalam matan hadis maka peneliti 

melakukan pemotongan lafal disetiap matan hadis, dan pemotongan 
lafal hadisnya adalah sebagai berikut;

Riwayat Ibnu Majah

               - َعثـََر ُأَساَمُة ِبَعَتَبِة اْلَباِب َفُشجَّ يف َوْجِهِه

َم َوَيُمجُُّه َعْن َوْجِهِه  - َفَجَعَل َيُصُّ َعْنُه الدَّ

    - َلْو َكاَن ُأَساَمُة َجارِيًَة َلَحلَّْيُتُه وََكَسْوتُُه

َحتَّ أُنـَفَِّقُه

Riwayat Ahmad ibn Hanbal
- َأنَّ ُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد ، َعثـََر بُِأْسُكفَِّة ،
    أَْو َعَتَبِة - اْلَباِب ، َفُشجَّ يف َجبـَْهِتِه ،

 - َفَجَعَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُصُُّه
 ُثَّ َيُجُُّه

َجارِيًَة َلَكَسْوتُُه ،  ُأَساَمُة  لْو َكاَن   -َ 
َوَحلَّْيُتُه َحتَّ أُْنِفَقه

Dari dua paparan riwayat di atas terdapat beberapa perbedaan 
redaksi yang ditemukan, seperti pada riwayat Ibnu Majah tidak 
terdapat kalimat بُِأْسُكفَِّة. Sedangkan pada redaksi kedua di Ibnu Majah 
ada tambahan kata  ُه َم َوَيُجُّ  Dan pada redaksi ketiga di Ibnu .َوْجِهِه dan الدَّ
Hajar kata  حَلَلَّْيُتُه lebih dulu dibanding َكَسْوتُُه.

526Khae³r al-D³n al-Zarkal³, Al-A‘l±m al-Zarkal³, (Cet. V; J±mi‘ al-Hak³k Mahfµdzah, 
1980), Juz. III. h. 240. Lihat juga di Muhammad Jal±l al-D³n Thabaq±t al-Fuqaha‘, 
(Cet. I; Baerut: lib±non>, 1970), Juz. I, h. 47. Lihat juga di Abµ al-Abb±s Syams al-D³n 
Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ab³ Bakr, Wafiy±t al-A‘y±n wa Anba‘ Abna‘ al-Zam±n. 
(Cet. VII; Baerµt: D±r al-S±dir, T,th.d), Juz. 3, h. 16.

527 Al-Taim³m³, Al-¤iq±t, juz. 3, h. 323
528 Muhammad Ibn Sa‘³d Ibn Muni‘ Abµ Abdillah al-Bashr³. Al-Thabaq±h al-Kubr±, 

(Cet. I; Baerut: D±r S±dir, 1968M), Juz. 8, h. 356
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Kondisi matan seperti yang diterangkan diatas jika dilihat pada 
makna yang terkandung secara keseluruhan maka tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan. Kekurangan (naqis) kata pada redaksi 
pertama “depan pintu” bisa dianggap kalimat utama, lalu ada tambahan 
(ziy±dah) penjelasan rawi pada riwayat Ahmad dan itu tidak mengubah 
makna. Demikian pula tambahan (ziy±dah) kata pada riwayat Ibnu 
Majah bisa dianggap sebagai penjelasan rinci tidak berbeda dengan 
redaksi Ahmad. Dan redaksi ketiga terdapat perbedaan dalam 
mendahulukan kata (inqilab), juga tidak mempertentangkan makna 
kedua riwayat ini. Penjelasan ini mengindikasikan tidak ada illat pada 
matan hadis yang bisa membuatnya lemah.

Adapun penelitian tentang keberadaan syaz pada hadis ini. 
Maka bisa dinyatakan tidak ada pertentangan dengan al-Qur‘±n. dan 
walaupun peneliti tidak menemukan secara pasti tentang dalil al-Qur‘±n 
mengenai wanita memakai gaun, akan tetapi peneliti mendapatkan 
ayat al-Qur‘±n yang mendukung ayat tersebut, yaitu didalam Q. S. 
al-Nµr/24: 31:

 َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوَل يـُْبِديَن زِيَنتـَُهنَّ ِإلَّ
 َما َظَهَر ِمنـَْها َوْلَيْضرِْبَن ِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِنَّ َوَل يـُْبِديَن زِيَنتـَُهنَّ ِإلَّ لِبـُُعولَِتِهنَّ أَْو

آبَائِِهنَّ أَْو آبَاِء بـُُعولَِتِهنَّ أَْو أَبـَْنائِِهنَّ أَْو أَبـَْناِء بـُُعولَِتِهنَّ
Terjemahnya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan 
janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain 
kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, 
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami 
mereka”529

Ayat ini juga menerangkan larangan menampakkan sesuatu 
dari perhiasannya kepada lelaki lain, kecuali apa yang tidak bisa 
disembunyikan. Menurut Ibnu Mas’ud, hal yang dimaksud adalah 
seperti kain selendang dan pakaiannya, yakni sesuai dengan tradisi 

529 Depag R´, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 548.  
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pakaian kaum wanita arab yang menutupi seluruh tubuhnya, 
sedangkan bagian bawah pakaian yang kelihatan tidaklah berdosa 
jika ditampakkan.530

Juga tidak ada hadis yang lebih kuat yang bertentangan dengannya, 
bahkan terdapat hadis yang mendukungnya mengenai penutup kain 
atau dalam artian memakai gaun, dimana hadis ini diriwayatkan oleh 
Im±m al-Bukh±ri, ialah sebagai berikut:

َوْلَيْضرِْبَن ِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِن531َّ
“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.”

Hadis ini juga sepanjang pengetahuan peneliti tidak bertentangan 
dengan sejarah dan akal sehat. Dari penelitian yang dilakukan pada 
sanad dan matan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis ini telah 
memenuhi kriteria kesahihan hadis.

c. Aspek Bahasa
Terdapat tiga buah hadis yang berkenaan dengan aspek bahasa 

atau komunikasi, semuanya bersumbur dari Bukhari karenanya penulis 
tidak melakukan takhrij padanya dengan alasan kesahihan hadisnya 
sudah diterima.

d. Aspek Kognitif
Ada dua buah hadis pada aspek kognitif ini selain dari Bukhari dan 

Muslim, dan kesemuanya penulis takhrij. Hadis pertama yang peneliti 
takhrij adalah dorongan nabi pada anak agar senantiasa membaca, 
seperti membaca al-Qur’an (D±wud), yaitu hadis berikut: 

ثـََنا َأْحَُد ْبُن َعْمرِو ْبِن السَّرِْح َأْخبـََرنَا اْبُن َوْهٍب َأْخبـََرِن َيَْي ْبُن أَيُّوَب َعْن َزبَّاِن  َحدَّ
 ْبِن فَاِئٍد َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاٍذ اجلَُْهِنِّ َعْن أَبِيِه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم
َأْحَسُن اْلِقَياَمِة َضْوُءُه  يـَْوَم  تَاًجا  َواِلَداُه  أُْلِبَس  ِفيِه  ِبَا  اْلُقْرآَن َوَعِمَل  قـََرأَ   قَاَل َمْن 
نـَْيا َلْو َكاَنْت ِفيُكْم َفَما ظَنُُّكْم بِالَِّذي َعِمَل ِبََذا532 ِمْن َضْوِء الشَّْمِس يف بـُُيوِت الدُّ

530 Al Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 14,( 
Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 122

531 al-Bukh±r³, Al-J±m³‘ al-¤ah³h al-Mukhta¡ar, juz 4, (Cet. III; Beirut: Al-Yam±mah, 
1987), h. 1782

532 Abµ D±wud, Sunan Abµ D±wud, juz 2, h. 100.
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Artinya:

Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin ‘Amr bin As Sarh telah 
mengabarkan kepada Kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada 
Kami Yahya bin Ayyub dari Zabban bin Faid dari Sahl bin Muadz Al 
Juhani dari ayahnya bahwa Rasulullah shallalahu wa’alaihi wa sallam 
bersabda: “Barangsiapa yang membaca Al-Qur’an dan melaksanakan 
apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya pada 
hari kiamat nanti akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih 
terang dari pada sinar matahari di dalam rumah-rumah didunia, jika 
matahari tersebut ada diantara kalian, maka bagaimana perkiraan 
kalian dengan orang yang melaksanakan isi Al Qur’an?”

a. Takhrij Hadis
Takhr³j al-Hadis dengan menggunakan beberapa lafal tertentu  

pada kitab al-Mu’jam al-Mufahras tidak ditemukan hadis yang 
dimaksud. Selanjutnya dengan menggunakan kitab Kanzu al-‘Umm±l533 
dengan menggunakan takhrij pada tema tertentu dan dengan bantuan 
Maktabah Sy±milah didapatkanlah data bahwa hadis ini terdapat pada 
Sunan Ab³ D±wud, Musnad Ahmad,534 dan Mustadrak al-¦¬kim535 
pada riwayat Mu’az ibn Anas.

 
b. I’tibar Sanad  

Dari 3 jalur periwayatan yang ditemukan tidak ada yang berstatus 
sy±¥id dan mut±bi’ karena hanya ada satu rawi pada tingkat sahabat 
yaitu Muaz al-Jahani, begitu pula pada rawi sebelumnya hanya satu 
orang yaitu Sahl bin Muaz al-Jahani. 

Adapun lafal periwayatan yang digunakan ¥adda¡an±, akhbaran³, 
dan ‘an. Selanjutnya untuk memperjelas keterangan di atas, maka 
dapat dilihat skema sanad berikut.

533 ¦us±mu al-D³n al-Hind³ al-Burh±n, Kanzu al-Umm±l, juz 1, h. 521. 
534 Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad, juz 3, (Mu’assasah Qur¯ubah, Q±¥irah, 

t.th) h. 440.
535 Mu¥ammad ibn ‘Abdullah Abµ ‘Abdullah  al-¦±kim al-Naysabµr³, al-Mustadr±k 

‘Al± al-¢a¥i¥ain³, juz 1, (D±r al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, 1990) h. 756.
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Skema Sanad 29

معاذ اجلحن

سهل بن معاذ

زبان بن فائد

يي بن أيوب

 
ابن وهب

ابو بكر احد بن عمرو

ابو داوود

أنرسل اهلل

عن

عن

عن

أخبر

أخبر

أخبرن

c. Kritik Sanad
Pada kritik sanad ini akan dikritisi hadis riwayat Abµ D±wud 

yang terdiri atas 6 periwayat yaitu; Abµ D±wud, A¥ma bnu ‘Amrµ, 
Ibnu Wahab, Ya¥ya ibn Ayyµb, Zabb±ni ibn F±id, Sahl ibn Mu’a©, 
dan Ab³hi. 

1) Abu Dawud
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.
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2) Ahmad bin ‘Amr 
Nama lengkapnya ialah A¥mad bin Àmrµ bin ‘Abdullah bin 

‘Amrµ bin al-Sirah al-Qurasyiy al-Amawiy, kunniyahnya adalah Abµ 
al-°±hir. Lahir pada tahun 170 H dan wafat pada hari senin tanggal 
14 ªul Qa‘iddah pada tahun 250 H.536

Diantara gurunya Sufy±n bin ‘Uyainah, Ibn Wahb, Sa‘³d al-
Adamiy. Sedangkan diantara muridnya Abµ D±wud, Im±m Muslim, 
Al-Nas±’iy, Ibn M±jah.537

Abµ Sa‘³d menilainya £iqah, £abtan, ¡±li¥an.538 Abµ ¦±tim L± 
ba’sa bih, K±na ¢adµqan, Ibn Abiy Dulaim £iqah dan Al-Kindiy 
menilainya faq³han.539

3) Ibn Wahb
Nama lengkapnya adalah ‘Abdullah bin wahab bin Muslim al-

Qurasyiy. Salah seorang syekh di mesir yang lahir pada tahun 125 
H, mulai menuntut ilmu pada usia 17 tahun_(142 H), wafat di Mesir 
pada tahun 197 H.540 

Diantara gurunya Ya¥ya bin Ayyub Al-Mi¡riy, N±fi‘ bin Yazid, 
Us±mah bin Ziyad bin Aslam, Ab± Gass±n Mu¥ammad bin Mutharrif, 
N±fi‘ bin ‘Umar, Sulaim±n bin Bil±l, dan Mu¥ammad bin Ja‘far bin 

536 Yµsuf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsuf, Abµ al-¦ajj±j jam±l al-D³n ibn al-Zakiy 
Ab³ Mu¥ammad al-Qa«±‘iy, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’I al-Rij±l, Juz 1 ( cet. I, Bairut 
; Mu’assasah al-Ris±lah, thn. 1400 H/ 1980 M), h. 416 dan 417.

537 Syams al-D³n Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n bin Qa’aym±z 
al-ªahabiy, T±r³k al-Isl±m wa Wafay±t al-Masy±h³r wa al-A‘l±m, juz 5 (Cet. I ; D±r 
al-Garab al-Isl±miy, thn. 2003M), h. 1009.

538 ‘Abd al-Ra¥man bin A¥mad bin Yµnus al-¢adafiy,  T±r³kh Ibn Yµnus al-Mi¡riy, 
Juz 1  (Cet. I, Bairut ; D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, thn. 1421 H), h. 18. Lihat juga 
Sa‘ad al-Malik Abµ Na¡r ‘Aliy bin Habbatullah bin Ja‘far bin Makµl±, Al-Ikm±l F³ 
Raf‘ al-Irtiy±b ‘an al-Mu’talif wa al-Muftariq f³ Asm±’ wa al-Kun± wa al-Ans±b, Juz 
5, (Cet. I, Bairut – Libanon ; D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, thn. 1411 H/1990 M), h. 239.

539 Abµ al-Fa«l al-Q±«iy ‘Iy±« bin Mµs±al-Ya¥¡abiy, Tart³b al-Mad±rikwa Taqr³b 
al-Mas±lik,Juz 6, (Cet. I, Bairut ; Al-Mu¥ammadiyyah al-Magribiy-Ma¯ba‘ah Fa«±lah, 
thn. 1966-1970 M), h. 173. Lihat juga Syamsudd³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad Ibnu 
A¥mad Ibnu ‘U£m±n, Siyar al-‘A’l±m al-Nubal± Juz 12 (Cet III; t.t.: Muassasah al-
Ris±lah, thn. 1405 H /1985 H), h. 62. Lihat juga Abµ al-Fad±’I Ism±‘³l bin ‘Amr bin 
Ka£³r al-Qurasyiy al-ba¡riy, Tabaq±t al-Sy±fi‘iyy³n, Juz 1, (Cet. Maktabah al-¢aq±f±t 
al-D³niyyah, thn. 1413 H/ 1993 H), h. 113.

540 Ibnu Hajar, Tah©³b al-Tah©³b, juz 4, h. 73.
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Ab³ Kas³r. Dan diantara muridnya adalah Abµ Bakar al-S±gh±niyyu, 
A¥mad bin ‘Amrµ bin al-Sir¥, A¥mad bi ‘Abd al-Lah al-‘Ijliyyu, 
Ish±q al-Kausaju, Ism±‘³l Sammµyah, Ham³d bin Zanjµyah, ‘Ubaid 
bin ‘Abd al-W±hid al-Bazz±r, dan Abµ H±tim.541

Al-Ajl³, Ya¥ya bin Ma‘³n, Binu Hibb±n, dan Abµ H±tim berkata 
bahwa dia £iqah dan Imam Hadis.542 A¥mad bin ¦anbal menilainya 
¡a¥³¥ al-¦ad³£ yaf¡il al-sim±‘ min al-‘ar« wa al-¥ad³£ min al-¥ad³£, 
M± a¡a¥¥a ¥ad³£ahu wa a£batahu.543

4) Ya¥ya bin Ayyub
Nama lengkapnya Ya¥ya bin Ayyub al-‘Abb±s al-G±fiq³ al-Masr³. 

Nama kuniyahnya adalah Abµ al-‘Abb±s, wafat pada tahun 168. 544 
Dia adalah Imam, Hafizh, dan orang yang terkenal Masyur di bidang 
ilmu pengetahuan.545 

Diantara gurunya adalah Yazid bin Ab³ Habib, Ab³ Qabil Huyay 
bin H±n³i, Ja‘far bin Rab³‘ah, Zabban bin Fa’id. Dan muridnya adalah 
Ish±q bin al-Qar±t, Asyhab bin ‘Abd al-‘Az³z, J±mi‘ bin Bak±r bin 
Bilal±l, ‘Abdullah bin Wahab, ‘Abd al-Lah bin Yaz³d, dan al-Malik 
bin Jura³h.546 

‘Abdllah ibn A¥mad menyatakan bahwa Yahya bin Ayyub 
£iqah. Sa‘id bin Ab³ Ayyub juga mengatakan ia laisa bihi b±’as.547 

541 Al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’I al-Rij±l, juz 14, h. 416 dan 280.
542 al-ªahabiy, Siyar A‘l±m al-Nubal±’, juz 8, h. 404. Lihat juga Abµ al-¦asan 

A¥mad bin ‘Abdullah bin ¢±lih al-‘Ajliy al-Kµfiy, T±r³kh al-¤iqah, juz 1 (Cet. I ; D±r 
al-B±z, thn. 1405 H/ 1984 M), h. 283. Ibnu ¦ibb±n melampirkan namanya di dalam 
kitabnya Siqah Lihat Ibnu Hibb±n al-Taimiy, Al-¤iq±t, juz 8, h. 346. ¢adµq lihat al-
Jirj±niy, Al-K±mil f³ ¬u‘af±’I al-Rij±l, juz 4, h. 338.

543 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥m±n bin Mu¥ammad bin Idr³s bin al-Mun©ir al-
Tam³miy, al-¦an§aliy, al-R±ziy ibnu Ab³ H±tim, al-Jar¥ wa al-Ta‘d³l, Juz 5 (Cet. I; 
Beirut: D±r I¥y±’ al-Tur±£ al-‘Arab³, 1271 H./1952 M.), h. 188.

544 Yµsuf bin ‘Abd al-Ra¥m±n bin Yµsuf, Abµ al-¦ajj±j jam±l al-D³n ibn al-Zakiy 
Ab³ Mu¥}ammad al-Qa«±‘iy, Tah©³b al-Tah©³b, Juz 11 (Cet. I; Beirµt: D±r al-Fikr, 
1984), h. 187.

545 Sy±ms al-D³n Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n al-ªahabiy, Siyar A‘l±m 
al-Nubal±’, Juz. V, h. 8. 

546 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf al-Mizzi, Tah©³b al-Kam±l li Asm±’ al-Rij±l,  
juz 31, h. 235.

547 Al-Sa³d Abµ al-Ma‘±dh³ al-Nµr³, Mausµ‘ah Aqw±l Al-Im±m A¥mad bin 
Hanbal f³ Rij±l al-¦ad³ts. Juz 4, h. 108.
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Mu¥ammad bin Ism±‘il dan Al-D±raqutniyyu menilainya £iqah.548 
k±na munkar al-¥ad³£,549 l± ya¥taj bih.550

5) Zabb±n bin Faid
Nama lengkapnya adalah Zabb±n bin F±’id al-Mi¡riy Abµ Juwain 

al-¦amr±wiy, penduduk Mesir yang wafat pada tahun 155 H.551

Diantara gurunya Sahl bin Mu‘±©, Sa’³d bim M±jid. Sedang 
diantara muridnya Ya¥ya bin Ayyµb, Sa’³d bin Ab³ Ayyµb.552

Zahab³ menilainya sebagai f±«ilu khair, akan tetapi ia "Aif.553 
Demikian juga yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar bahwa ia adalah 
"Aif tapi pada ia baik dan bagus ibadahnya.554 Dalam kitab Tah§ib 
al-Tah§ib A¥mad menilai hadisnya dengan man±kir (diingkari), Ibnu 
Ma’in menilainya dengan syekh "Aif, Abµ ¦atim hanya menyatakannya 
sebagai syekh ¡±lih.555 Adapun Ibnu Hib±n tidak memasukkannya 
dalam kitabnya al-¤iq±h.  

6) Sahl bin Muadz Al-Juhani
Nama lengkapnya adalah Sahl bin Mu‘±© bin Anas Al-Juhaniy 

seorang Tabi‘³n, penduduk Sy±m yang menetap di Mesir.556 Informasi 

548 Al-Sa³d Abµ al-Ma‘±dh³ al-Nµr³, Mausµ‘ah Aqw±l Al-Im±m A¥mad bin Hanbal 
f³ Rij±l al-¦ad³ts. Juz 2, h. 703. Dan Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf al-Mizzi, 
Tah©³b al-Kam±l li Asm±’ al-Rij±l,  juz 12, h. 287. Lihat juga Abµ al-¦asan A¥mad 
bin ‘Abdullah bin ¢±lih al-‘Ajliy al-Kµfiy, T±r³kh al-¤iqah, juz 1 (Cet. I ; D±r al-B±z, 
thn. 1405 H/ 1984 M), h. 468.Lihat al-R±ziy ibnu Ab³ H±tim, al-Jar¥ wa al-Ta‘d³l, juz 
9 (Cet. I; Beirut: D±r I¥y±’ al-Tur±£ al-‘Arab³, 1271 H./1952 M.), h. 127.

549 Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad bin Sa‘ad bin Man³‘ al-H±syimiy bi al-Wal±’ al-Ba¡riy 
al-Bagd±diy, al-°abaq±t al-Kubr±, juz 7, (Cet. I, Bairut ; D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
thn. 1410 H/1990 H), h. 357.

550 Abµ al-Wal³d Sulaim±n ibn Khalaf ibn Sa‘ad al-B±jiy, al-Ta‘d³l wa al-Tajr³¥, 
juz 3 (Cet. I; al-Riy±«: D±r al-Liw±’, 1406 H./1986 M.), h. 1203. Lihat juga Syam 
al-D³n Abµ ‘Abdllah Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘Usm±n, al-Kasyaf F³ Ma‘rifah, juz 
2 (Cet. I; D±r al-Qabalah Lilsiq±fah al-Isl±miyyah-Muassasah ‘Ulµm al-Qur’an, 1413 
H/1992 M), h. 362.

551 Ibnu ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah©³b al-Tah©³b, juz 3, (Cet. I, Al-Hindu; Ma¯ba‘ah 
D±’irah al-Ma‘±rif al-Na§±miyyah, thn. 1326 H), h. 308.

552 Al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’i al-Rij±l, juz 9, h. 282.
553 Ibnu ¦ajar al-‘Asqal±niy, Tah©³b al-Tah©³b, juz 3, h. 308.
554 Ibnu Hajar, Taqr³b al-Tah©³b, juz 1, h. 213.
555 Ibnu Hajar, Ta¥©ib al-Tah©³b, juz 3, h. 265.
556 al-Zahabi, al-K±syif, juz 1, h. 400.
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dari kitab kitab rujukan, sangat sedikit memberikan biografinya, 
apalagi kelahiran dan wafatnya tidak disebutkan.

Diantara gurunya, ayahnya sendiri (Mu‘±© bin Anas). Dan 
diantara muridnya Zabb±n bin F±’id, Ya¥ya bin Ayyµb, Lai£ bin 
Sa‘ad.557

Ya¥ya bin Ma‘³n menilainya "A‘³f,558 Ibn ¦ibb±n memasukkanya 
dalam kategori £iq±h akan tetapi jika yang meriwayatkannya itu dari 
Zabb±n bin F±’id.559 Demikian pula yang dinyatakan Abµ Hatim bahwa 
ia £abtan dan termasuk man±kir ketika yang meriwayatkan darinya 
Zabb±n bin F±’id.560

7) Mu‘±© bin Anas
Nama lengkapnya adalah Mu‘±© bin Anas Al-Juhaniy al-An¡ariy, 

merupakan Sahabat Rasulullah S.A.W, dan yang meriwayatkan darinya 
adalah Anaknya sendiri yaitu Sahl bin Mu‘±©.561 Beliau merupakan 
sahabat, maka peneliti menilainya adil berdasarkan Qaidah yang 
menyatkan bahwa Kullu ¢a¥±bah ‘Udµl.

Dari data secara keseluruhan maka jalur periwayatan ini 
bersambung. Akan tetapi ketersambungannya belum bisa dikatakan 
sahi¥ ataupun hasan, karena adanya beberapa rawi yang dinilai Jarh 
(jelek) oleh ulama kritikus hadis.

Rawi-rawi tersebut adalah Ya¥ya bin Ayyµb, Zabb±n bin F±’id, 
dan Sahl bin Mu‘±© yang ketiganya dinilai sebagai lemah bahkan 
hingga dinilai man±k³r al-¥ad³s. 

Maka dengan penilaian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 
sanad ini "A‘³f sekalipun sanadnya bersambung. Dan tidak dapat 
dilanjutkan pada tahap kritik matan karena kesahihan sanad tidak 
terpenuhi.

557 al-Mizz³, Tah§ib al-Kam±l, juz 12, h. 208.
558 al-R±ziy ibnu Ab³ H±tim, al-Jar¥ wa al-Ta‘d³l, juz 6 (Cet. I; Beirut: D±r I¥y±’ 

al-Tur±£ al-‘Arab³, 1271 H./1952 M.), h. 203. 
559 al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’i al-Rij±l, juz 12,  h. 208. 
560 Mu¥ammad bin ¦bb±n bin A¥mad bin ¦ibb±n bin Mu‘±© bin Ma‘bad al-Tam³miy, 

Abµ ¦±tim, Masy±h³r ‘Ulam±’I al-Am¡±r wa A‘l±m Fuqah±’I al-Aq¯±r, Juz 1, Al-
Man¡µrah ; D±r al-Waf±’ li al-°ib±‘ah wa al-Nasyr, wa al-Tawz³‘I, thn. 1411 H/1991 
M), h. 195.

561 al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’i al-Rij±l, juz 28, h. 105.
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Hadis berikutnya yang ditakhrij adalah riwayat dari Ahmad ibn 
Ali (Abu Yu’la) bahwa anak juga dapat dilatih untuk melakukan proses 
jual beli yaitu:

 حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد اهلل بن داود ، عن فطر ، عن أبيه ، عن عمرو
 بن حريث ، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بعبد اهلل بن جعفر وهو يبيع
 مع الغلمان - أو الصبيان - فقال : »اللهم بارك له يف بيعه - أو قال - : يف

سفقته«562

Artinya:

Abµ Sa‘id telah menceritakan kepada kami, ‘Abdullah ibn D±wud 
menceritakan pada kami, dari Fi¯r, dari bapaknya, dari ‘Amrµ ibn 
¦ari£, bahwa Rasulullah pernah melewati ‘Abdullah ibn Ja‘far 
yang saat itu tengah berjualan bersama dua orang anak kecil, lalu 
Rasulullah berdoa bagi mereka: “Ya Allah berkahilah jual beli 
mereka” atau “transaksi mereka”.

a. Takhrij Hadis
Setelah melakukan beberapa takhrij konvensional yaitu dengan 

menggunakan lafal tertentu, tematik, dan rawi pertama tidak ditemukan 
hadis yang dikaji dalam kitab-kitab standar takhrij. Karena itu, peneliti 
mencoba pencarian dengan menggunakan perangkat digital maktabah 
syam³lah dan menemukan hadis yang dikaji hanya terdapat dalam 1 
kitab sumber dengan 1 jalur sanad, yaitu dalam kitab Musnad Ab³ 
Ya’l± (Bab Musnad ‘Umr bin ¦urai¡).

b. I’tibar Sanad
Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa hadis ini hanya 

terdapat pada Musnad Abµ Ya’la. Berdasarkan informasi di atas maka 
berarti hadis di atas tak memiliki syahid dan muttabi. Adapun lafal 
periwayatan yang digunakan ¥addasa\n± dan ‘an. Adapun skema 
sanadnya.  

562 A¥mad bin ‘Al³ bin al-M..n³ Abµ Ya’l±, Musnad Abµ Ya’l± Juz 3 (Cet. 
I; Damaskus: D±r al-Ma’mµn li al-Tur±¡, 1984), h. 47. 
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Skema Sanad 30

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 �  رسول 

 عمرو بن حريث

 ابو سعيد

� بن داود  عبد 

 فطر بن خليفة

 خليفة

 ابو يعلي
 حدثنا

 حدثنا

 عن

 حدثنا

 عن

 عن

 عن

c. Kritik Sanad
Riwayat Abµ Ya’l± ini terdiri atas 6 rawi yaitu: Abµ Ya’l±, Abµ> 

Sa’³d, ‘Abdullah ibn D±wud, Fi¯r bin Khal³fah, Khal³fah, dan ‘Umru 
ibn ¦arist. Berikut biografi dan kritik rawinya.

10 Abµ Ya’l±
Abµ Ya’l± bernama lengkap A¥mad bin ‘Al³ bin al-Ma¡n± bin 

Ya¥y± bin ‘´s±  ibn Hil±l al-Tam³m³. Ia lahir pada tanggal 3 Syawal 
210 H dan wafat pada tahun 307 H.563 Ia adalah seorang yang ¥±fi§ 
dan ulama hadis. Di antara kitab yang ditulisnya adalah al-mu’jam 
dalam hadis dan kitab musnad.564

563 ‘Umar Ka¥±lah, Mu’jam al-Muallif³n Juz 2 (t.d.), h. 17. 
564 Khair al-D³n al-Zarkal³, al-A’l±m li al-Zarkal³  Juz 1 (Bairµt: D±r al-‘Ilm, t.th.), 

h. 171. 
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Diantara gurunya A¥mad bin ¦±tim al-°aw³l, A¥mad bin Jam³l, 
A¥mad bin ‘´s±, A¥mad bin Ibr±h³m, ‘´s± bin S±lim.565 Dan diantara 
muridnya Abµ ‘Abd al-Ra¥m±n al-Nas±’³, Abµ Zakariyy± Yaz³d bin 
Mu¥ammad al-Azd³, Abµ ¦±tim ¦ibb±n, dan Mu¥ammad bin al-
Na«r.566

Al-D±r Qu¯n³ menilainya ¡iqah ma’mµn.567 Yaz³d bin Mu¥ammad 
al-Azd³ menyebutnya sebagai orang yang jujur, amanah, saleh, dan 
murah hati, sabar, dan beradab baik. Abµ ¦±tim dan selainnya juga 
men-¡iqah-kan Abµ Ya’l±. Al-¦±fi© ‘Abd al-G±n³ al-Azd³ berkata 
bahwa Abµ Ya’l± adalah salah seorang yang ¡iqah dan ¡|abt.568 
Abµ ‘Abdill±h al-¦±kim berkata, “Aku melihat Abµ ‘Al³ al-¦±fi© 
takjub pada Abµ Ya’la, pada hafalannya, ketakwaannya, dan hafalan 
hadisnya, hingga ia tak khawatir akannya kecuali sedikit.”, kemudian 
al-¦±kim menambahkan, “Ia ¡iqah ma’mµn.”569

2) Abµ Sa’³d
Abµ Sa’³d adalah kunniyah ‘´s± bin S±lim al-Sy±s³.570 Ia dikenal 

dengan nama ‘Uwais. Ia adalah orang al-Sy±sy dan berguru di 
Bagdad.571 Ia wafat pada tahun 232 H.572

Diantara gurunya ‘Ubaidull±h bin ‘Umar, dan ‘Abdull±h bin al-
Mub±rak.573 Dan diantara muridnya Ja’far bin Mu¥ammad, Mu¥ammad 

565 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-ªahab³, Siyar A’l±m 
al-Nubal±’ Juz 14 (Bairµt: Muassasah al-Ris±lah, 1993), h. 176. 

566 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-ªahab³, Siyar A’l±m 
al-Nubal±’ Juz 14, h. 177. 

567 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-ªahab³, Siyar A’l±m 
al-Nubal±’ Juz 14, h. 177. 

568 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-ªahab³, Siyar A’l±m 
al-Nubal±’ Juz 14, h. 178-179. 

569 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-ªahab³, Siyar A’l±m 
al-Nubal±’ Juz 14, h. 179.  

570 Mu¥ammad bin ¦ibb±n bin A¥mad Abµ ¦±tim al-Tam³m³al-Bust³, al-¤iq±t li 
Ibn ¦ibb±n Juz 8 (Cet. I; Bairµt: D±r al-Fikr, 1975), h. 494. 

571 A¥mad bin ‘Al³ bin ¦ajr Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±n³, Ta’j³l al-Manfa’ah bi Zaw±id 
Rij±l al-Aimmah al-Arba’ah Juz 1 (Cet. I; Bairµt: D±r al-Kit±b al-‘Arabi, t.th.), h. 238.  

572 A¥mad bin ‘Al³ Abµ Bakr al-Kha¯³b al-Bagdad³, T±rikh Bagd±d Juz 11 (Bairµt: 
D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 161. 

573 A¥mad bin ‘Al³ Abµ Bakr al-Kha¯³b al-Bagdad³, T±rikh Bagd±d Juz 11, h. 161.  
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bin Basyar, Idr³s bin ‘Abd al-Kar³m, Mµs± bin H±rµn, A¥mad bin 
al-¦asan bin ‘Abd al-Jabb±r al-¢µf³, Abµ al-Q±s³m al-Bagaw³,574 
‘Abdull±h bin A¥mad, Abµ Zur’ah, dan Abµ Ya’l±.575

Al-Kha¯³b al-Bagdad³ menyebut Abµ Sa’³d dalam kitabnya 
sebagai periwayat yang ¡iqah,576 begitu pula dengan penilaian Abµ 
¦±tim. Ibn ¦ibb±n juga menyebutnya dalam kitab al-¤iq±t-nya.577

3) ‘Abdull±h bin D±wµd
‘Abdull±h bin D±wµd bernama lengkap ‘Abdull±h bin D±wµd 

bin ‘²mir bin al-Rab³’ al-Hamd±n³ dengan kunniyah Abµ ‘Abd al-
Ra¥m±n. Ia dikenal dengan al-Khuraib³,578 yang dinisbahkan pada 
tempat tinggalnya, yaitu Khuraibah di Basrah,579 sedang asalnya adalah 
Kufah.580 Ia lahir pada tahun 126 H dan wafat pada tahun 213 H.581

Diantara gurunya Is¥±q bin al-¢ab±¥ al-Kind³, Isr±’³l bin Yµnus, 
Ism±’³l bin Ab³ Kh±lid, Badr bin ‘U¡m±n,  dan Fitr bin Khal³fah.582 
Dan diantara muridnya Ibr±h³m bin Mazrµq, Basyr bin al-¦±ri¡ al-
¦±f³, al-¦asan bin ¢±li¥ bin ¦asan (yang juga merupakan gurunya), 
Sufy±n bin ‘Uyainah (yang juga merupakan gurunya), ‘Al³ bin al-
Mad³n³, ‘Umar bin Mu¥ammad al-N±qid, Mu¥ammad bin Ab³ Bakr, 
Mu¥ammad bin al-Ma¡n±, Musaddad, dan masih banyak lagi.583

574 A¥mad bin ‘Al³ Abµ Bakr al-Kha¯³b al-Bagdad³, T±rikh Bagd±d Juz 11, h. 161.  
575 A¥mad bin ‘Al³ bin ¦ajr Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±n³, Ta’j³l al-Manfa’ah bi Zaw±id 

Rij±l al-Aimmah al-Arba’ah Juz 1, h. 238. 
576 A¥mad bin ‘Al³ Abµ Bakr al-Kha¯³b al-Bagdad³, T±rikh Bagd±d Juz 11, h. 161.  
577 A¥mad bin ‘Al³ bin ¦ajr Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±n³, Ta’j³l al-Manfa’ah bi Zaw±id 

Rij±l al-Aimmah al-Arba’ah Juz 1, h. 238.  
578 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain al-

Gait±b³, Mag±n³ al-Akhy±r Juz 3 (t.d.), h. 80. 
579 ’Alauddin Mughlatai, Ikm±l al-Kam±l Juz 3 (Kairo: D±r al-Kit±b al-Isl±m³, 

t.th.), h. 285.  
580 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain al-

Gait±b³, Mag±n³ al-Akhy±r Juz 3, h. 80.  
581 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain al-

Gait±b³, Mag±n³ al-Akhy±r Juz 3, h. 80.    
582 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain al-

Gait±b³, Mag±n³ al-Akhy±r Juz 3, h. 80.   
583 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain al-

Gait±b³, Mag±n³ al-Akhy±r Juz 3, h. 80.  
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Ibn Sa’d menilainya ¡iqah dan ahli ibadah. Ya¥y± bin Mu’³n 
menilainya ¡iqah, ¡adµq dan ma’mµn. Abµ ¦±tim menilainya ¡adµq 
dan al-D±r Qu¯n³ menilainya ¡iqah z±hid.584Abµ Zur’ah mengatakan 
bahwa ia ¡iqah,585 begitu pula dengan penilaian al-Nas±’³. Al-D±rim³ 
menilai ‘Abdull±h bin D±wµd lebih ¡iqah dari Abµ ‘²¡im.586

4) Fi¯r bin Khal³fah
Fi¯r bin Khal³fah memiliki kunniyah Abµ Bakr.587 Ia adalah seorang 

tabiin yang wafat pada tahun 150 H. Satu pendapat mengatakan pada 
tahun 153 H.588

Diantara gurunya Abµ al-°af³l, ‘Umar bin ¦ar³¡,589 Ism±’³l bin 
Raj±’, Abµ Khal³fah, Abµ W±³l, ‘²mir al-Sya’b³, ‘A¯±’ bin Ab³ Rab±¥, 
‘At±’, ‘Ikrimah, Mun©ir al-¤aur³, Muj±hid bin Jabr,590 bapaknya 
(Khal³fah), dan °±wµs.591 Dan diantara muridnya ¦amm±d bin 
Us±mah, Ibn al-Mub±rak, ‘Al³ bin Qud±mah, Abµ Na’³m al-Fa«l, 
Mu¥ammad bin Yµsuf, Ya¥y± bin Sa’³d al-Qa¯¯±n, Abµ ‘Al³ al-¦anaf³, 
dan Makk³ bin Ibr±h³m.592

Abµ ¦±tim menilainya ¡±li¥ al-¥ad³¡.593 al-‘Ajal³ menilainya 
¡iqah ¥asan al-¥ad³¡.594 Ibn Sa’d mengatakan “¡iqah insy±all±h, 

584 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain al-Gait±b³, 
Mag±n³ al-Akhy±r Juz 3, h. 81.    

585 Sulaim±n bin Khalaf bin Sa’d Abµ al-Wal³d al-B±j³, al-Ta’d³l wa al-Tajr³¥ Juz 
2 (Cet. I; Riy±«: D±r al-Liw±’ li al-Nasyr wa al-Tauz³’, 1986), h. 756. 

586 Yµsuf bin al-Zak³ ‘Abd al-Ra¥m±n Abµ al-¦ajj±j al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l 
Juz 3, h. 461.

587 Mu¥ammad bin Sa’d bin Man³’ Abµ ‘Abdill±h al-Ba¡ar³ al-Zuhr³, al-°abaq±t 
al-Kubr± Juz 6 (Cet. I; Bairµt: D±r ¢±dir, 1968), h. 364. 

588 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain al-
Gait±b³, Mag±n³ al-Akhy±r Juz 4, h. 23.  

589 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-ªahab³, Man lahµ 
Riw±yah f³ al-Kutub al-Sittah Juz 2 (t.d.), h. 125.  

590 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain al-
Gait±b³, Mag±n³ al-Akhy±r Juz 4, h. 23. 

591 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-ªahab³, Siyar A’l±m 
al-Nubal±’ Juz 7, h. 31. 

592 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain al-
Gait±b³, Mag±n³ al-Akhy±r Juz 4, h. 23.  

593 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-ªahab³, M³z±n al-
I’tid±l Juz 3 (t.d.), h. 363.  

594 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµs± bin A¥mad bin ¦usain al-



263

tetapi di antara mereka (nuqq±d) ada yang mendaifkannya.595 Ya¥y± 
bin Sa’³d dan Ibn Mu’³n menilainya ¡iqah. Al-Nas±’³ menilainya 
dengan l± ba’sa bih (tidak ada masalah padanya), dan di tempat lain 
ia menilainya dengan ¡iqah ¥±fi§ cerdas. Ibn ¦ibb±n menyebutnya 
dalam kitab al-¤iq±t-nya.596

5) Khal³fah (Bapak Fi¯r)
Khal³fah bernama lengkap Khal³fah al-Makhzµm³ al-Kµf³.597 Ia 

wafat setelah tahun 150 H.598

Diantara gurunya ‘Umar bin ¦urai¡ sedangkan muridnya satu-
satunya adalah anaknya, Fi¯r bin Khal³fah.599

Ibn ¦ibb±n menyebutnya dalam al-¤iq±t.600 Ibn al-Qa¯¯±n 
mengatakan bahwa keadaannya tidak diketahui.601

6) ‘Umar bin ¦urai¡
‘Umar bin ¦urai¡ adalah seorang sahabat yang tinggal di Kufah. 

Kunniyah-nya adalah Abµ Sa’³d. Saat Nabi saw. wafat, ia baru berumur 
12 tahun. Ia wafat pada tahun 85 H.602 Dalam kitab al-‘Al±m li al-
Zarkal³ disebutkan bahwa ia meriwayatkan 18 hadis.603 Sebagai seorag 
sahabat maka beliau otomatis dinilai adil.

Dari penelitian para periwayat di atas dapat disimpulkan bahwa 

Gait±b³, Mag±n³ al-Akhy±r Juz 4, h. 23.   
595 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-ªahab³, Siyar A’l±m 

al-Nubal±’ Juz 7, h. 31. 
596 A¥mad bin ‘Al³ bin ¦ajar Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±n³, Tah©³b al-Tah©³b Juz 8 (Cet. 

I; Bairµt: D±r al-Fikr, 1984), h. 271. 
597 A¥mad bin ‘Al³ bin ¦ajar Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±n³, Taqr³b al-Tah©³b Juz 1 (Cet. 

I; Sury±: D±r al-Rasy³d, 1986), h. 195.
598 A¥mad bin ‘Al³ bin ¦ajar Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±n³, Taqr³b al-Tah©³b Juz 1, h. 448.
599 ‘Abd al-Ra¥m±n bin Ab³ ¦±tim Mu¥ammad bin Idr³s Abµ Mu¥ammad al-R±z³, 

al-Jar¥ wa al-Ta’d³l Juz 3 (Cet. I; Bairµt: D±r I¥y±’ al-Tur±¡ al-‘Arab³, 1952), h. 376. 
Lihat juga Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-ªahab³, M³z±n 
al-I’tid±l Juz 1, h. 66.  

600 Thzib 8 h 325 A¥mad bin ‘Al³ bin ¦ajar Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±n³, Tah©³b al-
Tah©³b Juz 8, h. 325. 

601 Syams al-D³n Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin A¥mad bin al-ªahab³, M³z±n al-
I’tid±l Juz 2, h. 527.  

602 Abµ Zakariyy± Mu¥yiy al-D³n bin Syarf al-Nawaw³, Tah©³b al-Asm±’ Juz 2 
(t.d.), h. 19.

603 Khair al-D³n al-Zarkal³, al-A’l±m li al-Zarkal³  Juz 5, h .76.
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sanad hadis tersebut bersambung dengan adanya kemungkinan bertemu 
antar periwayat, baik ditinjau dari data guru dan/atau data muridnya, 
dari selisih tahun wafatnya, dan sigat yang digunakan. Selain itu, 
para periwayatnya juga tidak ada yang berstatus daif sehingga dapat 
disimpulkan bahwa sanad hadis ini memenuhi kriteria hadis sahih, 
karena itu memenuhi syarat untuk melakukan kritik terhadap matan 
hadisnya.

d. Kritik Matan
Meski hanya memiliki 1 jalur sanad, dapat diketahui bahwa hadis 

yang dikaji menggunakan riw±yah bi al-ma’n± karena pada matannya 
terdapat keterangan:

 او قال: يف سفقته
Terdapatnya tambahan lafal di atas karena adanya keraguan 

apakah Nabi menggunakan lafal يف بيعه atau يف سفقته. Hal ini menandakan 
bahwa hadis ini tidak terdapat illat, karena walaupun ia terindikasi 
memiliki tambahan redaksi tapi hal tersebut tidak bertentangan dengan 
makna keseluruhan hadis tersebut.

Hadis ini pun tidak bertentangan dengan al-Qur’an, karena 
membicarakan tentang salah satu kemuliaan akhlak Rasul, yaitu 
memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya, hingga ia senantiasa 
mendoakan mereka. Hadis tersebut didukung oleh beberapa ayat 
seperti Q. S. At-Taubah/9: 128:

َحرِيٌص َعنِتُّۡم  َما  َعلَۡيهِ  َعزِيٌز  نُفِسُكۡم 
َ
أ ّمِۡن  رَُسوٞل  َجآَءُكۡم   لََقۡد 

َعلَۡيُكم بِٱلُۡمۡؤِمننَِي رَُءوٞف رَِّحيٞم ١٢٨
Terjemahnya:

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, 
berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan 
dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang 
terhadap orang-orang mukmin.604

ِإَونََّك لََعَلٰ ُخلٍُق َعِظيٖم ٤

604 Depag R´, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 303.  
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Terjemahnya:
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.605

Walaupun pada makna jual beli pada anak-anak di atas 
dipertanyakan sebagian ulama kebolehannya akan tetapi ulama 
sebagian besar membolehkan jual beli anak mumayyiz selama barang 
yang diperjual belikan itu barang-barang remeh dan ini juga sejalan 
dengan perintah Tuhan untuk menguji anak-anak yatim sebelum ia 
dilepas. Dalam Q. S. An-Nisa/4: 6:ْ ٰٓ إَِذا بَلَُغواْ ٱنلَِّكَح فَإِۡن َءانَۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشٗدا فَٱۡدَفُعوٓا  َوٱۡبَتلُواْ ٱۡلََتَٰمٰ َحتَّ

ۡمَوٰلَُهۡمۖ
َ
أ إَِلِۡهۡم 

Terjemahnya:

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.606 

Jika tidak ada al-Qur’an yang bertentangan dengan hadis di 
atas maka begitu pula dengan hadis yang lebih sahih tidak ada yang 
mempertetangkannya. Demikian pula dengan sejarah, ‘Abdullah bin 
Ja’far memang masih berusia kanak-kanak saat didoakan oleh Nabi, 
sebagaimana diisyaratkan hadis di atas karena ia lahir setelah 4 tahun 
kenabian. Diketahui pula ‘Abdullah bin Ja’far memang berdagang 
sejak kecil bersama anak-anak lainnya.

Hadis ini sangat tidak bertentangan dengan akal sehat karena 
dengan jelas menunjukkan sifat kasih sayang Rasul kepada para 
sahabatnya/umatnya, terlebih ‘Abdullah bin Ja’far saat itu masih anak-
anak. Ini menunjukkan pula betapa sayangnya ia kepada anak-anak 
hingga mendoakan kebaikan baginya.

Setelah melakukan kritik sanad dan matan hadis, pengkaji 
menyimpulkan bahwa hadis yang menjadi objek kajian berstatus sahih 
dengan alasan bahwa sanadnya memenuhi kaidah kesahihan sanad, 
dan matannya juga memenuhi kriteria kesahihan matan.

605 Depag R´, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 787.  
606 Depag R´, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 115.  
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e. Aspek Fisik-motorik
Adapun takhrij hadis yang berkaitan dengan mengajarkan anak-

anak hal fisik dan motorik (A¥mad), yaitu: 

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن َعْبِد الرَّْحَِن ْبِن َعيَّاٍش َعْن َحِكيِم ْبِن َحِكيٍم ثـََنا َيَْي ْبُن آَدَم َحدَّ  َحدَّ
 َعْن َأِب أَُماَمَة ْبِن َسْهٍل قَاَل َكَتَب ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِإىَل َأِب ُعبـَْيَدَة ْبِن اجلَْرَّاِح
 َأْن َعلُِّموا ِغْلَماَنُكْم اْلَعْوَم َوُمَقاتَِلَتُكْم الرَّْمَي َفَكانُوا َيَْتِلُفوَن ِإىَل اأْلَْغرَاِض َفَجاَء
 َسْهٌم َغْرٌب ِإىَل ُغَلٍم فـََقتـََلُه فـََلْم يُوَجْد َلُه َأْصٌل وََكاَن يف َحْجِر َخاٍل َلُه َفَكَتَب
 ِفيِه أَبُو ُعبـَْيَدَة ِإىَل ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِإىَل َمْن أَْدَفُع َعْقَلُه َفَكَتَب ِإلَْيِه ُعَمُر َرِضَي
 اللَُّه َعْنُه ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل اللَُّه َوَرُسولُُه َمْوىَل َمْن َل

َمْوىَل َلُه َواْلَاُل َواِرُث َمْن َل َواِرَث َلُه607
Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Adam Telah 
menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdurrahman Bin ‘Ayyasy 
dari Hakim Bin Hakim dari Abu Umamah Bin Sahal dia berkata; 
Umar menulis surat kepada Abu ‘Ubaidah Bin Al Jarrah (yang 
berisi); “Ajarkanlah kepada anak anak kalian berenang dan cara 
berperang kalian dengan menggunakan panah, sebab mereka akan 
melaksanakan berbagai tujuan.” Lalu ada panah nyasar mengenai 
seorang anak hingga membunuhnya, akan tetapi tidak ditemukan 
orang tuanya, sementara dia berada dalam asuhan pamannya (dari 
pihak ibu), kemudian Abu ‘Ubaidah menulis surat kepada Umar 
tentang hal itu (yang berisi); “Kepada siapa aku memberikan 
diyatnya?” Lalu Umar menulis surat kepadanya; “Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda: “Allah 
dan Rasul-Nya adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya, 
dan paman (dari pihak ibu) adalah pewaris bagi orang yang tidak 
memiliki ahli waris.”

a. Takhrij Hadis
Takhrij berdasarkan rawi pertama pada kitab Kanzu al-‘Umm±l608 

didapatkan informasi bahwa hadis ini terdapat pada Ibnu Wahab, 

607 A¥mad bin ¦anbal, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, juz 1, h, 
302-303.

608 ¦us±mu al-D³n al-Hind³ al-Burh±n, Kanzu al-Umm±l, juz 16, h. 584.
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¢a¥i¥ Ibnu Hibb±n, Dataqu¯n³, Bukhar³ Muslim, Ibnu al-J±rudi, 
dan al-°a¥±w³. Dan dari hasil penelusuran penulis melalui aplikasi 
Maktabah Sy±milah dan Kitab 9 Imam ternyata informasi keberadaan 
hadis ini pada Bukhari Muslim sebagai bagian dari Kutub Tis’ah tidak 
ditemukan.

Jika merujuk pada matan hadis yang menjadi kajian utama yaitu 
pada kalimat

 َأْن َعلُِّموا ِغْلَماَنُكْم اْلَعْوَم َوُمَقاتَِلَتُكْم الرَّْمَي 
maka didapatkan informasi bahwa hadis dengan kalimat ini hanya 

terdapat pada kitab Musnad Ahmad, al-Muntaqi Li Iibn al-J±rudi, dan 
Sunan al-Bayhaq³ al-Kubr±.  seperti yang tercantum di awal. 

Memang jika mengacu pada hadis yang hanya menampilkan 
kalimat di bawah  

اللَُّه َوَرُسولُُه َمْوىَل َمْن َل َمْوىَل َلُه َواْلَاُل َواِرُث َمْن َل َواِرَث َلُه
didapatkan data bahwa hadis dengan kalimat ini terdapat pada 

beberapa Kutub Sittah yaitu Abµ Dawud, Tirm³z³, dan Ibnu Majah.

b. I’tibar Sanad
Berdasarkan data di atas didapatkan informasi bahwa hadis ini  

َأْن َعلُِّموا ِغْلَماَنُكْم اْلَعْوَم َوُمَقاتَِلَتُكْم الرَّْمَي....
tidak tidak memiliki sy±¥id dan mut±bi’ karena walaupun ada 3 

kitab sumber yang didapatkan (Musnad Ahmad, al-Muntaqi Li Iibn al-
J±rudi, dan Sunan al-Bayhaq³ al-Kubr±) semuanya hanya bersumber 
pada sahabat yang sama (Umar) dan tabiin sebelumnya yang sama 
(Um±mah ibn Sahl). Adapun lafal periwayatan yang digunakan 
¥adda£an±, dan ‘an. Berikut skema sanadnya. 
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Skema Sanad 31

رسول اهلل

عمر

أمامة بن سهل

حكيم بن حكيم

عبدالرحن بن احلارث

قبيدة سفيان أبو نعيم

ممد بن إسحاق يي بن ادم ممد بن يي

أبو العباس احد بن حنبل اجلارودي

أبو بكر أحد

أبوعبد اهلل احلافظ

البيهقي

كتب

عن

عن

عن

عن

عن

حدثنا

c. Kritik Sanad

1) Ahmad bin Hanbal
Telah dijelaskan pada hadis sebelumnya.

2) Yahy± bin ²dam
Nama lengkapnya adalah Yahy± bin ²dam bin Sulaim±n al-

Umwiyyu, maul± keluarga Abu Mui¯, kunniyahnya adalah Abµ 
Zakariyyah al-Kµf³. Wafat pada bulan Rabiul awal tahun 203 Hijriah.609 

Diantara gurunya Ibr±him ibn ¦am³d al-Ra±s³, Ibr±him ibn Sa’ad 

609 Ibnu Hajar, Taqr³bu al-Tah©ib, juz 2, h. 186 dan Ibnu Ayyµb al-B±j³, al-Ta’dil 
wa al-Tajr³¥, juz 3, h. 1375.
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al-Zuhr³, Isma’il ibn ‘Iyy±sy, Ayyµb ibn J±bir, Sufy±n al-¤µr³ al-
Masyruq. Sedangkan muridnya A¥mad bin ¦anb±l, Ish±q, Is¥±q 
ibn R±hawiah, Basyar ibn Kh±lid, dan Sufy±n ibn Waki’.610

Abµ ¦±tim dan Ibnu Ma’in menilainya £iqah, dan Bukhari 
meriwayatkan darinya.611 Walaupun menurut al-Mizz³ bahwa ibnu 
Ma’in menilainya £iqah jika ia meriwayatkan dari al-D±rim³, demikian 
pula penilaian Nas±i. Ya’qub ibn Syaybah juga menilainya £iqah, 
ka£ir al-¥adi£, faqih. Ibnu al-Mad³n³ menilainya bahwa ia ilmuwan, 
seperti juga penilaian ‘Ubayd ibnu Ya’isy bahwa adalah j±mian lil 
‘ilmi (sangat piawai pada keilmuan). Bahkan Ab± Usama pernah 
menyatakan berkenaan dengan diri Ya¥ya seperti yang dinyatakan 
Ma¥mµd ibn Giyl±n bahwa Ya¥ya merupakan pemuka masyarakat 
di masanya sama seperti Umar ibn Khattab, Ibnu Abbas dan al-¤µr³ 
di masanya.612 

3) Sufy±n
Nama lengkapnya adalah Sufy±n ibn Sa‘³d ibn Masrµq al-¤µr³ 

Abµ Abdullah al-Kµf³ dari kota ¤µr Ibnu ‘Abdu Man±t ibn Addi ibn 
°±bikhah. Abu Na’im mengatakan ia keluar dari Kufah tahun 150 H. 
dan tak kembali lagi. Al-‘IjliI dan yang lain mengatakan bahwa ia 
lahir tahun 97 H. sedangkan kematiannya disepakati pada tahun 161 
H di Basrah.613

Diantara gurunya Ibr±h³m ibn ‘Abdu al-A’l±, Ibr±h³m ibn ‘Aqabah, 
Adam ibn Ism±’il, dan Abdu Ra¥man ibn ‘²yis. Sedangkan muridnya 
Ibr±h³m ibn Sa‘d, Is¥aq ibn Ism±‘³l, dan Yahy± bin ²dam.614

 M±lik ibn Anas dan Yahya ibn Ma‘³n menilainya £iqah. Syu‘bah 
ibn ¦ajj±j menyebutnya am³r al-mu‘min³n fi al-¥adi£.615 Ibnu Hibban 
mengatakan beliau termasuk dari para ¥uffa© mutqin ,al-ªahabi 
menilainya sebagai imam,dan Ibnu Hajar al-A£qalani menilainya 

610 Al-Mizz³, Tahzib al-Kam±l, juz 31, h. 189-190.
611 Ibnu Ayyµb al-B±j³, al-Ta’dil wa al-Tajr³¥, juz 3, h. 1375.
612 Al-Mizz³, Tahzib al-Kam±l, juz 31, h. 191-192.
613 Ibnu Hajar, Tah©³b al-Tah©³b, juz 4, h. 111-113.
614 Al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l, juz 11, h. 154-156.
615 al-‘Abb±s A¥mad ibn Mu¥ammad ibn Ab³ Bakar ibn Khalk±n, Wafay±t al-A‘y±n 

wa Anb±’ Abn±’ al-Zam±n, Juz. I (Beirut: D±r ¢±dir, 1900 M.),, h. 386.
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sebagai orang yang ¥afi© faqih,’abid,imam,dan hujjah.616

4) ‘Abd al-Ra¥man bin ‘²yy±sy
Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Ra¥man bin ‘Ayyasy, ia 

dipanggil juga dengan ‘Abb±s al-An¡±ri al-Sama’iyyun al-Madaniyyun 
al-Qub±iyyun.617 tidak ditemukan dalam literatur mengenai kelahiran 
dan kematiannya.  

Gurunya Dalham bin Aswad, dan muridnya ‘Abd al-Ra¥man bin 
al-Mugirah.618 Tidak terdapat data guru (Hakim bin Hakim) maupun 
muridnya (Sufy±n) yang berkaitan dengan sanad hadis yang menjadi 
objek penelitian.

Berkaitan dengan keadilannya al-Mizz³ dan Ibnu Hajar hanya 
menyatakan bahwa Ibn Hibb±n telah menyebutkannya di kitab ¡\
iqah-nya. Al-Miz³ juga mengatakan bahwa Abu Dawud juga telah 
meriwayatkan satu hadis darinya,619 tapi berdasarkan data di program 
Kitab 9 Imam tertuang bahwa ada 3 hadis diriwayatkan Abu Dawud 
darinya. Zahabi juga menilainya £iqah, Ibnu Hajar bahwa ia maqbul.620

5) ¦ak³m bin ¦ak³m
Nama lengkapnya adalah ¦ak³m bin ¦ak³m bin ‘Abb±d bin ¦unaif 

bin Wahb bin al-‘Ukaim bin ¤a’labah bin ¦±ri£.621 Ia merupakan ahli 
Madinah.622 Wafat antara tauhu 101-110 H.623

Diantara gurunya Nafi’ bin Jubair, Ab³ Im±mah bin Sahl,624 

616 Al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l, juz 11, h. 154-156.
617 Al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’i al-Rij±l, juz 17, h. 332 dan Ibnu Hajar, 

Tah©ib al-Tah©ib, juz 6, h. 247.
618 Al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’i al-Rij±l, juz 17, h. 332 dan Ibnu Hajar, 

Tah©ib al-Tah©ib, juz 6, h. 247.
619 Al-Mizz³, Tah©³b al-Kam±l f³ Asm±’i al-Rij±l, juz 17, h. 332 dan Ibnu Hajar, 

Tah©ib al-Tah©ib, juz 6, h. 247.
620 Lihat program Maktabah Sy±milah dan Kitab 9 Imam.
621 Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad bin Sa’ad bin Man³’ al-H±syim³ bi al-Wal±’i, al-

Tabaq±¯ al-Kubr±, Juz 1 (Cet. II; Madinah: Maktabah al-‘Ulµm wa al-Hukmu, 1408 
H), h. 298. 

622 Mu¥ammad bin ¦ayy±n bin A¥mad bin ¦ayy±n bin Mu’¬§ bin Ma’b±d, al-
¤iq±t, Juz 6, h. 214. 

623 Syams al-D³n Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n bin Qa’aym±z 
al-ªahabiy, T±r³kh al-Isl±m wa Wafay±t al-Masy±h³r wa al-A‘l±m, juz 3 (Cet. I ; D±r 
al-Garab al-Isl±miy, thn. 2003M), h. 38.

624 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥man bin Mu¥ammad bin Idr³s bin Mun§³r  al-
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Mu¥ammad bin Muslim Bin Syih±b al-Zuhr³, N±fi’ bin Jubair bin 
Ma¯’am dan ‘Abd al-Az³z bin ‘ubaidillah.625 Sedangkan muridnya 
U£m±n bin ¦±kim, Suhail bin Ab³ ¢±li¥,  Mu¥ammad bin Ish±q626 
dan nama ‘Abd al-Ra¥man bin ‘Ayy±sy tidak terdapat dalam rentetan 
nama murid-murid ¦ak³m bin Hak³m yang ada hanya nama ‘Abd al-
Ra¥man bin al-¦±ri£ bin ‘Ayy±s.627

Di dalam kitab al-Mugn³ f³ al-¬uaf±’ menilai ¦ak³m bin ¦ak³m 
itu £iqah. Ibn Sa’ad menilai ¦ak³m bin ¦ak³m itu l± yahtajµna bihi. 
Ibn Ab³ ¦atim menilainya £iqah.628

Ketersambungan sanad antara ‘Abd al-Ra¥man bin ‘Ayy±sy/ bin 
‘Abb±s dengan Hak³m bin Hak³m tidak dapat dipertanggung jawabkan 
dengan alasan tidak adanya data tentang kelahiran dan status guru / 
murid Hak³m bin Hak³m, sekalipun Hakim bin Hak³m adalah orang 
Madinah dan adanya perkiraan bahwa Yahya bin ‘Ayy±sy adalah 
orang madinah dan hanya meriwayatkan dari kalangan masyarakat 
Madinah, namun data tertsebut tidak cukup untuk menjadi alasan 
ketersambungan sanadnya.

6) Ab³ Um±mah
Nama lengkapnya adalah As’ad bin Sahl bin Hunaif bin Wahb bin 

al-Asd³ al-An¡±r³. Kunniyahnya adalah Ab± Um±mah yang merupakan 
nama kakeknya yaitu Um±mah As’ad bin Zur±rah.629 Ia lahir dua tahun 
sebelum wafatnya Rasulullah saw yakni 10 Hijriaj dan wafat pada 
tahun 100 Hijriah. Ia merupakan salah satu ulama yang terhormat dari 
kalangan kibs>r al-tabi’³n di Madinah.630

Tam³m³, al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, Juz 3, h. 202.  
625 Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-Rij±l, 

Juz 7, h. 193. 
626 Syams al-D³n Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n bin Qaim±z 

al-Z}ahab³, T±rikh al-Isl±m wa Wifay±ti wa A’l±mi, Juz 3, h. 38. 
627 Mu¥ammad bin Isma’il bin Mugirah al-Bukh±r³, Tar³kh al-Kab³r, Juz 3, h. 17. 

Lihat Juga Jam±l al-D³n Ab³ al-¦ajj±j Yµsuf Al-Mizz³, Tahz³b al-Kam±l f³ Asm±’ al-
Rij±l, Juz 7, h. 193. 

628 al-D³n Abµ ‘Abdillah Mu¥ammad bin A¥mad bin ‘U£m±n bin Qaim±z al-Z}
ahab³, al-Mugn³ f³ al-¬uaf±’, Juz 1, h. 186.

629 Abµ al-Wal³d Sulaim±n bin Khalf bin Sa’ad bin Ayyµb, al-Ta’d³l al-Tajr³h, Juz 
1, h. 409.  

630 Abµ ‘Amr Yµsuf bin ‘Abdillah bin Mu¥ammad bin ‘Abd al-Barri bin ‘²sim al-
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Diantara gurunya ‘Amr, ‘U£m±n631 Abµ Sa’id al-Khudr³, 
Mu’±wiyah dan Anas bin M±lik.632 Murid-muridnya adalah al-Zuhr³, 
Ab³ Bakr, Yahy± bin Sa’id dan ¦ak³m bin ¦ak³m bin ‘Abb±d.633 
Sebagai seorang sahabat ulama hadis sepakat akan keadilannya. 

7) ‘Umar bin al-Khatt±b
‘Umar bin Kha¯¯±b bin Nufail bin ‘Abdul Uzza bin Riyah bin 

‘Abdullah bin Qurth bin Razah bin ‘Uddhi bin Ka’ab bin Luwai bin 
G}±lib al-Qurasy³ al-Adawi Abu Hafsh Am³ru al-Mukmin³n. ‘Umar bin 
Kha¯¯±b lahir sesudah diutusnya rasul, dan ikut serta pada peperangan 
uhud sedangkan beliau masih kecil, yakni 14 tahun. ‘Umar bin Kha¯¯±b 
wafat pada tahun 73 H.634  sebagai sahabat terdekat Rasulullah ia dinilai 
adil oleh para kritikus hadis.

Dari hasil kritik sanad ini peneliti menganggap bahwa sanad 
yang diteliti ini tidak bersambung, walaupun secara kualitas keadilan 
rawinya baik.  Hal ini didasarkan pada paparan biografi ‘Abd al-
Ra¥man bin ‘Ayyasy yang datanya menunjukkan bahwa ia tidak 
pernah berguru pada Hakim bin Hakim yang merupakan rawi sebelum 
beliau. Begitu pula Sufy±n tidak pernah ditemukan bahwa ia pernah 
berguru pada  Abd Rahman. Dari kesimpulan ini, penelitian pada kritik 
matannya tidak dilakukan karena hadis ini "A‘³f.

Dari takhrij hadis yang dilakukan pada hadis pendidikan anak 
usia dini pada bagian kedua ini, dapat gambarkan bagaimana kualitas 
hadisnya dalam tabel di bawah ini: 

Namr³, al-Isti’±b f³ Ma’rifati al-A¡h±bi, Juz 1 (Cet. I; Beirut: D±r Jal³l, 1412 H), h. 82.   
631 Abµ Mu¥ammad ‘Abd al-Ra¥man bin Mu¥ammad bin Idr³s bin Mun§³r al-Taim³, 

al-Jar¥ wa al-Ta’d³l, Juz 2, h. 344. 
632 A¥mad bin Mu¥ammad bin al-¦usain bin al-¦asan, al-Hid±yatu wa al-Irsy±du 

f³ Ma’rifati Ahlu al-¤iqat al-Sad±di, Juz 1, h. 100. 
633 A¥mad bin ‘Al³ bin Mu¥ammad bin Ibr±h³m, Rij±l ¢a¥³¥ Muslim, Juz 1 (Cet. 

I; Beirut: D±r al-Ma’rifah, 1407 H), h. 76. 
634  Ibnu ¦±jar al-‘Asqal±ni, Taqr³bu al-Tahz³b, Juz 1 (t.td,), h. 516. 
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TABEL 3
Kualitas Hadis pada Bagian Kedua 

BUKHARI DAN 
MUSLIM

SELAIN 
BUKHARI 

DAN MUSLIM

6 6 5 17

16 6 1 23

3 3

2 1 1 4

1 1

27 13 0 8 48

TEMA HADIS

Aspek bahasa/komunikasi

Tot al Jumlah Hadis

HADIS 
BERKAIT
AN 
DENGAN 
PEMBINA
AN DAN 
INTERAK
SI NABI 
PADA 
ANAK 
USIA 

Aspek moral dan agama

Aspek sosial emosi

Aspek kognitif

Aspek fisik dan motorik

SHAHIH

KUALITAS HADIS

HASAN DHAIF

TOTAL HADIS

Dalam tabel ini secara ringkas dapat disimpulkan bahwa dari 
48 hadis yang ada, terdapat hadis yang bersumber dari Bukhari dan 
Muslim sebanyak 27 hadis yang terhitung sahih. Sedangkan selain 
bukhari dan muslim yang dinilai sahih berdasarkan takhrij sebelumnya 
yaitu 13 hadis. Sisanya sebanyak 8 hadis masuk dalam kategori lemah.

Harus dingat bahwa ulama pada umunya menganggap kelemahan 
atau kecacatan sebuh hadis masih bisa ditolelir selama kecatatan itu 
tidak berkaitan dengan pendustaan, dan konten yang ada dalam riwayat 
tersebut bukanlah sesuatu yang berisi hal ibadah langsung, seperti 
shalat, puasa, dan lain sebagainya.
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Bab V

ANALISIS KANDUNGAN HADIS

Berdasarkan hasil interpretasi dan analisa konten yang dilakukan, 
penulis menemukan bahwa hadis yang berkaitan dengan konsep 
pembinaan anak usia dini bisa dibagi dalam empat poin utama yaitu: 
pertama, hadis yang berkaitan dengan kompetensi wajib bagi orang 
tua/pendidik; kedua, hadis yang berkaitan dengan hak dan sifat bawaan 
(tabiat) anak usia dini; ketiga, hadis yang berkaitan dengan metode 
dan sifat pembinaan nabi pada anak usia dini; Keempat, hadis yang 
berkaitan dengan bentuk pembinaan dan interaksi nabi pada anak usia 
dini. Semua hal tersebut di atas bisa digambarkan dalam skema berikut:

Berikut penulis akan bahas secara berturut:

A. Kompetensi Wajib bagi Pendidik dan Orang Tua 
Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana konsep 

kompetensi ideal yang harus dimiliki oleh pendidik anak usia dini 
atau orang tua yang telah dijelaskan dalam hadis nabi. 

Pada umumnya para pakar pendidikan usia dini sangat percaya 
bahwa orang tua merupakan faktor penting dalam perkembangan 
anak usia dini, bahkan pernyataan tersebut telah diketahui sejak abad 
tujuh masehi. Faktor penting yang mendukung keterlibatan orang 
tua merupakan hal keniscayaan adalah karena orang tua yang lebih 
banyak mendampingi dan bersama dengan anak mereka dibanding 
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yang lainnya.1 Secara teori, umumnya keterlibatan orang tua pada 
perkembangan anak usia dini juga akan membantu memperkaya 
wawasan si anak, meningkatkan hubungan sosialnya, menguatkan 
kepercayaan diri dan optimismenya.2

Islam sendiri melalui beberapa hadis nabi dengan tegas 
menyatakan dalam bahwa orang tua menjadi faktor penentu dalam 
pewarnaan karakter dasar anak, oleh karenanya keberadaan mereka 
dalam pembinaan anak usia dini menjadi sebuah keniscayaan, karena 
itu pula orang tua dijanjikan reward/pahala saat ia mampu menunaikan 
tugasnya, dan sebaliknya jika ia menafikan hingga menghinakan anak 
mereka sendiri maka mereka akan mendapat dosa. Hadis tersebut akan 
dijelaskan dalam metode dan sifat pembinaan anak usia dini.        

Ada beberapa karakter atau sifat penting yang harus dimiliki oleh 
orang tua pada saat melakukan pembinaan pada anak usia dini, yaitu: 
a. Kasih Sayang

Kompetensi sikap kasih sayang merupakan hal yang sangat 
penting dalam melakukan interaksi pada anak kecil, karena mereka 
pada dasarnya mahluk yang lemah, yang butuh sikap welas kasih 
jika berinteraksi bersama mereka. Karena itu, nabi mewanti-wanti 
dengan pernyataan bahwa mereka yang tidak menyayangi anak kecil 
maka berarti bukan dari golonganku sebagaimana yang diriwayatkan 
al-Tirmi©³ dan A¥mad bin ¦anbal, dinyatakan bahwa Nabi bersabda:

 َعْن َجدِّه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْ يـَْرَحْم َصِغيـَْرنَا
 َويـَْعِرْف َشَرَف َكِبيـَْرنَا.3

Artinya:

dari kakeknya (Abdullah Ibn 'Amru bin Al 'Ash) dia berkata bahwa 
Rasulullah saw. bersabda: Bukan golongan kami orang yang tidak 
menyayangi anak-anak kecil dan tidak memuliakan orang tua kami. 

Hadis ini secara umum menjelaskan bahwa salah satu kewajiban 

1 Lizzie Ezkin, “Parent/Family Involment in Early Childhood Intervention”. 
Situs resmi Learning Link. http://www.learninglink.org.au (3 Mei 2016). 

2 F. Fagbeminiyi Fasina, “The Role of Parents in Early Chilhood Education: A Case 
Study of Ikeja, Lagos State, Nigeria” Global Journal of Human Social Science (Vol. 
11, Issue 2, 2011), http://eprints.covenantuniversity.edu.ng/4122/1/The%20Role%20
of%20Parents%20in%20Early%20Childhood%20Education.pdf (3 Mei 2016).  

3 Al-Tirmi©i, al-J±mi‘ al-¢a¥i¥ Sunan al-Tirmi©³, Cet. II, juz 4 (Kairo: Syarikat 
Maktabat wa Ma°baa’h Mu¡°afa al-B±b al-¦alib³, 1975), h. 321.
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orang dewasa atau mereka yang banyak berinteraksi dengan anak 
kecil yaitu dengan memiliki rasa kasih sayang, maksud dari hadis 
diatas adalah bahwa rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk 
mengamalkan salah satu sunnah beliau dengan cara berkasih sayang 
kepada anak kecil serta berbuat baik, dan bermain dengan mereka.4 

Kata َصِغيَنَا pada hadis diatas dapat pula diartikan sebagai orang 
yang bodoh (tolol) dan orang yang lalai meskipun tua usianya. Mereka 
dikasihi dengan cara memberikan ilmu serta menasehati mereka.5

Ibnu Battal juga menjelaskan kata rahmah itu ditekankan pada rasa 
kasih sayang yang diberikan secara umum kepala makhluk, manusia 
bahkan binatang dan tumbuh-tumbuhan, begitu pula pada muslim 
maupun non muslim. Juga kata rahmat ini bentuknya termasuk di 
dalamnya perbuatan yang bersifat konkrit seperti memberi makanan, 
maupun yang abstrak, misalnya meringankan beban seseorang dan 
tidak menyakitinya.6 Dengan penjelasan ini menurut peneliti, maka 
bisa dipahami bahwa rasa kasih sayang itu mestinya bisa muncul jika 
berangkat dari sebuah pemahaman bahwa dalam menilai sikap dan 
perilaku anak-anak tersebut harus berdasarkan pada apa yang mereka 
pahami, dan rasakan, janganlah berdasarkan pada pemahaman dan 
pengetahuan yang kita miliki. Dengan kesadaran seperti ini maka 
diharapkan rasa kasih dan sayang itu akan lebih mudah untuk diberikan 
kepada mereka.     

Begitu pentingnya sikap kasih sayang dalam melakukan 
pembinaan pada anak usia dini, selanjutnya nabi juga bersabda dalam 
hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa sebaik-baik wanita 
adalah mereka yang mampu memberikan sikap sayang kepada anak-
anak sesuai sabdanya yang berbunyi:

ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِنَساُء قـَُرْيٍش َخيـُْر  َأنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة قَاَل سَِ
ِبَل َأْحَناُه َعَلى ِطْفٍل َوأَْرَعاُه َعَلى َزْوٍج يف َذاِت َيِدِه7 ِنَساٍء رَِكْبَ اْلِ

4 Mu¥ammad ‘Al³ Ibn Mu¥ammad Ibn ‘Al±n, Dal³l al-F±li¥³n Li al-°ar³q Riy±« 
al-¢±li¥³n, Juz 3 (Cet IV; Libanon: D±r al-Ma’rifah Li al-°ab±’ah Wa al-Nasyr Wa 
al-Tauz³’, 2004), h. 213.

5 Zain al-D³n Mu¥ammad Ibn al-Mad’µ Bi ‘Abdi al-Raµf, Fai« al-Qad³r, Juz 5 
(Cet I; Mesir: Maktabah al-Tij±riyah al-Kubr±, 1356), h. 389.  

6 Muhammad Abdu al-Rahman bni Abdi ar-Rahim al-Mubarakafuriy Abu al-
Ala, Tuhfatu al-Ahwazi Syarah Sunan Thirmizi. http://hadith.al-islam.com/Page.
aspx?pageid=192&TOCID=1314&BookID=37&PID=3636 (5 April 2016).  

7 Abµ ‘Abdill±h Mu¥ammad bin Ism±‘³l al-Bukh±r³ (seterusnya ditulis al-Bukh±r³), 
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Artinya:

Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik wanita Quraisy 
adalah wanita yang paling baik mengendarai unta, paling penyayang 
kepada anaknya dan paling memelihara hak suaminya yaitu terhadap 
harta yang dimilikinya."

Hadis diatas merupakan hadis riwayat imam Bukh±r³ yang 
menjelaskan tentang keutamaan wanita-wanita Arab dari suku Quraisy. 
Maksud hadis diatas bukan mengutamakan wanita-wanita yang 
berasal dari suku quraisy dibanding wanita-wanita non arab seperti 
wanita-wanita yang berasal dari bani Isr±il, dan wanita-wanita bangsa 
romawi dan Persia,8 Namun yang dikehendaki oleh hadis diatas adalah 
keuatamaan wanita Quraisy dibandingkan wanita-wanita arab dari 
suku yang lain sebab kemampuan mereka dalam melakukan berbagai 
hal misalnya mengendarai unta, penyayang kepada anak-anaknya, 
serta memelihara harta suaminya yang diamanahkan kepadanya.  

Adapun kalimat ِبَل  pada hadis diatas adalah sebuah kalimat  رَِكْبَ اْلِ
yang dijadikan gelar bagi wanita-wanita arab sebab kebanyakan 
mereka mahir menunggang Unta. Adapun kata َُأْحَناه adalah isim taf«³l 
(isim yang bermakna lebih) dari asal kata Han± Yahn³ atau han± 
Yahnµ, sehingga Kata َُأْحَناه pada hadis ini bermakna wanita yang paling 
penyayang dan pengasih  kepada anak-anaknya, dan mendidik anak-
anak mereka dengan didikan yang terbaik, serta bertanggung jawab 
dalam mengurusi anaknya ketika anak tersebut yatim dan dalam masa 
itu si ibu tidak menikah lagi dengan orang lain. Adapun lafal َأْرَعاه 
juga merupakan isim taf«³l dari asal kata رعى يْرَعى رَِعايَة yang bermakna 
memelihara. Sehingga makna أَْرَعاه pada hadis ini adalah menjaga harta 
suaminya dengan sebaik-baiknya manakala diamanhkan kepadanya 
serta mahir dalam mengatur keuangan (nafkah). Adapun lafal hu yang 
bersambung pada kata َُأْحَناه dan ُأَْرَعاه merupakan mu«±f ilaih (sandaran). 
Kedua kata ini jika melihat sasaran hadis yang menunjuk kepada 
wanita-wanita Quraisy seyogyanya menyandarkan lafal َأْحَنا dan أَْرَعا 

al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, juz 2 (Kairo: al-Ma¯baa’h al-Salfiyah, t.th), h. 486. 
8 Abµ al-Fa«l Zain al-D³n ‘Abd al-Ra¥³m Ibn ¦usain, °ur¥ al-Ta£r³b F³ Syar¥ al-

Taqr³b, juz 7 (Mesir: D±r al-Fikr al-‘Arab³, t. th), h. 14.
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pada dahmir muannas yang bermakna jamak, namun orang-orang Arab 
tidak pernah menyebutkan kedua lafal tersebut selain menggunakan 
lafal mufrad sehingga mereka menyandarkannya kepada dhamir 
mufrad muzakkar.9 

Intinya hadis ini ingin menegaskan kembali pentingnya 
sikap kasih sayang yang mesti dimiliki seorang ibu, sebagai orang 
tua dari anak-anak yang dimilikinya.

b. Adil
Kompetensi selanjutnya yang harus dimiliki seorang pendidik bagi 

anak usia dini yaitu; sikap adil. Karena itu, dalam hadis di bawah Nabi 
telah memerintahkan para sahabatnya untuk senantiasa berlaku adil 
dalam proses pembinaan pada anak-anak, seperti yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim yang berbunyi:

 َعْن النُـّْعَماِن ْبِن َبِشٍي قَاَل َتَصدََّق َعَليَّ َأِب بِبـَْعِض َمالِِه فـََقاَلْت أُمِّي َعْمَرُة بِْنُت
 َرَواَحَة َل أَْرَضى َحتَّ ُتْشِهَد َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْنطََلَق َأِب ِإىَل
 النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لُِيْشِهَدُه َعَلى َصَدَقِت فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه
 َعَلْيِه َوَسلََّم أَفـََعْلَت َهَذا ِبَوَلِدَك ُكلِِّهْم قَاَل َل قَاَل اتَـُّقوا اللََّه َواْعِدُلوا يف أَْوَلدُِكْم

فـََرَجَع َأِب فـََردَّ تِْلَك الصََّدَقَة10
Artinya:

Dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, "Ayahku pernah memberikan 
sebagian hartanya kepadaku, lantas Ummu 'Amrah binti Rawahah 
berkata, "Saya tidak akan rela akan hal ini sampai kamu meminta 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagai saksinya." Setelah 
itu saya bersama ayahku pergi menemui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk memberitahukan pemberian ayahku kepadaku, maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah 
kamu berbuat demikian kepada anak-anakmu?" dia menjawab, 
"Tidak." Beliau bersabda: "Bertakwalah kepada Allah dan berbuat 
adillah terhadap anak-anakmu." Kemudian ayahku pulang dan 
meminta kembali pemberiannya itu."

9 Abµ Mu¥mmad Ibn A¥mad Ibn Mµs±, ‘Umadah al-Q±ri’Syara¥ ¢a¥³¥ al-Bukh±ri, 
juz 16 (Beirut: D±r I¥y± al-Tur±£, t. th), h. 26.

10 Abµ al-¦usain Muslim bin al-¦ajj±j Ibn Muslim al-Qusyair³ al-Nais±bµri, al-
J±mi’ al-¢a¥i¥, (Riyadh: Bayt al-Afk±r wa al-Duwaliy, 1998), h. 663. 
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Hadis diatas menunjukkan perintah untuk berlaku adil terhadap 
anak dalam  pemberian. Pemberian yang dimaksud dalam hadis ini 
adalah pemberian cuma-cuma yang tidak termasuk bagian dari nafkah. 
Nafkah diberikan kepada seseorang sesuai dengan kadar kebutuhannya 
baik dalam jumlah yang sedikit atau banyak, misalnya bagi anak yang 
menuntut ilmu dan butuh uang untuk membeli kitab atau selainnya, 
atau anak yang sedang sakit dan butuh uang untuk berobat ataukah 
bagi anak yang sampai masanya untuk menikah, lalu orang tuanya 
menanggung maharnya  sebab si Anak tidak mampu membayar 
maharnya sendiri, maka dalam keadaan seperti ini orang tua tidak wajib 
memberikan kepada anak-anak yang lain apa yang telah dia berikan 
kepada sebagian anaknya, sebab masing-masing disesuaikan dengan 
kadar kebutuhannya.11 Maka berlaku adil dalam hal ini  adalah dengan 
memberikan kepada mereka sesuatu yang menjadi kebutuhannya.

Adapun hukum berlaku tidak adil kepada anak dalam hal 
pemberian dihukumi haram Sebagaimana pendapat sebagian ulama’ 
fikhi,12 sebab melebihkan pemberian kepada sebagian anak atas 
sebagiannya, akan mendatangkan kesedihan  kebencian, dan perlakuan 
buruk anak terhadap orang tua, yang kesemuanya diharamkan di dalam 
agama, Sebab setiap perkara yang membawa kepada haram, maka juga 
dihukumi haram. Namun Madzhab \Sy±fi’I, M±lik dan Abµ Hanifa 
menghukumi makruh dan pemberiannya tetap dihukumi sah.13 Jika 
orang tua mengutamaan sebagian anak dari anak yang lain  dalam 
hal pemberian maka wajib baginya menarik kembali pemberian itu 
atau meminta izin kepada mereka dengan syarat mereka memberikan 
izin dengan rasa ridha bukan dengan rasa takut atau rasa malu.14

Sikap adil juga harus ditunjukkan dalam pemberian sikap dan 
rasa sayang agar anak-anak merasakan bahwa mereka semua sama 
dalam perlakukan. 

11 Mu¥ammad Ibn ¢±li¥ Ibn Mu¥ammad al-U£maini, Syarah Riy±« al-¢±li¥³n, juz 
6 (Riy±«: D±r al-Wa°n Li al-Nasyr,  t.th),  h. 535.

12 ‘Iy±« Ibn Mµs±, Syar¥ ¢a¥³¥ Muslim, juz 5 (Cet I; Mesir: D±r al-Waf± Li al-
°ab±’ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauz³’, 1988),  h. 348.

13 Ibn Daq³q al-‘´d, Ihk±m al-A¥k±m Syara¥ ‘Umdah al-A¥k±m, Juz 2 (t.tp; Ma°ba’ah 
al-Sunnah al-Mu¥ammadiyah, t.th),  h. 154.

14 Mu¥ammad Ibn ¢±li¥ Ibn Mu¥ammad al-U£maini, Syarah Riy±« al-¢±li¥³n, yang 
diterjemahkan oleh Asmuni, Juz 4 (Bekasi: Darul Falah, 2012), h. 693.
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c. Sabar dan Tabah
Selanjutnya dijelaskan pula dalam hadis Nabi tentang perlunya 

sikap sabar dan tabah dalam membina anak-anak. Nabi bersabda dalam 
riwayat Bukhari bahwa dijanjikan kepada mereka yang mendidik anak 
mereka dengan penuh kesabaran dan saat ditimpa musibah kematian 
dengan surga, sesuai sabdanya dalam kitab al-J±mi‘ al-¢a¥³¥ :

 َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما ِمْن النَّاِس ِمْن
ُمْسِلٍم يـُتـََوفَّ َلُه َثَلٌث لَْ يـَبـُْلُغوا احْلِْنَث ِإلَّ أَْدَخَلُه اللَُّه اجْلَنََّة ِبَفْضِل َرْحَِتِه ِإيَّاُهْم15

Artinya:

Dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
telah bersabda: "Tidak seorang muslim pun yang ditinggal wafat oleh 
tiga orang anaknya yang belum baligh kecuali akan Allah masukkan 
dia ke dalam surga karena limpahan rahmatNya kepada mereka".

Hadis diatas menjelaskan tentang balasan yang akan diperoleh 
oleh orang tua yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang masih kecil 
berupa syurga. Adapun kata احلِْنث pada hadis diatas bermakna dosa, 
maksudnya anak-anak yang meninggal sebelum baligh tidak terhitung 
dosanya, sehingga maksud kata احلِْنث disini adalah anak-anak yang 
masih kecil yang belum mencapai usia balig. Sebab cinta dan kasih 
sayang orang tua terhadap anak yang masih kecil lebih besar daripada 
cinta dan kasih sayang mereka terhadap anak yang sudah dewasa.16 
Atas dasar ini orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang sudah 
baligh tidak mendapat kebaikan sama seperti yang disebutkan dalam 
hadis diatas, meskipun mereka tetap akan memperoleh pahala.

Maksud dari kalimat ِبَفْضِل َرْحَِتِه ِإيَّاُهْم pada hadis diatas adalah kasih 
sayang terhadap anak kecil lebih besar sebab mereka belum melakukan 
dosa sedangkan anak yang sudah baligh mungkin saja durhaka kepada 
orang tuanya yang akan menghilangkan kasih sayang orang tuanya 
terhadapnya. Ibn al-Manayyar berkata bahwa orang yang ditinggal 
mati oleh anaknya yang belum baligh juga mendapatkan seperti yang 
disebutkan dalam hadis. Itulah sebabnya mengapa pada judul bab imam 

15 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, juz 1, h. 386-387.
16 Ibn al-Mulqin Sir±j al-D³n Abµ ¦afa¡ Umar Ibn ‘Al³ Ibn A¥mad al-Sy±fi’³ al-Mi¡r³, 

al-Tau«³ Lisyar¥ al-J±mi’al-¢a¥³¥, Juz 3 (CetI; Suria: D±r al-Fall±¥: 2008), h. 497.    
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al-Bukh±r³ tidak menyebutkan batasan usia.17 Hanya saja terdapat 
indikasi bahwa orang itu tidak mendapatkan kebaikan sebagaimana 
yang terdapat dalam hadis tersebut sebagaiman yang terdapat dalam 
hadis Abµ ¤a’labah al-Asyja’I dia berkata, wahai rasulullah aku telah 
ditinggal mati oleh kedua anakku lalu beliau bersabda:

ْسَلِم أَْدَخَلُه اللَُّه اجْلَنََّة َمْن َماَت َلُه َوَلَداِن يف اْلِ
Artinya:

Barang siapa yang ditinggal mati oleh dua orang anknya sedang ia 
dalam keadaan Islam maka Allah akan memasukkannya kedalam 
syurga.18

Kata ُمْسِلٍم  memberikan batasan bahwa hadis tersebut ِمْن 
dikhususkan bagi orang muslim. Adapun lafal min sebelum kata ُمْسِلٍم 
termasuk min Zaidah/tambahan (min yang tidak mempunyai arti), 
sedangkan lafal min sebelum kata al-N±s termasuk min bay±n (min 
penjelas) yang menjelaskan bahwa hadis ini diperuntukkan hanya 
untuk manusia bukan makhluk yang lain. dalam riwayat Ibn 'Aliyah 
dari 'Abd al-'Az³z tidak menyebutkan Min Zaidah/tambahan. Bagi 
seseorang yang ditinggal mati oleh 3 anaknya sedangkan ia dalam 
keadaan kafir lalu ia masuk Islam maka masih dibutuhkan penelitian 
mengenai masalah tersebut.19

Adapun kata  َثَلٌث  pada hadis diatas mengkhususukan bagi orang 
tua yang ditinggal mati oleh tiga orang anak yang belum baligh akan 
tetapi pada sebagian jalur periwayatan disebutkan pula keutamaan 
yang akan diperoleh bagi orang tua yang ditinggal mati oleh satu atau 
dua orang anak yang belum baligh sebagaimana terdapat dalam hadis 
Jabir Ibn Sumrah dari nabi saw:20  

 َمْن َدَفَن َثَلثًَة، َفَصبـََر َعَلْيِهْم، واْحَتَسبـَُهْم، َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة« فـََقاَلْت أُمُّ أَْيََن: أَِو
 اثـْنـنَْيِ؟ فـََقاَل: »َمْن َدَفَن اثـْنـنَْيِ، َفَصبـََر َعَلْيِهَما، واْحَتَسبـَُهَما، َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة«

17 Ibnu Hajar al-‘Asqal±n³, Fat¥ al-B±r³, yang diterjemahkan oleh Gazirah Abdi 
Ummah Juz 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 37.

18 Ibnu Hajar al-‘Asqal±n³, Fat¥ al-B±r³, Juz 3 (Beirut:D±r al-Ma’rifah,1379), h. 20. 
19 Mu¥ammad al-Ha«r Ibn Sayyid ‘Abdullah Ibn A¥mad, Kau£ar al-Ma’±n³ al-

Dar±r³ F³ Khasyfi Khab±y± ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, Juz 11 (Cet I; Beirut: Muassasah al-
Ris±lah, 1995), h.305. 

20 Ibnu Hajar al-‘Asqal±n³, Fat¥ al-B±r³, yang diterjemahkan oleh  Gazirah Abdi 
Ummah Juz 7 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 30.
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 فـََقاَلْت أُمُّ أَْيََن: َوَواِحًدا؟ َفَسَكَت َوأَْمَسَك، ُثَّ قَاَل: »يَا أُمَّ أَْيََن، َمْن َدْفَن َواِحًدا
َفَصبـََر َعَلْيِه َواْحَتَسَب َوَجَبْت َلُه اجْلَنَُّة«

Artinya:

Barang siapa yang meninggal tiga orang anaknya lalu ia bersabar dan 
mengahrapa pahala maka wajib baginya syurga lalu Ummu Aiman 
berkata bagaimana jika dua lalu rasulullah bersabda: barang siapa 
yang meninggal dua orang anaknya lalu ia bersabar dan mengahrap 
pahala maka wajib baginya syurga. Lalu Ummu Aiman berkata lagi 
bagaimana jika satu? Lalu rasulullah diam dan bersabda lagi: Wahai 
Ummu Aiman Barang siapa yang meninggal Satu orang anaknya 
lalu ia bersabar dan mengahrap pahala maka wajib baginya syurga.21    

Dengan demikian maka hal tersebut juga merupakan karunia dari 
Allah bahwa jika seseorang ditinggal mati oleh anaknya baik laki-
laki atau perempuan lalu ia bersabar dan mengharapkan pahala dari 
Allah maka anak-anak tersebut akan menjadi pelindung baginya dari 
api neraka. Hal ini pula yang melandasi konsep kompetensi pendidik 
atau orang tua yang ideal dalam hadis nabi yaitu memiliki sikap sabar 
dan tabah. 

Bahkan dalam hadis lain dijelaskan bahwa kunci kesuksesan 
dalam mendidik anak adalah kesabaran, sebagaimana digambarkan 
dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmi©³>, yaitu:  

 َعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما يـَزَاُل اْلَبَلُء بِاْلُمْؤِمِن
 َواْلُمْؤِمَنِة يف نـَْفِسِه َوَوَلِدِه َوَمالِِه َحتَّ يـَْلَقى اللََّه َوَما َعَلْيِه َخِطيَئٌة قَاَل أَبُو ِعيَسى

َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح22
Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Tjian senantiasa menimpa orang mu`min 
pada diri, anak dan hartanya hingga ia bertemu Allah dengan 
tidak membawa satu kesalahan pun atasnya." Berkata Abu 
Isa: Hadits ini hasan shahih. 

21 Sulaim±n Ibn A¥mad Ibn Ayyµb, Mu’jam al-Ausa°, Juz 3 (Kairo: D±r al-
Haramain, t. th), h. 63.

22 Al-Tirmi©³, al-J±mi‘ al-¢a¥i¥ Sunan al-Tirmi©³, Juz 4, h. 602.
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Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa musibah yang menimpa pada 
diri, anak dan harta, menjadi kafarat atas dosa-dosa manusia sehingga 
dia berjalan dimuka bumi tanpa membawa dosa. Namun hal  tersebut 
jika dia bersabar. 23 Salah satu hikmah sakit dan musibah adalah 
menyadarkan seorang hamba yang tadinya lalai dan jauh dari mengingat 
Allah karena tertipu oleh kesehatan badan dan kesibukan mengurus 
harta untuk kembali mengingat Allah. sebab jika Allah memberikan 
cobaan berupa penyakit atau musibah barulah ia merasakan kehinaan, 
kelemahan, teringat akan dosa-dosa, dan kelemehannya di hadapan 
Allah swt, sehingga ia kembali kepada Allah dengan penyesalan, 
kepasrahan, serta memohon ampunan kepada-Nya.  

d. Siap berkorban
Salah satu kompetensi yang juga harus dimiliki seorang 

pendidik anak usia dini atau orang tuanya adalah sikap pengorbanan. 
Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim telah dikisahkan bagaimana 
sikap pengorbanan seorang wanita pada anaknya, dan saat hal itu 
disampaikan kepada Rasul maka serta merta ia menyatakan bahwa 
sang ibu tersebut berhak atas syurga. Sesuai dengan hadisnya yang 
berbunyi:

 َعْن َعاِئَشَة أَنَـَّها قَاَلْت َجاَءْتِن ِمْسِكيَنٌة َتِْمُل ابـَْنتـنَْيِ َلَا فََأْطَعْمتـَُها َثَلَث مَتَرَاٍت
 فََأْعَطْت ُكلَّ َواِحَدٍة ِمنـُْهَما مَتَْرًة َوَرفـََعْت ِإىَل ِفيَها مَتَْرًة لَِتْأُكَلَها فَاْسَتْطَعَمتـَْها ابـَْنَتاَها
 َفَشقَّْت التَّْمَرَة الَِّت َكاَنْت تُرِيُد َأْن تَْأُكَلَها بـَيـْنـَُهَما فََأْعَجَبِن َشْأنـَُها َفذََكْرُت الَِّذي
 َصنـََعْت ِلَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل ِإنَّ اللََّه َقْد أَْوَجَب َلَا ِبَا اجْلَنََّة

أَْو َأْعتـََقَها ِبَا ِمْن النَّاِر24
Artinya:

Dari 'Aisyah dia berkata; "Telah datang kepadaku seorang wanita 
miskin yang membawa dua anak perempuan, lalu saya memberinya 
makan dengan tiga buah kurma, wanita tersebut memberikan 
kurmanya satu persatu kepada kedua anaknya, kemudian wanita 
tersebut mengangkat satu kurma ke mulutnya untuk dia makan. 

23 Mu¥ammad al-U£ma³n³, Syarah Riy±« al-¢±li¥³n, yang diterjemahkan oleh 
Munirul Abidin, Juz 3 (Cet VII; Bekasi: D±r al-Fal±h, 2014), h. 201-202.

24 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 1055.
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Tapi, kedua anaknya meminta kurma tersebut, akhirnya dia 
pun memberikan (kurma) yang ingin ia makan kepada anaknya 
dengan membelahnya menjadi dua. Saya sangat kagum dengan 
kepribadiannya. Lalu saya menceritakan apa yang diperbuat oleh 
wanita tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 
beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya 
untuk masuk surga atau membebaskannya dari neraka."

 
Dalam kitab Syar¥ Riy±« al-¢±li¥³n, hadis ini disatukan dengan 

hadis lain yang sama-sama berorientasi pada pembahasan “menolong 
orang-orang yang lemah, anak yatim, anak-anak perempuan dan 
semacamnya”. Adapun hadis Aisyah yang pertama sama saja dengan 
hadis yang dijelaskan ini, namun yang membedakannya adalah pada 
hadis yang pertama Aisyah menyerahkan satu kurma saja kepada 
wanita, kemudian wanita itu membelahnya menjadi dua lalu dibagikan 
kepada anaknya menjadi dua bagian. Sedangkan hadis ini menyatakan 
bahwa Aisyah menyerahkan tiga butir kurma kepada wanita, kemudian 
wanita itu membagi tiga kurma tersebut yang diberikan kepadanya, 
satu untuk anaknya pertama dan anaknya yang lain diberikan juga satu, 
sedangkan yang satunya lagi ia simpan untuk ia makan. Lanjut dari 
pada itu, setelah anaknya memakan kurma yang dibagikan kepadanya 
keduanya, mereka memandangi kurma yang disimpan ibunya. Ibunya 
pun membelah kurma yang ada padanya menjadi dua, lalu diberikan 
kepada anaknya. Jadi, setiap anaknya mendapatkan seperdua kurma 
sedangkan sang ibu tidak makan apa-apa. 

 Setelah Rasulullah saw. datang Aisyah menceritakan apa 
yang telah diperbuat oleh perempuan itu. Mendengar cerita tersebut 
Rasulullah saw. bersabda:

.أن اهلل أوجب لا با اجلنة أو أعتقها با من النار
Artinya:

Sesungguhnya Allah swt. telah mewajibkan surga untuk perempuan 
itu atau Allah swt. telah membebaskan ia dari api neraka.

Maksudnya adalah sesungguhnya setelah perempuan itu 
mencurahkan kasih sayangnya yang begitu besar kepada anaknya maka 
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Allah swt. mewajibkan surga untuknya. Hadis ini menunjukkan bahwa 
sesungguhnya sikap lemah lembut kepada anak-anak dan mencurahkan 
kasih sayang kepada mereka merupakan diantara penyebab yang ada 
masuknya seseorang ke dalam surga dan terlepas dari api nereka.25

Terlepas dari itu semua Fai¡al bin ‘Abd al-‘Az³z menyimpulkan 
tentang kandungan hadis ini. Beliau mengatakan bahwa hadis ini 
berbicara tentang keistimewaan mengutamakan manusia, bersikap 
kasih sayang kepada anak-anak, menambah kebaikan, dan menolong 
anak-anak perempuan yang kemudian dapat menjadi penyebab 
terbukanya jalan menuju surga dan terbebas dari api neraka.26

Menurut peneliti sendiri hadis ini lebih menonjolkan adanya sikap 
siap berkorban dalam mendidik anak-anak yang dimiliki, hingga si 
ibu bisa mengorbankan hak yang dimilikinya (hak akan kurma ketiga 
yang didapatnya). Dengan sikap siap berkorban ini niscaya sang ibu 
bisa mendidik anaknya jauh lebih baik dan konsekwensinya sang ibu 
dijanjikan pahala syurga.

Salah satu bentuk pengorbanan yang juga mestinya ditonjolkan 
dalam pendidikan anak-anak yaitu, bahwa dalam melakukan pembinaan 
pada anak-anak maka cinta pada Allah dan Rasulnya harus melebihi 
darinya, oleh sebab itu kadang seorang pendidik harus tega dan siap 
berkorban dalam melaksanakan pembinaan yang dilakukannya. Sesuai 
sabda nabi dalam Bukhari yang berbunyi:  

 َعْن َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل فـََوالَِّذي
نـَْفِسي بَِيِدِه َل يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحتَّ َأُكوَن َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه27

Artinya:
Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Maka demi Zat yang jiwaku di tangan-
Nya, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih 
dicintainya daripada orang tuanya dan anaknya".

25 Mu¥ammad bin ¢±li¥ bin Mu¥ammad al-‘U£aim³n, Syar¥ Riy±« al-¢±li¥³n juz 
3 (Al-Riy±«: D±r al-Wa°an li al-Nasyr, 1426 H), h. 112-113.

26 Fai¡al bin’Abd al-‘Az³z bin Fai¡al ibn A¥mad al-Mub±rak al-¦uraimaly al-Najady, 
Ta°r³z Riy±« al-¢±li¥³n (Cet. I; al-Riy±«: D±r al-‘²¡imah li al-Nasyr wa al-Tauz³’, 
2002), h. 199.

27 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, juz 1, h. 21.
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Ibnu Ba¯¯±l mengatakan bahwa maksud hadis ini adalah barang 
siapa yang ingin menyempurnakan imannya maka ia harus mengetahui 
bahwa hak dan kemuliannya Rasulullah saw. lebih utama baginya 
dibandingkan hak bapaknya, anaknya dan semua manusia. Beliau 
beralasan bahwa sesungguhnya karena Rasulullahlah sehingga Allah 
swt. membebaskan umatnya dari api neraka dan mendapat petunjuk 
dari-Nya sehingga dapat terlepas dari kesesatan.28

Imam Abµ Sulaim±n al-Kha¯¯±biy mengatakan terkait dengan 
hadis ini bahwa yang dimaksud cinta kasih disini bukan cinta kasih 
yang sifatnya tabiat melainkan yang dimaksud adalah ¥ubb al-
ikhti±r (cinta kasih yang harus diusahakan), karena sesungguhnya 
cinta kasih seseorang terhadap dirinya merupakan sebuah tabiat dan 
memang tidak ada pilihan lain didalam hatinya. Beliau melanjutkan 
perkataannya dengan mengibaratkan bagaimana seharusnya bentuk 
cinta kepada Rasulullah saw. “Artinya: cintamu tidak benar kepada 
saya sampai kamu menghancurkan dirimu dalam mentaatiku dan lebih 
mengutamakan kesenanganku dibandingkan keinginanmu meskipun 
engkau akan binasa.

Q±«iy ‘Iy±d mengatakan bahwa di antara bentuk cinta kepada 
Nabi Muhammad saw. adalah menolong sunnahnya, membela 
dan mempertahankan syariatnya dan berkeinginan bersama Nabi 
Muhammad saw. diwaktu hidupnya lalu mengurbankan harta dan 
jiwanya terhadap orang yang ingin menyakitinya. Kemudian beliau 
melanjutkan perkataannya apabila sudah jelas apa yang telah kami 
sebutkan maka nyatalah bahwa sesungguhnya iman tidak akan sampai 
pada titik kesempurnaan kecuali harus melakukan hal demikian. Iman 
tidak akan sah kecuali menyatakan derajat dan kedudukan Nabi saw. 
lebih diatas dari pada orang tua, anak, orang-orang yang berperilaku 
baik dan orang-orang yang terhormat. Barang siapa yang tidak 
mengitikadkan ini dan beritikad selain ini maka ia bukan seorang 
mukmin.29

28 Taqiy al-D³n Abµ al-Fat¥ Mu¥ammad bin ‘Aliy bin Wahab bin Mu°³’ al-Qusyairy, 
Syar¥ al-Arba’³n al-Nawawiyyah f³ al-¥ad³s al-¢a¥³¥ah al-Nabawiyyah (Muassasah 
al-Rayyan>; Cet: VI: t.t, 2003), h. 136.

29 Abµ Zakariy± Mu¥y³ al-D³n Yahya bin Syarf al-Nawawy, Al-Minh±j Syar¥ ¢a¥³¥ 
Muslim bin al-¦ajj±j juz 2 (D±r I¥y± Tur±£ al-‘Araby; Cet: II, Beirut, 1392 H), h. 15.
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Salah satu bentuk sikap siap berkorban demi Allah dan Rasulnya 
dalam membesarkan anak-anak yaitu apa yang dilakukan sahabat 
Abu Talhah, demi memuliakan tamunya ia rela untuk mengorbankan 
makanan yang diperuntukkan anak-anaknya. Sebagaimana dikisahkan 
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

 َعْن َأِب ُهَريـَْرَة قَاَل َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل ِإنِّ َمُْهوٌد
 فََأْرَسَل ِإىَل بـَْعِض ِنَسائِِه فـََقاَلْت َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ َما ِعْنِدي ِإلَّ َماٌء ُثَّ أَْرَسَل
 ِإىَل ُأْخَرى فـََقاَلْت ِمْثَل َذِلَك َحتَّ قـُْلَن ُكلُُّهنَّ ِمْثَل َذِلَك َل َوالَِّذي بـََعَثَك بِاحلَْقِّ
 َما ِعْنِدي ِإلَّ َماٌء فـََقاَل َمْن ُيِضيُف َهَذا اللَّيـَْلَة َرِحَُه اللَُّه فـََقاَم َرُجٌل ِمْن اأْلَْنَصاِر
 فـََقاَل أَنَا يَا َرُسوَل اللَِّه فَاْنطََلَق ِبِه ِإىَل َرْحِلِه فـََقاَل ِلْمَرأَتِِه َهْل ِعْنَدِك َشْيٌء قَاَلْت
 َل ِإلَّ ُقوُت ِصبـَْياِن قَاَل فـََعلِِّليِهْم ِبَشْيٍء فَِإَذا َدَخَل َضيـُْفَنا فََأْطِفْئ السِّرَاَج َوأَرِيِه
 أَنَّا نَْأُكُل فَِإَذا َأْهَوى لَِيْأُكَل فـَُقوِمي ِإىَل السِّرَاِج َحتَّ ُتْطِفِئيِه قَاَل فـََقَعُدوا َوَأَكَل
 الضَّْيُف فـََلمَّا َأْصَبَح َغَدا َعَلى النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َقْد َعِجَب اللَُّه

ِمْن َصِنيِعُكَما ِبَضْيِفُكَما اللَّيـَْلَة30

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata; "Seorang laki-laki datang kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu dia berkata: 'Aku berada 
dalam kesulitan (susah hidup dan lapar).' Maka beliau bawa orang 
itu ke rumah sebagian istri-istri beliau, menanyakan kalau-kalau 
mereka memiliki makanan. Para isteri beliau menjawab; 'Demi 
Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, Aku tidak sedia 
apa-apa selain air.' Begitulah jawaban mereka masing-masing 
hingga seluruh istri beliau mengatakan dengan jawaban yang 
sama. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat: 'Siapa bersedia 
menjamu tamu malam ini niscaya dia diberi rahmat oleh Allah 
Ta'ala.' Maka berdirilah seorang laki-laki Anshar seraya berkata; 
'Aku, ya Rasulullah! ' kemudian dibawalah orang itu ke rumahnya. 
Dia bertanya kepada isterinya; 'Adakah engkau sedia makanan? ' 
Jawab isterinya; 'Tidak ada, kecuali makanan anak-anak.' Katanya; 
'Alihkan perhatian mereka dengan apa saja. Dan bila tamu kita telah 
datang, matikanlah lampu dan tunjukkan kepadanya bahwa kita 

30 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 850. 
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seolah-olah ikut makan bersamanya. Caranya bila dia telah mulai 
makan, berdirilah ke dekat lampu lalu padamkan. Maka duduklah 
mereka, dan sang tamu pun makan. Setelah Subuh, sahabat tersebut 
bertemu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu kata beliau: 
'Sungguh Allah kagum dengan cara kamu berdua melayani tamu 
kalian tadi malam'. 

e. Lemah lembut
Kompetensi berikut yang digambarkan dalam hadis yang harus 

harus dimiliki seorang pendidik atau orang tua yaitu sikap lembut. Hal 
ini penting dimiliki seorang pendidik agar kebaikan senantiasa tercapai 
dari proses pembinaan yang mereka miliki. Sebagaimana dalam hadis 
yang diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi:

 َعْن َعاِئَشَة أَنَـَّها قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا أَرَاَد اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ
بَِأْهِل بـَْيٍت َخيـْرًا أَْدَخَل َعَلْيِهْم الرِّْفَق31

 
Artinya:

Dari Aisyah berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
«Jika Allah menginginkan sebuah kebaikan untuk pemilik rumah 
maka Allah akan memasukkan kasih sayang atas mereka." 

Al-Zamarkhasi berkata: bahwa kasih sayang yang baik dan 
perbuatan yang lembut adalah maksud atau majaz dari perintah ini. 
Kebaikan atasmu atau kepadamu adalah bentuk kasih sayang yang 
bermanfaat. Selain itu al-Gazali berkata: bahwa kasih sayang yang 
baik adalah lawan dari kebengisan, dan kemarahan. Bengis adalah 
perbuatan dan tutur kata yang kasar. Selain itu kasih sayang dan 
kelemah lembutan menghasilkan perbuatan yang baik dan keselamatan. 
Kasih sayang tidak berbuah kecuali akhlak yang baik (akhlak mulia). 
Akhlak mulia akan melemahkan atau mengurangi kekuatan amarah 
dan syahwat, menjaga keduanya serta memberi batasan. Oleh karen 

31 Abµ ‘Abdill±h A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦anbal bin Hil±l bin Asad bin al-
Syaib±n³, Musnad Li al-Im±m A¥mad bin Mu¥ammad bin ¦anbal, Juz   17, (Cet. I; 
Kairo: D±r al-¦adi¡, 1995), h. 328. 23290. 
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Nabi saw. sangat menganjurkan sikap kasih sayang.32

Selanjutnya nabi juga telah memerintahkan pada ummatnya agar 
senantiasa berlemah lembut saat melakukan pembinaan dan mendidik. 
Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

 َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َعْن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َيسُِّروا َوَل تـَُعسُِّروا َوَبشُِّروا
 َوَل تـُنـَفُِّروا33

Artinya:

Dari Anas bni M±lik dari Nabi saw. bersabda: Mudahkanlah dan 
janganlah mensusahkan. Berilah berita gembira, dan janganlah 
membuat orang-orang takut.  

Hadis ini berbicara mengenai salah satu dari tiga hal pokok yang 
menjadi ciri ajaran agama Islam.34 Hadis ini pula sekaligus sebagai 
petunjuk dalam melaksanakan kegiatan dakwah Islam. Al-Nawawi 
berkata bahwa jika seandainya di dalam hadis ini hanya disebutkan kata 
yassirµ (permudahlah) tanpa disusul dengan kata l± tu’assirµ (jangan 
persulit) sesungguhnya telah benar. Tetapi susunan yang seperti itu 
bisa mengandung makna bahwa seseorang akan mempermudah di satu 
waktu, dan pada banyak waktu yang lainnya justru ia akan mempersulit 
orang lain. Dan tentu bukan hal ini yang diinginkan oleh ajaran agama 
mulia ini. Yassirµ wa l± tu’assirµ mengandung makna permudahlah 
dalam segala kondisi.35

Pada teks hadis di atas terlihat menggunakan kata basysyirµ 
(berilah kabar gembira), namun pada riwayat yang lain, yaitu yang 
diriwayatkan oleh Syu’bah menggunakan kata sakkinµ (buatlah mereka 
tenang). Dan kata inilah yang sepertinya lebih sesuai untuk mengikuti 
pola kalimat sebelumnya yang menggunakan hubungan antonim kata 
(mudah lawannya sulit). Sehingga digunakanlah kata sakkinµ (buatlah 
mereka tenang) lalu disusul dengan larangan berbuat sebaliknya, yaitu 

32 ‘Abdu al-Raµf al-Mun±w³, Faidu al-K{a«³r Sy±rah al-J±mi’ al-¢agh³r, Cet. I; 
(Mesir: a-Maktabah al-Tij±rah al-Kubra, 1356), Juz 6, hlm. 263.  

33 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, juz 1, h. 42. 
34 Ketiga ciri itu adalah ‘adam al-¥araj (meniadakan kesulitan), taql³l al-tak±l³f 

(pengurangan beban keagamaan) dan al-tadarruj fi al-tasyri’ (keberangsuran dalam 
menetapkan ketetapan hukum). Lihat : M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi :Al-
Qur’an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat, (Cet. ; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 96.   

35 Abu al-Fa«l A¥mad bin ‘Ali bin Mu¥ammad bin A¥mad bin ¦±jar Al-‘Asqal±n³y, 
Fat¥ al-B±ri Syar¥ ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, juz 1 (Beirµt: D±r al-Ma’rifah, 1379 H), h. 163.
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l±  tunaffirµ ( janganlah membua mereka lari).36   
Namun, menggunakan kata basysyirµ juga tetap mengandung 

makna yang sama dengan sakkinµ karena hanya berita gembiralah 
yang membuat orang dapat hidup tenang. Adapun lawan dari berita 
gembira, yaitu berita buruk yang mampu membuat orang lain lari.37 
Hal ini sangat penting bagi masa-masa awal pendidikan atau dakwah 
Islam agar dapat melembutkan hati orang-orang yang sudah cenderung 
kepada Islam. Demikian pula ketika menyampaikan larangan berbuat 
maksiat yang harus dilakukan dengan bahasa yang lembut agar ajaran 
agama mudah dicintai. Karena awalnya merupakan hal-hal yang 
bersifat mudah. Jika sudah mudah di awalnya, sudah disukai ajarannya, 
maka akan lebih mudah lagi untuk melanjutkan pembelajarannya. Dan 
yang seperti ini lebih besar manfaatnya dibandingkan menggunakan 
cara-cara yang keras.38

Pesan-pesan inilah yang dinasehatkan nabi Muhammad saw. 
kepada sahabatnya Mu’az ketika akan diutus ke Yaman. Dan nasehat 
ini terbukti telah diterapkan di dalam syariat Islam dimana orang 
yang tidak mampu shalat dalam keadaan berdiri sempurna dibolehkan 
duduk, yang sedang musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa, 
mengambil yang terkecil mudharatnya jika diperhadapkan dengan 
pilihan-pilihan yang semuanya mudharat. Han hal ini pulalah yang 
telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. ketika menghadapi seorang 
Badui yang begitu saja buang air di dalam masjid Nabawi.39 

f. Konsisten dan teladan
Konsisten dan keteladan merupakan kompetensi selanjutnya yang 

harus dimiliki pendidik. Saat pendidik menjanjikan sesuatu maka 
hal itu harus dipenuhi jangan hanya mengiming-iming, dan tidak 
menepati hadiah yang dijanjikan. Sesuai hadis riwayat Im±m A¥mad 
yang berbunyi:

36 Abu al-Fa«l A¥mad bin ‘Ali bin Mu¥ammad bin A¥mad bin ¦a}jar Al-‘Asqal±n³y, 
Fat¥ al-B±ri Syar¥ ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, juz 1,  h. 163.

37 Abu al-Fa«l A¥mad bin ‘Ali bin Mu¥ammad bin A¥mad bin ¦a}jar Al-‘Asqal±n³y, 
Fat¥ al-B±ri Syar¥ ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, juz 10, h. 525.

38 Abu al-Fa«l A¥mad bin ‘Ali bin Mu¥ammad bin A¥mad bin ¦a}jar Al-‘Asqal±n³y, 
Fat¥ al-B±ri Syar¥ ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, juz 1,  h. 163.

39 Abu al-Fa«l A¥mad bin ‘Ali bin Mu¥ammad bin A¥mad bin ¦a}jar Al-‘Asqal±n³y, 
Fat¥ al-B±ri Syar¥ ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, juz 10, h. 525.
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 َعن َأِب ُهَريـَْرَة َعْن َرُسوِل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- أَنَُّه قَاَل » َمْن قَاَل ِلَصِبٍّ
 تـََعاَل هَاَك ُثَّ لَْ يـُْعِطِه َفِهَى َكْذبٌَة «40.

Artinya:

Dari ’Abµ Hurayrah dari Rasµlullah bahwa beliau bersabda: barang 
siapa yang berkata pada anak kecil bahwa ke sinilah saya akan 
memberikanmu sesuatu (sebagai iming-iming) kemudian ia tak 
menepatinya maka sesungguhnya ia telah berlaku dusta.

 adalah isim istifham (pertanyaan), pada umumnya kata ini َمْن
adalah bentuk pertanyaan yang ditujukan kepada yang berakal. Pada 
dasarnya berbohong hukumnya haram, Islam telah mengajarkan kepada 
seluruh penganutnya untuk jujur dalam segala lini kehidupannya, 
sifat jujur akan membuahkan kebaikan, sebaliknya kedustaan akan 
membuahkan keburukan kepada yang melakukannya maupun kepada 
orang yang dibohonginya. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa 
mengatakan sesuatu kepada anak kecil untuk diambilnya lantas 
orang yang mengatakannya tidak memberikan apa-apa merupakan 
perbuatan yang dilarang oleh Nabi saw. perbuatan tersebut meskipun 
tidak menimbulkan dampak yang begitu signifikan secara langsung, 
akan tetapi dengan perbuatan yang demikian akan memberikan contoh 
yang tidak baik bagi anak-anak. 

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum menepati janji, sebagian 
ulama mewajibkan secara mutlak dan sebagian lagi mewajibkan 
menepati janji jika orang yang dijanji menghendaki atau meminta 
untuk dipenuhi, pendapat ini dikeluarkan oleh Malik, dan mayoritas 
ulama tidak mewajibkannya secara mutlak. 

Persoalan mengingkari janji dapat dibagi dua, yaitu:
1. Orang yang berjanji dan tidak berniat untuk menepatinya, perbuatan 

ini merupakan hal yang buruk, seperti ada orang yang berkata saya 
akan melakukan perbuatan ini lantas dalam hatinya menyatakan 
bahwa sesungguhnya dia tidak akan melakukannya.

2. Orang yang berjanji dan berniat untuk menepatinya, akan tetapi 
tidak menepati janjinya, maka dia telah digolongkan telah menepati 

40 A¥mad bin ¦anbal, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, juz 9, h. 623.  
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janjinya.41 Hal ini sesuai sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud dan Tirmi©i dari Zaid bin Arqam Nabi bersabda: 

إذا وَعد الرَُّجُل ونَوى أْن يفي به ، فلم َيِف ، فل ُجناَح عليه42
Artinya:

Jika seseorang berjanji dan berniat untuk menepati janjinya dan dia 
belum menepati janjinya maka tidak ada dosa baginya.

Meskipun demikian, tidak berarti orang yang berjanji seenaknya 
mengabaikan janjinya, janji merupakan tekad yang berupa ucapan 
yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat43 
yang harus direalisasikan, dalam tuntunan agama janji diibaratkan 
dengan hutang yang harus dibayar, orang yang berhutang dan tidak 
membayarnya tetap dikatakan masih berhutang meskipun sebelum 
berhutang bertekad untuk membayarnya. 

Jika dikaitkan dengan hadis di atas yang mengatakan bahwa orang 
yang berjanji dan berniat untuk menepatinya dan pada akhirnya tidak 
demikian, tetap masih dikatakan dia mempunyai janji yang harus 
ditunaikannya. Adapun kalimat tidak berdosa tidaklah dipahami 
sebagai alasan untuk tidak berusaha untuk menepati janji, Orang yang 
berjanji harus mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menepati 
janjinya. Dan harus diingat bahwa konsistensi dalam mendidik perlu 
dilakukan untuk mendapatkan hasil ideal dalam suatu pembinaan. 

Konsistensi dan keteladan yang juga merupakan kompetensi yang 
hampir sama diperintahkan nabi untuk untuk seorang pendidik, karena 
nilai kompetensi itu akan sangat melekat pada diri anak didiknya, 
sebagaimana dalam sebuah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 
Digambarkan bagaimana Abbas ra. yang saat itu masih kanak-kanak 
ia belajar dari apa yang dilakukan Rasulullah (ibadah shalat) kemudian 
akhirnya iapun meneladani apa yang dikerjakan Nabi. Adapun redaksi 
hadis itu berbunyi sebagaimana berikut:

41 Zain al-D³n Ab³ al-Farj ‘Abd Ra¥m±n bin Syih±b al-D³n al-Bagd±d³, J±mi‘ al-
‘Ulµm wa al-¦ukm f³ Syar¥ Khams³n ¦ad³£an min Jaw±mi‘ al-Kalim (t.d.), h. 5. 

42 Mu¥ammad bin ´s± Abµ ´s± al-°irmi©³ al-Salam³, al-J±mi’ al-¢a¥³¥ Sunan al-
°irmi©³, Juz 5, (Beirµt: D±r I¥y±’ al-Tur±£ al-‘Arab³: t. th), h. 20. 

43 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 
Bahasa, 2008), h 616. 
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َا قَاَل  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نَاَم َحتَّ نـََفَخ ُثَّ َصلَّى َوُربَّ
ثـََنا ِبِه ُسْفَياُن َمرًَّة بـَْعَد َمرٍَّة َعْن َعْمرٍو َعْن  اْضَطَجَع َحتَّ نـََفَخ ُثَّ قَاَم َفَصلَّى ُثَّ َحدَّ
 ُكَرْيٍب َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل ِبتُّ ِعْنَد َخاَلِت َمْيُمونََة لَيـَْلًة فـََقاَم النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه
 َوَسلََّم ِمْن اللَّْيِل فـََلمَّا َكاَن يف بـَْعِض اللَّْيِل قَاَم النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـَتـََوضََّأ
 ِمْن َشنٍّ ُمَعلٍَّق ُوُضوًءا َخِفيًفا ُيَفُِّفُه َعْمٌرو َويـَُقلُِّلُه َوقَاَم ُيَصلِّي فـَتـََوضَّْأُت َنًْوا ِمَّا
َا قَاَل ُسْفَياُن َعْن ِشَالِِه َفَحوََّلِن َفَجَعَلِن  تـََوضََّأ ُثَّ ِجْئُت فـَُقْمُت َعْن َيَسارِِه َوُربَّ
 َعْن َيِيِنِه ُثَّ َصلَّى َما َشاَء اللَُّه ُثَّ اْضَطَجَع فـََناَم َحتَّ نـََفَخ ُثَّ أَتَاُه اْلُمَناِدي َفآَذنَُه
 بِالصََّلِة فـََقاَم َمَعُه ِإىَل الصََّلِة َفَصلَّى وَلَْ يـَتـََوضَّْأ قـُْلَنا ِلَعْمرٍو ِإنَّ نَاًسا يـَُقوُلوَن ِإنَّ
ْعُت ُعبـَْيَد  َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم تـََناُم َعيـُْنُه َوَل يـََناُم قـَْلُبُه قَاَل َعْمٌرو سَِ

ْبَن ُعَمْيٍ يـَُقوُل ُرْؤيَا اأْلَنِْبَياِء َوْحٌي ُثَّ قـََرأَ )ِإنِّ أََرى يف اْلَمَناِم َأنِّ أَْذَبَُك(44.
Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidur 
sampai mendengkur kemudian bangun dan mengerjakan shalat. Atau 
ia mengatakan, "Nabi berbaring hingga mendengkur, kemudian beliau 
berdiri shalat. Kemudian Sufyan secara berturut-turut meriwayatkan 
hadits tersebut kepada kami, dari 'Amru dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas 
ia berkata, "Pada suatu malam aku pernah menginap di rumah bibiku, 
Maimunah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu melaksanakan 
shalat malam. Hingga pada suatu malam, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bangun dan berwudlu dari bejana kecil dengan wudlu 
yang ringan, setelah itu berdiri dan shalat. Aku lalu ikut berwudlu' 
dari bejana yang beliau gunakan untuk wudlu', kemudian aku 
menghampiri beliau dan ikut shalat di sisi kirinya -Sufyan juga 
menyebutkan sebelah kiri-, beliau lalu menggeser aku ke sisi 
kanannya. Setelah itu beliau shalat sesuai yang dikehendakinya, 
kemudian beliau berbaring dan tidur hingga mendengkur. Kemudian 
seorang tukang adzan datang memberitahukan beliau bahwa waktu 
shalat telah tiba, beliau lalu pergi bersamanya dan shalat tanpa 
berwudlu lagi." Kami lalu katakan kepada Amru, "Orang-orang 
mengatakan bahwa mata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
tidur, namun tidak dengan hatinya." Amru lalu berkata, "Aku pernah 
mendengar Ubaid bin Umair berkata, "Mimpinya para Nabi adalah 

44 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz 1, h. 66. 
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wahyu." Kemudian ia membaca: '(Sesungguhnya aku bermimpi 
bahwa aku akan menyembelihmu..) ' (Qs. Ash Shaaffat: 102).

g. Perhatian
Perhatian pada anak didik adalah salah satu bentuk kompetensi 

pendidik yang ditunjukkan nabi saat berinteraksi dengan anak-anak, 
bahkan saat melaksanakan ibadah sekalipun anak-anak menjadi 
salah satu alasan untuk mensederhanakan durasi ibadah shalatnya, 
sebagaimana sabdanya:  

 َعْن َأِب ُهَريـَْرَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا أَمَّ َأَحدُُكْم النَّاَس فـَْلُيَخفِّْف
فَِإنَّ ِفيِهْم الصَِّغَي َواْلَكِبَي َوالضَِّعيَف َواْلَمرِيَض فَِإَذا َصلَّى َوْحَدُه فـَْلُيَصلِّ َكْيَف َشاَء45

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia, 
hendaklah kalian meringankannya, karena di antara mereka adalah 
yang kecil, tua, lemah, dan sakit. Apabila dia shalat sendirian, 
silahkan dia shalat sekehendaknya." 

Islam senantiasa memberi perhatian kepada ummatnya 
dalam menjalankan ajaran-ajarannya agar tidak tersusahkan. dan 
mengingatkan selalu untuk memperhatikan orang-orang lemah, sakit, 
dan mereka yang memiliki kesibukan, sesuai firman Allah dalam Q. 
S. Al-Muzammil/73: 20:

 َعِلَم أَْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف األْرِض يـَْبتـَُغوَن ِمْن َفْضِل اللَِّه...
Terjemahnya:

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang 
sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian 
karunia Allah.46

Juga dalam Q. S. Al-Baqarah/2: 185:

يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َول يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر...

45 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 195.  
46 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 990.  
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Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.47

Hadis ini muncul disebabkan adanya keluhan beberapa Jemaah 
tentang imam yang terlalu panjang bacaan shalatnya saat menjadi 
imam. Imam yang dimaksud di sini adalah Muadz yang saat menjadi 
Imam shalat shubuh ia membaca surat al-Baqarah di rakaat pertama. 
Rasul pun mengingatkannya bahwa hal itu akan membuat masyarakat 
menjauh, dan akan meninggalkan shalat jemaah48   

Bentuk perhatian lain yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar 
yaitu dengan mengkoreksi kelakuan anak-anak yang ia jumpai saat 
mereka berbuat keliru, seperti saat anak-anak yang menjadikan burung 
sebagai sasaran tembak permainanannya, mereka ini diingatkan oleh 
Ibnu Umar, sebagaimana hadis di bawah ini:

 َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما أَنَُّه َدَخَل َعَلى َيَْي ْبِن َسِعيٍد َوُغَلٌم ِمْن َبِن َيَْي
 رَاِبٌط َدَجاَجًة يـَْرِميَها َفَمَشى ِإلَيـَْها اْبُن ُعَمَر َحتَّ َحلََّها ُثَّ أَقـَْبَل ِبَا َوبِاْلُغَلِم َمَعُه
ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه  فـََقاَل اْزُجُروا ُغَلَمُكْم َعْن َأْن َيْصِبَ َهَذا الطَّيـَْر لِْلَقْتِل فَِإنِّ سَِ

َعَلْيِه َوَسلََّم نـََهى َأْن ُتْصبـََر َبِيَمٌة أَْو َغيـُْرَها لِْلَقْت49
Artinya:

Dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, bahwa ia pernah menemui Yahya 
bin Sa'id, sementara ada seorang anak laki-laki keturunan Yahya 
mengikat seekor ayam untuk dijadikan sebagai sasaran tembaknya, 
maka Ibnu Umar pun berjalan ke arahnya dan melepaskan ayam 
tersebut. kemudian ia kembali lagi bersama ayam dan anak laki-laki 
tersebut, setelah itu ia berkata, "Hardiklah anak laki-laki kalian dari 
menjadikan burung ini sebagai sasaran tembaknya, sesungguhnya 
aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk 
menjadikan binatang atau selainnya sebagai sasaran tembak."

47 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 45.  
48 Musa Syahin al-Atsin, Fathu al-Mun’im Syarhi Shahih Muslim, juz 3, (Mesir: 

Dar al-Syuruq, Cet. I, 2002). H. 28-29.
49 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz 3, h. 460.
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Dalam kitab Fathu al-Baariy dijelaskan bahwa anak yang 
dimaksud dalam hadis ini adalah Ibnu Saad.50

h. Bijaksana
Bentuk kompetensi lain yang disarankan dalam proses pembinaan 

pada anak usia dini, yaitu senantiasa berlaku bijak dalam melakukan 
pembinaan. Bahkan jika pendidik itu keliru dalam melakukan sebuah 
tindakan maka ia janganlah segan-segan untuk mengakuinya dan 
mengkoreksi apa yang telah dilakukannya, seperti digambarkan nabi 
dalam hadis di bawah:

َثِن أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَل َكاَنْت ِعْنَد أُمِّ ُسَلْيٍم يَِتيَمٌة َوِهَي أُمُّ أََنٍس فـََرَأى َرُسوُل  َحدَّ
 اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَيِتيَمَة فـََقاَل آْنِت ِهَيْه َلَقْد َكِبِْت َل َكِبَ ِسنُِّك فـََرَجَعْت
 اْلَيِتيَمُة ِإىَل أُمِّ ُسَلْيٍم تـَْبِكي فـََقاَلْت أُمُّ ُسَلْيٍم َما َلِك يَا بـُنـَيَُّة قَاَلْت اجْلَارِيَُة َدَعا َعَليَّ
 َنِبُّ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْن َل َيْكبـََر ِسنِّ فَاْلَن َل َيْكبـَُر ِسنِّ أََبًدا أَْو قَاَلْت
 قـَْرِن َفَخَرَجْت أُمُّ ُسَلْيٍم ُمْستـَْعِجَلًة تـَُلوُث ِخَاَرَها َحتَّ َلِقَيْت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه
 َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َلَا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما َلِك يَا أُمَّ ُسَلْيٍم فـََقاَلْت
 يَا َنِبَّ اللَِّه أََدَعْوَت َعَلى يَِتيَمِت قَاَل َوَما َذاِك يَا أُمَّ ُسَلْيٍم قَاَلْت َزَعَمْت أَنََّك َدَعْوَت
 َأْن َل َيْكبـََر ِسنُـَّها َوَل َيْكبـََر قـَْرنـَُها قَاَل َفَضِحَك َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُثَّ
َا  قَاَل يَا أُمَّ ُسَلْيٍم أََما تـَْعَلِمنَي َأنَّ َشْرِطي َعَلى َربِّ َأنِّ اْشتـََرْطُت َعَلى َربِّ فـَُقْلُت ِإنَّ
َا َأَحٍد َدَعْوُت  أَنَا َبَشٌر أَْرَضى َكَما يـَْرَضى اْلَبَشُر َوَأْغَضُب َكَما يـَْغَضُب اْلَبَشُر فََأيُّ
 َعَلْيِه ِمْن أُمَِّت ِبَدْعَوٍة لَْيَس َلَا بَِأْهٍل َأْن َيَْعَلَها َلُه َطُهورًا َوزََكاًة َوقـُْربًَة يـَُقرِّبُُه ِبَا ِمْنُه

يـَْوَم اْلِقَياَمِة و قَاَل أَبُو َمْعٍن يـُتـَيَِّمٌة بِالتَّْصِغِي يف اْلَمَواِضِع الثََّلثَِة ِمْن احلَِْديِث51
Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik dia berkata; "Tmmu 
Sulaim, yaitu ibu Anas, mempunyai seorang anak yatim perempuan. 
Pada suatu ketika, Rasulullah melihat anak yatim tersebut dan 
berkata: 'Oh kamu rupanya! Kamu memang sudah besar tapi 
belum dewasa.' Mendengar ucapan tersebut, anak yatim perempuan 
itu kembali kepada Ummu Sulaim sambil menangis. Kemudian 
Ummu Sulaim bertanya; 'Ada apa denganmu hai anakku? ' Anak 
perempuannya itu menjawab; 'Rasulullah telah mengatakan kepada 
saya bahwasanya saya belum dewasa dan saya tidak akan menjadi 

50  Ibnu Hajar al-‘Asqal±n³, Fat¥ al-B±r³, Juz 9, h. 643. 
51 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 1045.  
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dewasa selamanya.' Mendengar pengaduan anak perempuannya 
itu, akhirnya Ummu Sulaim pun segera keluar dari rumah dengan 
mengenakan kerudungnya untuk bertemu Rasulullah. Setelah 
bertemu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Iangsung bertanya: 
'Ada apa denganmu ya Ummu Sulaim? ' Ummu Sulaim menjawab; 
'Anak perempuan saya mengadu kepada saya bahwasanya engkau 
mengucapkan kata-kata yang menyedihkan hati anak perempuan saya 
yang yatim.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam balik bertanya: 
'Apakah maksudmu hai Ummu Sulaim?' Ummu Sulaim mulai 
menjelaskan; 'Kata anak perempuan saya, engkau telah mengatakan 
bahwasanya ia tidak akan menjadi dewasa.' Mendengar keterangan 
itu, Rasulullah pun tertawa dan berkata: 'Hai Ummu Sulaim, tidak 
tahukah kamu apa yang pernah aku syaratkan kepada Tuhanku? 
Sesungguhnya ada syarat yang harus aku penuhi terhadap Tuhanku. 
Aku berkata; 'Ya Tuhanku, aku hanyalah seorang manusia. Aku 
dapat bersikap ridha sebagaimana orang lain dan aku juga dapat 
marah, sebagaimana orang lain. Apabila ada seseorang dari umatku 
yang tersakiti oleh kata-kataku yang semestinya tidak layak aku 
ucapkan kepadanya, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelebur 
dosa dan sebagai pahala yang dapat mendekatkannya kepada-Mu 
di hari kiamat kelak.' Abu Ma'an berkata; 'Lafazh yatimah yang 
disebutkan tiga kali dalam hadits ini seharusnya diucapkan dalam 
bentuk tashgir (panggilan untuk makna kecil), yaitu dengan bunyi 
yutaimah (si yatim kecil).'

Konteks hadis di atas menggambarkan tentang seorang anak yatim 
yang masih kecil, sakit hati dengan perkataan Rasulullah saw. ketika 
Beliau mengatakan bahwa ia (anak yatim) yang sudah besar tetapi 
belum dewasa. Kemudian anak tersebut mengadu kepada ibunya 
yaitu Ummu Sulaim. Mendengar pengaduan anaknya tersebut, Ummu 
Sulaim bergegas menemui Rasululullah, setelah ia menanyai beliau, 
Rasulullah hanya tertawa, lalu mengatakan bahwa dirinya sama halnya 
dengan manusia yang lain, beliau juga bisa salah dan benar.

Kata sudah besar tetapi belum dewasa tersebut yang ditujukan 
kepada anak yatim tersebut tidaklah salah, karena kata besar merupakan 
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kata yang menunjukkan perkembangan, ukuran ataupun perubahan 
secara fisik, sedangkan kata dewasa merupakan sebuah pertanda 
kematangan dalam berfikir, bertindak atau lebih tepatnya dalah hal 
kejiwaan. Terlebih lagi Abµ Ma‘an mengatakan bahwa kata Yat³mah 
yang terulang sebanyak 3 kali bermakna Yutaimah anak yatim kecil.

Dari beberapa hadis yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan 
bahwa seseorang yang banyak berinteraksi dengan anak usia dini 
baik sebagai kapasitasnya sebagai pengasuh utama atau orang tuanya 
maupun sebagai pendamping pengasuhnya seperti pendidiknya maka 
ia harus memiliki sifat dan karakter sebagai berikut:
1. Memiliki sikap kasih sayang dalam mendidik.
2. Selalu bersikap adil dalam membina.
3. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik ia 

harus senantiasa bersabar baik saat mendidik maupun saat diuji 
kesabarannya Tuhan pada anak yang dibinanya.

4. Mendidik anak-anak pastinya membutuhkan pengorbanan, karena 
itu pendidik harus menanamkan hal itu pada dirinya.

5. Salah satu kunci keberhasilan mendidik anak adalah dengan bersikap 
lemah lembut, dalam hadis dinyatakan agar muncul kebaikan selalu 
didalamnya.

6. Bersikap konsisten dan teladan juga merupakan salah satu bentuk 
petunjuk nabi dalam melakukan pembinaan pada anak usia dini.

7. Sikap care atau perhatian merupakan sikap penting berikut yang 
harus dimiliki pendidik maupun orang tua dalam mendidik anak 
usia dini

8. Bijaksana merupakan karakter terakhir yang diajarkan dalam hadis 
saat berhadapan dengan anak usia dini. 

Jika sikap dan karakter di atas telah bisa dimiliki oleh orang 
tua sebagai pengasuh utama dari anak-anak mereka maka pastinya 
mereka akan menjadi pendidik hebat. Konsep ini juga seharusnya 
bisa menjadi standar pada Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini 
agar bisa dibuatkan kegiatan yang bisa melatih dan mengasah sikap 
dan karakter di atas.

Memang saat ini jika mengacu pada Kualifikasi akademik guru 
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PAUD/TK/RA yang ada di Permendiknas no 6 tahun 2007, jelas 
bahwa ada empat kompetensi yang harus dimiliki, yaitu pedagogik, 
profesionalisme, kepribadian, dan sosial. Apa yang telah digali dari 
hadis nabi di atas ini berkaitan dengan kompetensi kepribadiannya yang 
dalam Permendiknas itu memaparkan ada 5 kriteria yaitu 1; bertindak 
sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional 
Indonesia, 2; menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak 
mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, 3; menampilkan 
diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 
4; menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga 
menjadi guru, dan rasa percaya diri, dan 5; Menjunjung tinggi kode 
etik profesi guru. Hal ini menurut saya terlalu umum dan normatif 
yang idealnya menurut saya bisa lebih didetailkan seperti yang ada 
dalam hadis nabi tersebut.

B. Hak dan Sifat Bawaan (tabiat) Anak Usia Dini Menurut Hadis 
Nabi

a. Fitrah Positif dan Mudah Terpengaruh dengan Lingkungan
Pada umumnya para pakar pendidikan anak usia dini sepakat 

bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi positif, seperti Johann 
Heinrich Pestalozzi (1746-1827), seorang ahli pendidikan di kota 
Swiss. Di mana ia menyatakan bahwa anak-anak dilahirkan dengan 
potensi positif, hanya saja jika hal tersebut tidak dijaga dan dibina maka 
bisa jadi hal itu akan hilang. Setiap tahapan dan level dalam kehidupan 
anak harus dikembangkan secara baik, optimal, dan sistematis, agar 
terjadi proses berkesinambungan dalam menjaga pembawaan yang 
positif tadi. Menurut Pestalozzi bahwa anak didorong untuk aktif 
dalam menolong dan mendidik dirinya sendiri.52 

Pada dasarnya dalam Islam ditegaskan bahwa setiap anak 
dilahirkan dengan bawaan dan karakter yang positif diawal 
penciptaanya (kelahirannya), yang diistilahkan dengan al-fitra 
kemudian ia diberikan pula sifat yang mudah terpengaruh dengan 
lingkungan yang ada di sekelilingnya, sebagaimana dijelaskan dalam 
hadis riwayat Abµ Hurayrah yaitu:

52 Imam Makruf, dkk., Modul Guru Kelas Raudhatul Athfal, h. 4.  
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 أَبَا ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َكاَن ُيَدُِّث قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما ِمْن َمْوُلوٍد
 ِإلَّ يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه أَْو يـَُنصِّرَانِِه أَْو ُيَجَِّسانِِه َكَما تـُْنَتُج اْلَبِهيَمُة
 َبِيَمًة َجَْعاَء َهْل تُِسُّوَن ِفيَها ِمْن َجْدَعاَء ُثَّ يـَُقوُل أَبُو ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه }ِفْطَرَة

اللَِّه الَِّت َفَطَر النَّاَس َعَليـَْها{ اْليََة53
Artinya:

Abu Hurairah radliallahu 'anhu yang menceritakan bahwa Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada seorang anakpun 
yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka 
kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu 
menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak 
yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian 
melihat ada cacat padanya?". Kemudian Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata, (mengutip firman Allah QS Ar-Ruum: 30 yang artinya: 
('Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 
fitrah itu").

Berdasarkan hadis tersebut, maka barang siapa yang mendidik 
seorang anak kecil sesuai dengan kesucian pada asalnya sampai ia 
berakal dan mengucapkan kalimat syahadat yang sebenar-benarnya, 
maka balasan untuknya masuk ke dalam syurga secara mutlaq tanpa 
melalui ¥isab. Dan bisa juga mengandung makna bahwa maksud dari 
kata بغي حساب dipahami dengan ia disiksa tetapi ada kemudahan serta 
selamat dari siksaan yang menyebabkan ia terhindar dari kerugian 
dan kesulitan.54

Kata fitrah dalam hadis ini juga terdapat beberapa pendapat di 
dalamnya, ada yang memahaminya bahwa hal ini berkaitan dengan 
kedudukan hukum yang berlaku pada anak, apakah ia dihukumkan 
Islam atau dihukumkan dengan agama orang tuanya, baik itu hukum 
yang berkaitan dengan pewarisan maupun yang lainnya. 

Pada umumnya ulama beranggapan bahwa kata fitrah di hadis 
ini terkait pada hakekat (sifat alamiah) anak usia dini. Kata fitrah ada 

53 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz 1, h. 416-417. 
54 Zain al-D³n Mu¥ammad al-Mad‘µ bi ‘Abd al-Raµf bin T±j al-‘²rif³n bin ‘Aliy 

bin Zain al-‘²bid³n al-¦add±diy, Fai« al-Qad³r Syar¥ al-J±mi‘ al-¢ag³r, Juz 4 (Cet. 
I, Mesir ; Al-Maktabah al-Taj±riyah al-Kubr±, thn. 1356 H), 135.
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yang mengartikannya dengan Islam seperti Ahmad alasannya hal 
ini sejalan dengan firman Allah Swt. Alastu bi Rabbikum qalµ bal±. 
Ada juga yang mengartikannya dengan hanif yaitu agama asal yang 
dibawa oleh Nabi Ibrahim as. dan ada pula yang mengartikan kata 
fitrah dengan millah yang berarti agama.55 

Apapun itu menurut peneliti hadis ini ingin menggambarkan 
bahwa pada dasarnya anak yang baru dilahirkan akan membawa 
potensi maksimal berkenaan dengan nilai positif yang harus diketahui 
dan dimiliki oleh manusia. Kalau nilai itu sifatnya universal maka 
nilai itu mungkin lebih sesuai dengan pengertian hanif yang ada dalam 
penjelasan kitab Fath al-B±r³. Nilai inilah yang nantinya menjadi tugas 
seorang pendidik untuk menjaga dengan baik agar menjadi nilai positif 
hingga ia dewasa kelak.       

b. Senang Bermain
Umumnya anak-anak memiliki karakter yang berbeda dengan 

orang dewasa, karena itu pola interaksi yang seharusnya diberikan 
kepada mereka juga mempunyai pola dan model tertentu. Salah satu 
yang unik dari mereka adalah adanya rasa ingin tahu yang selalu muncul, 
mereka senang bergerak aktif dan karenannya kecenderungannya 
senang bermain.56  

Senang bermain merupakan salah satu kodrat atau sifat yang 
dimiliki oleh anak-anak yang seharusnya dipahami oleh pendidik, 
pemahaman akan kodrat ini akan memudahkan pendidik dalam 
melakukan tugasnya. Karena itu, kadang ditemui anak-anak bermain 
tanpa mengenal situasi dan kondisi, di sinilah kompetensi kesabaran 
bagi seorang pendidik sangat penting untuk dimiliki. Oleh sebab 
itu, dalam sebuah hadis, nabi pernah melarang seorang bapak yang 
menghardik anaknya saat ia memainkan cincin yang dimiliki oleh 
rasul, sebagaimana hadis yang ada di bawah ini:

 َعْن أُمِّ َخاِلٍد بِْنِت َخاِلِد ْبِن َسِعيٍد قَاَلْت أَتـَْيُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
 َعَلْيِه َوَسلََّم َمَع َأِب َوَعَليَّ َقِميٌص َأْصَفُر قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َسَنْه

55 Abu al-Fa«l A¥mad bin ‘Ali bin Mu¥ammad bin A¥mad bin ¦a}jar Al-‘Asqal±n³y, 
Fat¥ al-B±ri Syar¥ ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, juz 3,  h. 248-249.

56 Masnipal, Siap Menjadi Guru dan Pengelola PAUD Profesional, h. 78. 
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 َسَنْه قَاَل َعْبُد اللَِّه َوِهَي بِاحْلََبِشيَِّة َحَسَنٌة قَاَلْت َفَذَهْبُت أَْلَعُب ِبَاتَِ النُّبـُوَِّة فـََزبـََرِن
 َأِب قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َدْعَها ُثَّ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه
 َوَسلََّم أَبِْلي َوَأْخِلِقي ُثَّ أَبِْلي َوَأْخِلِقي ُثَّ أَبِْلي َوَأْخِلِقي قَاَل َعْبُد اللَِّه فـََبِقَيْت َحتَّ

ذََكَر يـَْعِن ِمْن بـََقائَِها57
Artinya:

Dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id dia berkata; saya 
mengunjungi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama ayahku, 
sedangkan aku tengah mengenakan baju berwarna kuning, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagus, bagus." Abdullah 
mengatakan; "Menurut orang-orang Habsyah sanah artinya adalah 
hasan (bagus)." Ummu Khalid berkata; «Lalu aku beranjak untuk 
mempermainkan cincin kenabian beliau, maka ayahku langsung 
menghardikku, namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Biarkanlah ia." Kemudian beliau bersabda: "Pakailah 
(kain tersebut) semoga panjang umur (tidak cepat rusak) dan pakailah 
semoga panjang umur dan pakailah semoga panjang umur." Abdullah 
berkata; "Dan pakaian tersebut masih ada bekasnya hingga ia pun 
menyebutkan dari sisa kain tersebut."

 
Berdasarkan kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 

karakteristik utama pada anak usia dini yang digambarkan oleh nabi, 
yaitu pertama yaitu:
1. Ia adalah karakter positif, artinya dalam diri anak kecil pada 

dasarnya ia memiliki potensi positif yang diawal kehidupannya 
telah dianugerahkan Tuhan padanya, tugas utama seorang pendidik 
bagaimana potensi positif ini bisa terpelihara hingga akhir bahkan 
akhirnya bisa berkembang secara simultan berdasarkan pertumbuhan 
dan perkembangan dirinya.

2. Di samping potensi positif ini anak usia dini diberikan Allah 
Swt. karakter yang mudah terpengaruh dengan lingkungan yang 
dimilikinya, artinya walaupun ia memiliki potensi positif pada dirinya 
tapi ia juga akan cepat tanggap atau merespon apa yang terjadi di 
sekelilingnya, karenanya penting memperhatikan dan memberikan 

57 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz 4, h. 90-91. 
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lingkungan yang baik dan kondusif untuk bisa memelihara dan 
mengembangkan potensi positif yang dimilikinya.

3. Sebagai seorang anak karakter utama dalam menjalankan aktifitasnya 
adalah dengan model bermain, ibadah, ataupun aktifitas sosial tidak 
ada dalam kamus kehidupan mereka, semua itu dimaknai sebagai 
bentuk permainan, karenanya jika anak bercanda dalam proses ibadah 
yang dilakukannya maka itu adalah hal wajar sebagai pegaruh dari 
karakter utama mereka yang senang bermain, karena itu dalam 
melakukan edukasi pada mereka salah satu cara yang paling efektif 
adalah dengan memberikan permainan pada mereka.   

Ketiga gambaran karakter di atas pada dasarnya juga telah diakui 
dalam teori pendidikan anak usia dini modern. Seperti dipaparkan 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) bahwa setiap anak 
dikaruniakan dengan potensi karakter positif, potensi ini akan hilang 
jika ia tak mendapatkan rangsangan dan stimulus untuk membuatnya 
tetap terpelihara. Karena itu menurut ahli ini bahwa yang terpenting 
dalam menjaga perkembangan anak dengan mendorong mereka untuk 
lebih aktif untuk membantu dan mendidik dirinya sendiri.58 Salah 
seorang pemerhati anak usia dini Maria Montessori (1870-1952) 
juga menyimpulkan bahwa lingkungan adalah faktor penting dalam 
memelihara potensi positif yang dimilikinya.

C. Metode dan Sifat Pembinaan Nabi pada Anak Usia Dini
Pada pembahasan berikut akan dikemukakan hadis-hadis 

yang berkenaan dengan metode dan bentuk pembinaan yang ada 
digambarkan dalam hadis nabi. Dengan harapan bahwa gambaran yang 
diberikan dalam hadis akan bisa diteladani dan menjadi pemicu untuk 
mengembangkan metode dan sifat pembinaan yang bisa diterapkan 
saat ini, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar dalam 
pembinaan anak usia dini.

Ada beberapa metode dan sifat pembinaan yang penulis temukan 
dan menurut penulis hal itu merupakan beberapa contoh metode dan 
sifat pembinaan yang dilakukan nabi seperti: 

58 Imam Makruf, dkk., Modul Guru Kelas Raudhatul Athfal (Jakarta: Kemenag, 
2015), h. 4.  
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a. Kewajiban Mendidik AUD
Salah satu sifat pembinaan yang harus diketahui oleh pendidik dan 

orang tua, bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban 
dalam melakukan pembinaan pada anak-anaknya. Pendidikan formal 
anak usia dini yang dilakukan oleh lembaga pendidikan merupakan 
pendelegasian dari sifat kewajiban yang disandang orang tua, tetapi 
orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik anaknya saat berada 
di rumah. Sifat kewajiban yang diberikan pada orang tua tersebut 
dinyatakan secara tegas dalam hadis di bawah, bahwa setiap orang 
tua akan dipertanyakan tentang keluarga (istri dan anak-anak) yang 
mereka diamanahkan padanya, apakah mereka bisa menjaga dan 
membinanya dengan baik ataukah mereka melalaikannya. Sesuai 
redaksi hadis di bawah ini:

 َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ُكلُُّكْم
 رَاٍع َوزَاَد اللَّْيُث قَاَل يُوُنُس َكَتَب ُرَزْيُق ْبُن ُحَكْيٍم ِإىَل اْبِن ِشَهاٍب َوأَنَا َمَعُه يـَْوَمِئٍذ
 ِبَواِدي اْلُقَرى َهْل تـََرى َأْن ُأَجَِّع َوُرَزْيٌق َعاِمٌل َعَلى أَْرٍض يـَْعَمُلَها َوِفيَها َجَاَعٌة ِمْن
 السُّوَداِن َوَغْيِِهْم َوُرَزْيٌق يـَْوَمِئٍذ َعَلى أَيـَْلَة َفَكَتَب اْبُن ِشَهاٍب َوأَنَا َأْسَُع يَْأُمرُُه َأْن
ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى ثَُه َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر يـَُقوُل سَِ  ُيَمَِّع ُيِْبُُه َأنَّ َساِلًما َحدَّ
َماُم رَاٍع َوَمْسُئوٌل  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه اْلِ
 َعْن َرِعيَِّتِه َوالرَُّجُل رَاٍع يف َأْهِلِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة يف بـَْيِت َزْوِجَها
 َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها َواْلَاِدُم رَاٍع يف َماِل َسيِِّدِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه قَاَل َوَحِسْبُت َأْن
َقْد قَاَل َوالرَُّجُل رَاٍع يف َماِل أَبِيِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه وَُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه59

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin." Al Laits 
menambahkan; Yunus berkata; Ruzaiq bin Hukaim menulis surat 
kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura 
(pinggiran kota), "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang 
untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat 
dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di 
negeri Ailah-. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar 
dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu 

59 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz 1, h. 285.  



306

mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 
'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan 
setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang 
dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung 
jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan 
dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri 
adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan 
dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. 
Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan 
akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya 
tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang 
laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai 
pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan 
setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang 
dipimpinnya." 

Di samping itu nabi juga mengancam mereka yang menghinakan 
anak-anaknya dalam bentuk tidak mengakui mereka, seperti dinyatakan 
hadis di bawah ini:

َوَلِدِه ِمْن  انـْتـََفى  َمْن  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اللَُّه  اللَِّه َصلَّى  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل  ُعَمَر  اْبِن   َعِن 
لِيـَْفَضَحُه يف الدُّنـَْيا َفَضَحُه اللَُّه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى رُُءوِس اأْلَْشَهاِد ِقَصاٌص ِبِقَصاٍص60

Artinya:

Dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Sallam 
bersabda: "Barangsiapa tidak mengakui anaknya untuk membuka 
kejelekannya, maka Allah pada hari kiamat akan mengungkap 
kejelekannya di depan para saksi, dan qishash dibalas dengan 
qishash."  

Dalam hadis lain yang diriwayatkan °abran³ yang walaupun 
status hadisnya dhaif tapi memberi petunjuk bahwa para orang tua/
pendidik dijanjikan pahala bagi mereka yang mendidik anaknya hingga 
ia mengenal Tuhan dengan baik, Nabi bersabda:

60 A¥mad bin ¦anbal, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, Juz 4, h.402.
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ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »َمْن َربَّ  َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: سَِ
.َصِغيًا َحتَّ يـَُقوَل َل ِإَلَه ِإلَّ اللَُّه , لَْ ُيَاِسْبُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ«61

Artinya:

Dari ‘Aisyah berkata: saya telah mendengar Rasulullah Saw. berkata: 
barang siapa yang mendidik anak kecilnya hingga mampu berkata L± 
Ilaha Illa Lah Allah tidak menghukumnya pada hari kiamat kelak.   

Maksud hadis di atas yaitu bagi orang yang mendidik seorang anak 
kecil sampai ia mampu mengucapkan kalimat ل إله إل اهلل atau hingga ia 
mengenal Tuhannya, Allah tidak akan menghisabnya pada hari kiamat.

Anak kecil yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah anak-anak 
secara umum, apakah yang dididik itu anaknya sendiri, anak orang 
lain, anak yatim dan selainnya.62 Hadis di atas kembali menegaskan 
pentingnya untuk melakukan pembinaan pada anak usia dini, dan 
memastikan bahwa didikan yang diberikan bermuara pada pengenalan 
anak akan Tuhannya.

b. Tadarruj/berangsur-angsur
Metode pembinaan yang juga harus dilakukan pada anak didik 

yaitu hendaklah dalam melakukan proses pembinaan hendaknya 
dilakukan secara berangsur-angsur, jangan secara instan, tanpa melalui 
proses pelatihan. Seperti digambarkan oleh hadis di bawah ini, yaitu 
saat mendidik ingin mendidik anak shalat dan saat ingin memisahkan 
tempat tidur antar satu anak dengan anak yang lain. Nabi bersabda:

ِه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمُروا أَْوَلدَُكْم بِالصََّلِة َوُهْم أَبـَْناُء  َعْن َجدِّ
ثـََنا  َسْبِع ِسِننَي َواْضرِبُوُهْم َعَليـَْها َوُهْم أَبـَْناُء َعْشٍر َوفـَرُِّقوا بـَيـْنـَُهْم يف اْلَمَضاِجِع َحدَّ
َثِن َداُوُد ْبُن َسوَّاٍر اْلُمَزِنُّ بِِإْسَناِدِه َوَمْعَناُه َوزَاَد ثـََنا وَِكيٌع َحدَّ  ُزَهيـُْر ْبُن َحْرٍب َحدَّ
َوِإَذا َزوََّج َأَحدُُكْم َخاِدَمُه َعْبَدُه أَْو َأِجيَُه َفَل يـَْنظُْر ِإىَل َما ُدوَن السُّرَِّة َوفـَْوَق الرُّْكَبِة63

61 Al-°abran³, al-Mu‘jam al-Awsa°, Ed. Thariq bni Awud al-Lah bni Muhammad, 
dan Abdu al-Mu¥sin bni Ibra¥im al-¥usayniy, Juz 5, h. 129-130.

62 Mu¥ammad bin Ism±‘³l bin ¢al±¥ bin Mu¥ammad al-¦asaniy al-Ka¥il±niy, 
AlTanw³r Syar¥ al-J±mi‘ al-¢ag³r, Juz 10 (Cet. I, Al-Riy±« ; Maktabah Dir±s al-Isl±m 
1432 H/2011 M), h. 232.

63 Abµ D±wud, Sunan Ab³ D±wud, Juz 1, h. 239.
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Artinya:

Dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam 
bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan 
shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila 
sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila 
tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat 
tidurnya.” Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah 
menceritakan kepada kami Waki’ telah menceritakan kepadaku 
Dawud bin Sawwar Al-Muzani dengan isnadnya dan maknanya 
dan dia menambahkan; (sabda beliau): “Dan apabila salah seorang 
di antara kalian menikahkan sahaya perempuannya dengan sahaya 
laki-lakinya atau pembantunya, maka janganlah dia melihat apa 
yang berada di bawah pusar dan di atas paha.” 

Ini adalah salah satu petunjuk nabi dalam melakukan pembinaan 
pada anak usia dini dengan melakukannya secara berangsur-angsur, 
jangan memaksa sesuatu yang diinginkan agar bisa dilaksanakan sang 
anak secara cepat.

Perlu dipahami dari hadis di atas bahwa perintah memukul anak 
yang tidak shalat pada usia sepuluh tahun setelah sebelumnya sudah 
diperintahkan sejak ia berumur tujuh tahun bukanlah sembarang 
pukulan. Pukulan yang dimaksudkan adalah pukulan yang tidak 
menyakitkan dan menghindari memukul bagian wajah.64 Pukulan 
ini hanya dimaksudkan sebagai pembelajaran baginya agar ia tidak 
terbiasa meninggalkan kewajiban karena usia sepuluh tahun itu bisa 
jadi ada yang sudah balig atau paling tidak usia itu sudah menghampiri 
masa balig.65 Pukulan inipun hanya jika ia malas melaksanakannya. 
Adapun jika ia sudah rajin, maka pukulan ini pun tidak diaplikasikan 
lagi.66 

Selain itu, antara usia tujuh tahun hingga sepuluh tahun itu, orang 

64 Mu¥ammad ‘Al³y bin Mu¥ammad bin ‘Al±n bin Ibr±h³m Al-Bakar³y Al-¢idd³q³y 
Al-Sy±fi’³y, Dal³l al-F±li¥³n li °urq Riy±« al-¢±li¥³n, juz 3 (Cet. IV; Beirµt: D±r al-
Ma’rifah, 1425 H/ 2004 M), h. 132.

65 Fay¡al bin ‘Abd Al-‘Az³z bin Fay¡al bin ¦amd Al-Mub±rak Al-Najd³y, Ta°r³z 
Riy±« al-¢±li¥³n (Cet. I; Riy±«: D±r al-‘²¡imah, 1423 H/ 2003 M), h. 216.

66 Al-Syaikh Al-°ab³b A¥mad ¦at{³bah, Syar¥ Riy±« Al-¢±li¥³n, juz 12, t.d. h. 13.
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tua tidak menyuruh anaknya begitu saja, dan tiba-tiba memukulnya 
tiga tahun berikutnya. Di dalam tiga tahun itulah orangtua mengajar 
anaknya segala hal tentang shalat, mulai dari hukumnya, tata caranya, 
rukun-rukunnya dan hal-hal lainnya termasuk mengajak anak shalat 
berjamaah di masjid yang merupakan isyarat bagi keteladanan dari 
orangtua. Jika itu semua telah dilakukan, maka wajarlah jika anak 
dihukum saat menolak shalat di usia sepuluh tahun.67

c.  Bentuk-bentuk Hukuman pada Anak Usia Dini
Pada dasarnya dalam Islam sangat dilarang menggunakan hukuman 

fisik saat mendidik anak usia dini. Hal ini bisa dibaca dari hadis yang 
berkaitan dengan cara mendorong anak agar mau melakukan shalat 
(telah dibahas pada pembinaan secara tadarruj berangsur-angsur). 
Dalam hadis itu jelas nabi melarang anak usia dini untuk dihukum 
secara fisik saat ia menolak untuk shalat. Hukuman fisik bisa saja 
dilakukan saat ia telah melalui masa usia dini (10 tahun).

Ada beberapa cara atau bentuk pembinaan yang dilakukan nabi 
saat ia akan menghukum anak-anak, yaitu dengan menegurnya dengan 
menggunakan kata lembut atau menegur anak tersebut kemudian 
dengan memberikan bentuk atau solusi dari kelalaian/kekurangan 
yang mereka perbuat. Sebagaimana dalam hadis di bawah ini, yaitu:  

 َعْن َعمِّ َأِب رَاِفِع ْبِن َعْمرٍو اْلِغَفارِىِّ قَاَل ُكْنُت ُغَلًما أَْرِمى َنَْل األَْنَصاِر فَأُِتَى
 ِب النَِّبُّ -صلى اهلل عليه وسلم- فـََقاَل »يَا ُغَلُم ِلَ تـَْرِمى النَّْخَل«. قَاَل آُكُل.
 قَاَل » َفَل تـَْرِم النَّْخَل وَُكْل ِمَّا َيْسُقُط ِف َأْسَفِلَها «. ُثَّ َمَسَح رَْأَسُه فـََقاَل »اللَُّهمَّ

َأْشِبْع َبْطَنُه«68.
Artinya:

Dari paman Abu Rafi' bin 'Amr Al Ghifari, ia berkata; dahulu aku 
adalah anak kecil yang melempari pohon kurma milik orang-orang 
anshar, kemudian aku dihadapkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu beliau berkata: "Wahai anak kecil, kenapa engkau 
melempari pohon kurma?" aku katakan; aku makan, beliau berkata; 
Jangan engkau melempari pohon kurma, makanlah yang terjatuh di 

67 Al-Syaikh Al-°ab³b A¥mad ¦at{³bah, Syar¥ Riy±« Al-¢±li¥³n, juz 12, h. 13.
68 Abµ D±wud, Sunan Abµ D±wud, Juz 3, h. 64.
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bawahnya!" kemudian beliau mengusap kepala anak tersebut dan 
mengatakan: "Ya Allah, kenyangkanlah perutnya!"

Di dalam hadis ini, R±fi’ bin ‘Amri Al-Gif±ri menceritakan 
bahwa sewaktu ia masih kecil ia pernah melempar pohon kurma 
orang Ansar dengan batu. Orang Ansar pun membawanya kepada 
Rasµlullah. Setelah Nabi saw. mengetahui kasusnya, Nabi saw. 
bertanya kepadanya bahwa mengapa ia melempar pohon kurma. Ia 
menjawab bahwa hal itu ia lakukan agar buah kurma di pohon itu 
bisa jatuh sehingga ia dapat memakan buah kurmanya. Mendengar 
jawaban itu Nabi saw. kemudian melarangnya melempar pohon kurma 
dan menyuruhnya memakan apa yang telah jatuh saja. Setelah itu 
Nabi saw. mengusap kepalanya dan mendoakannya agar Allah swt. 
menjadikannya kenyang.

Hal ini menggambarkan bagaimana cara Nabi dalam mengkoreksi 
perbuatan buruk anak kecil dengan secara lembut dan persuasif. Tidak 
langsung menganggap sang anak buruk dan nakal, tapi terlebih dahulu 
dengan mengetahui latar belakang dari perbuatan yang dilakukannya 
lalu memberi solusi pada apa yang bisa dia lakukan. 

Dispensasi Nabi saw.  yang membolehkan anak kecil itu memakan 
apa yang sudah jatuh sudah sesuai dengan kebiasaan saat itu.  Yang 
dimaksud adalah yang jatuh karena tiupan angin atau faktor-faktor 
alamiah lainnya.69 Jika seandainya dalam keadaan terpaksa dan tidak 
ada buahnya yang jatuh, maka boleh melemparnya. Namun, doa 
yang dipanjatkan Nabi saw. di dalam hadis ini menunjukkan bahwa 
saat itu tidak dalam keadaan terpaksa. Sehingga, Nabi saw. melarang 
melemparnya.70 

Di dalam hadis ini pula terdapat teladan yang sangat baik yang 
dicontohkan oleh Rasulullah saw. ketika menghadapi perbuatan 
buruk yang dilakukan oleh seorang anak. Hadis di atas secara jelas 
menyebutkan bahwa Nabi saw. tidak langsung memarahi anak tersebut 

69 ‘Abd al-Mu¥sin bin ¦amd bin ‘Abd al-Mu¥sin bin ‘Abdull±h bin ¦amd Al-‘Ibad 
Al-Badr, Syar¥ Sunan Abµ Daud, juz 10, t.d., h. 310.

70 ‘Al³ bin Mu¥ammad Abu Al-¦asan Nµr al-D³n Al-Haraw³y Al-Q±r³y, Mirq±t 
al-Mafat³¥ Syar¥ Misyk±t al-Ma¡±b³¥, juz 5 (Cet. I; Beirµt : D±r al-Fikr, 1422 H/ 
2002 M), h. 1978. 
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seperti yang banyak dilakukan oleh orang dewasa saat ini ketika melihat 
ada anak yang melempar pohon yang berbuah. Yang dilakukan oleh 
Nabi saw. terlebih dahulu adalah bertanya kepada anak itu mengenai 
alasannya melempar pohon kurma itu. Allah swt. berfirman di dalam 
Q. S. ²li ‘Imr±n/3: 159 yang berbunyi:ْ وا ا َغلِيَظ ٱۡلَقۡلِب َلنَفضُّ ِ نِلَت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َفظًّ  فَبَِما رَۡحَةٖ ّمَِن ٱللَّ
فَإَِذا ۡمرِۖ 

َ
ٱۡل ِف  وََشاوِرُۡهۡم  لَُهۡم  َوٱۡسَتۡغفِۡر  َعۡنُهۡم  فَٱۡعُف  َحۡولَِكۖ   ِمۡن 

نَِي ١٥٩ َ ُيِبُّ ٱلُۡمَتَوّكِ إِنَّ ٱللَّ  ِۚ ۡ َعَ ٱللَّ َعَزۡمَت َفَتَوكَّ
Terjemahnya :

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati 
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu 
maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, 
apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada 
Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.71

Ayat di atas menjelaskan sikap lemah lembut yang dicontohkan 
Nabi saw. kepada para sahabat sebagai pihak yang menjadi objek 
pendidikan Nabi saw. Beliau diperintahkan oleh Allah swt. untuk 
memaafkan kesalahan mereka dan bermusyawarah dengan mereka. 
Inilah yang dilakukan Nabi saw. di dalam hadis yang menjadi 
objek kajian peneliti. Beliau memaafkan anak itu yang ditunjukkan 
dengan tidak satu kata pun kata yang diucapkan Nabi saw. yang 
menggambarkan bahwa beliau marah. Lalu Nabi saw. bermusyawarah 
dengan anak itu dalam bentuk bertanya mengenai alasan anak itu 
melempar pohon kurma.

Setelah mendengar alasan anak itu, Nabi saw. baru memberikan 
nasehatnya untuk tidak melempar pohon kurma itu, karena perbuatan 
seperti itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Setelah itu, Nabi 
saw. menunjukkan kasih sayangnya bahkan kepada anak yang baru 
saja melakukan perbuatan buruk dengan mengusap kepalanya. Nabi 
saw. pernah bersabda :

71 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 103.  
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 أتب أن يلني قلبك، و تدرك حاجتك : إرحم اليتيم، وامسح رأسه، و أطعمه
من طعامك : يلن قلبك، و تدرك حاجتك.72

Artinya :

Apakah kalian suka jika hati kalian lunak dan hajat kalian terpenuhi : 
Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya. Berilah mereka makanan 
dari makananmu : maka akan lunak hatimu dan akan terpenuhi 
hajatmu.

Tidak cukup sampai hanya dengan memberi nasehat, Nabi saw. 
bahkan mendoakan anak itu agar ia dijadikan kenyang oleh Allah 
swt.  Demikianlah Nabi saw. memberikan contoh yang sepatutnya 
dilakukan oleh para orang tua sebagai pendidik bagi anak-anak. 
Bagaikan seorang guru dan murid, pergaulan guru dengan siswa 
perlu dengan kelembutan dan tidak dendam. Untuk memecahkan 
sebuah persoalan perlu dengan musyawarah. Guru perlu mendengar 
dan memperhatikan problem yang dihadapi siswanya. Sebagaimana 
Nabi saw. selalu memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi 
para sahabatnya. Dari ayat QS. ²li ‘Imr±n[3] : 59 yang dipraktikkan 
Nabi saw. melalui hadisnya ini dapat dipahami bahwa Nabi saw. 
memberi pembelajaran melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama 
adalah pendekatan akademik, pendekatan ini meliputi pembelajaran 
dengan kelembutan, pemberian maaf kepada mereka yang bersalah 
dan musyawarah. Sedangkan pendekatan kedua adalah pendekatan 
spiritual, pendekatan ini meliputi mendoakan siswanya dan tawakkal 
kepada Allah swt.73 

Di hadis lain nabi menegur saat terjadi kesalahan pelaksanaan 
sesuatu kemudian ia langsung memberikan contoh praktek yang benar, 
sebagaimana hadis berikut: 

 َعْن َأِب َسِعيٍد َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِبُغَلٍم َوُهَو َيْسُلُخ َشاًة فـََقاَل َلُه
 َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم تـََنحَّ َحتَّ أُرَِيَك فََأْدَخَل َيَدُه بـنَْيَ اجْلِْلِد َواللَّْحِم

72 Al-Sayyid A¥mad Al-H±syim Bik, Mukht±r Al-²¥±d³£ Al-Nabawiyyah wa Al-
¦ikmat Al-Mu¥ammadiyyah, (Cet. VI; Surabaya: Nµr al-Hud±, 1367 H/ 1948 M), h. 5

73 Kadar  M. Yusuf, Tafsir Tarbawi : Pesan-Pesan Al-Qur’an tentang Pendidikan, 
(Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013 M), h. 70-71.
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ِبِط ُثَّ َمَضى َفَصلَّى لِلنَّاِس وَلَْ يـَتـََوضَّْأ قَاَل أَبُو َداُود  َفَدَحَس ِبَا َحتَّ تـََواَرْت ِإىَل اْلِ
 زَاَد َعْمٌرو يف َحِديِثِه يـَْعِن لَْ َيَسَّ َماًء َوقَاَل َعْن ِهَلِل ْبِن َمْيُموٍن الرَّْمِليِّ قَاَل أَبُو
 َداُود َوَرَواُه َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن زِيَاٍد َوأَبُو ُمَعاِويََة َعْن ِهَلٍل َعْن َعطَاٍء َعْن النَِّبِّ َصلَّى

اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُمْرَسًل لَْ َيْذُكْر أَبَا َسِعيٍد74
Artinya:

Dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah melewati seorang anak sedang menguliti domba, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Minggirlah, saya 
akan mengajarkan kamu (bagaimana cara menguliti domba)." Lalu 
beliau memasukkan tangannya di antara kulit dan daging, kemudian 
beliau menekannya dengan kuat hingga terus mengulitinya sampai 
tangan beliau tersembunyi di balik ketiak (domba itu), kemudian 
beliau pergi lalu shalat mengimami orang-orang dan tidak berwudhu. 
Abu Dawud berkata; Amru menambahkan dalam riwayat haditsnya; 
Beliau tidak menyentuh air. Dan dia mengatakan dari Hilal bin 
Maimun Ar-Ramli. Abu Daud berkata; Dan diriwayatkan dari Abdul 
Wahid bin Ziyad dan Abu Mu'awiyah dari Hilal dari 'Atha` dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara mursal tanpa menyebutkan 
Abu Sa'id.

Jumhur para sahabat menyatakan bahwa yang dimaksud adalah 
najis kencing, kotoran tai serta semua kotoran,yang bersumber dari 
makanan daging ataupun makanan yang lain. D±wud al-Z|aihir³ berkata 
bahwa air seni (kencing) itu semuanya sama apakah kencing tersebut 
bersumber dari makanan maupun bukan dari makanan daging. Adapun 
kotoran tai juga sama ketentuannya dengan perkara air seni tersebut. 

Al-Riqq³, r±nya  difat¥a, dan k±fnya di kasrah dinibahkan kepada 
tanah yang tergenang air, tempat genangan air.  al-ma’n± maksudnya 
adalah salah satu hadis yang berdekatan dengan maknanya, (saya 
tidak mengetahui hadis kecuali dari Ab³ Sa’³d) maksudnya saya 
tidak mengetahui kecuali ini hadis kecuali bahwa ‘A°± bin Yaz³d, 
dia mengabarkan kepadaku dari Ab³ Sa’³d al-Khudr³. Dalam riwayat 
Ibn ¦ibb±n dia menetapkannya bahwasanya hadis tersebut berasal dari 

74 Abµ D±wud, Sunan Abµ D±wud, Juz 1, h. 97.
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Ab³ Sa’³d. al-¢uyµ°³ menyebut lafa© hadis ini berasal dari Mu¥ammad 
bin al-‘Al± (Ayyµb dan ‘Amrµ berkata) di dalam kedua riwayatnya  
dari ‘A°± bin Yaz³d (saya memandangnya) atau menduganya  
bahwa kalimat (يسلخ شاة ) bermakna mencabut kulit kambing. Dalam 
kitab Mi¡b±¥ memaknai kata شاة  adalah mengupas kulit dari يسلخ 
kambing dari setiap bagian kambing dan begitu seterusnya perintah 
meninggalkan atau berpaling dari tempat pengupasan kulit tersebut (حت 
 اريك sampai saya memarahimu) al-Kha¯¯ab³ berkata bahwa makna ,اريك
adalah saya memberitahumu. Sebagaimana firman Allah swt. وارنا مناسكنا 
 yaitu memasukkan kedua الدحس maknanya yang benar adalah ((فدحس با
tangan dalam kulit kambing dan kulitnya yang paling dalam untuk 
mencabutnya atau maksudnya adalah memasukkan tangan antara kulit 
dan daging kambing dengan sekuat-kuatnya atau sekeras-kerasnya dan 
menyisipkan tangan di antara keduaya seperti orang yang menguliti حت 
hingga dia menyembunyikannya sedang dia tidak berwudhu.75 (توارت)

Hadis ini menunjukkan bahwa nabi tidak segan-segan untuk terlibat 
langsung dalam teknis kegiatan, supaya bisa menjadi pembelajaran 
dan praktek baik yang langsung diperlihatkan Nabi kepada mereka 
yang ada di sekitarnya. Ini juga menjadi panduan bagi mereka yang 
terlibat dalam pembinaan anak usia dini bahwa pembelajaran dengan 
praktek itu perlu dilakukan, jangan hanya bisa menegur tanpa bisa 
memberikan praktek langsung pada sesuatu hal yang perlu dikoreksi.

Bentuk hukuman lain yang bisa dilakukan seorang pendidik 
kepada anak didikannya yaitu dengan mendiamkan anak tersebut 
(tidak mengajak ngobrol) sehingga anak tersebut akan merasa berat 
dengan pengacuhan tersebut. Hal ini digambarkan dalam hadis riwayat 
Muslim seperti berikut:

 َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبـَْيٍ َأنَّ َقرِيًبا ِلَعْبِد اللَِّه ْبِن ُمَغفٍَّل َخَذَف قَاَل فـَنـََهاُه َوقَاَل ِإنَّ َرُسوَل
 اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نـََهى َعْن الَْْذِف َوقَاَل ِإنَـَّها َل َتِصيُد َصْيًدا َوَل تـَْنَكُأ
ُثَك َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َعُدوًّا َوَلِكنَـَّها َتْكِسُر السِّنَّ َوتـَْفَقأُ اْلَعنْيَ قَاَل فـََعاَد فـََقاَل ُأَحدِّ
ثـََناه اْبُن َأِب ُعَمَر  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نـََهى َعْنُه ُثَّ َتِْذُف َل ُأَكلُِّمَك أََبًدا و َحدَّ

ْسَناِد َنَْوُه76 ثـََنا الثَـَّقِفيُّ َعْن أَيُّوَب ِبََذا اْلِ َحدَّ
75 Mu¥ammad Asyr±f  bin Am³r bin ‘Al³ bin ¦aidar, ‘Aun al-Ma’bµd Syarah Sunan 

Ab³ D±wud, Cet. II; Beirµt: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415, Juz 1, h. 221. 
76 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 809.
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Artinya:

Dari Sa'id bin Jubair, bahwa sahabat karib Abdullah bin Mughaffal 
sedang melempar, lantas dia melarang sahabatnya tersebut 
seraya berkata, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang ini (melempar dengan batu), beliau bersabda: 
"Sesungguhnya itu tidak dapat membunuh hewan buruan dan tidak 
pula dapat mengalahkan musuh, ia hanya dapat mematahkan gigi 
dan membutakan mata." Sa'id bin Jubair berkata, «Ketika sahabatnya 
tersebut mengulangi perbuatannya, maka Abdullah bin Mughaffal 
pun berkata, "Aku sampaikan bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melarang dari perbuatan ini namun kamu masih 
mengulanginya lagi, sungguh aku tidak akan mengajakmu berbicara 
lagi!" Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar telah 
menceritakan kepada kami At Tsaqafi dari Ayyub dengan isnad 
seperti ini." 

Dalam sebuah hadis yang lain juga dinyatakan bahwa hukuman 
cambuk bisa saja dilakukan selama itu dibatasi minimal dengan 10 
cambukan. Hanya saja menurut penulis kebolehan tersebut hanya 
berlaku pada anak yang telah dewasa, minimal telah berumur 10 tahun, 
seperti telah dipaparkan dalam hadis tentang perintah shalat pada 
anak-anak. Redaksi hadis tersebut sebagaimana yang ada di bawah ini:

ْعُت النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َع أَبَا بـُْرَدَة اأْلَْنَصارِيَّ قَاَل سَِ ثَُه أَنَُّه سَِ  َأنَّ أَبَاُه َحدَّ
يـَُقوُل َل َتِْلُدوا فـَْوَق َعْشَرِة َأْسَواٍط ِإلَّ يف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه77

Artinya:

Bahwa bapaknya telah menceritakan kepadanya, bahwasanya dia 
telah mendengar Abu Burdah Al Anshari berkata; aku mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: «janganlah kalian 
menjilid diatas sepuluh cambukan, kecuali dalam salah satu hukuman 
had Allah."

Bahkan di hadis lain dari °abran³ yang walaupun dhaif tapi 
relevan dengan hadis-hadis di atas yaitu nabi telah mewanti-wanti 

77 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, juz 4, h. 262-263.  
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ummatnya untuk tidak menghukum secara fisik jika mereka mendidik 
keluarganya, seperti yang dijelaskan dalam hadis di bawah ini:

 عن ابن عمر قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : » ل ترفع العصا
 عن أهلك ، وأخفهم يف اهلل عز وجل « » ل يرو هذا احلديث عن عبد اهلل بن
دينار إل احلسن ، ول عن احلسن إل سويد ، تفرد به : إسحاق بن البهلول «78

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar, berkata, Rasulullah telah bersabda: Janganlah 
kalian mengangkat tongkat pada keluarga kalian, cukuplah mereka 
diingatkan selalu pada Allah Swt.  

Hadis di atas menjelaskan mengenai larangan berlaku keras 
kepada keluarga termasuk anak-anak. Jangankan memukul anak-
anak, Nabi saw. bahkan pernah menegur seorang wanita yang menarik 
dengan kasar anaknya yang pipis ketika beliau gendong. Nabi saw. 
berkata : “Ini (air seni) dapat dicuci dengan air, tetapi apa yang dapat 
membersihkan kekeruhan hati anak dari renggutan yang kasar ?”. 
Renggutan kasar seorang pengasuh dapat berbekas dan mengeruhkan 
jiwa anak. Sampai akhirnya dia tumbuh berkembang mengidap rasa 
rendah diri.79

Agama memang berpesan agar manusia memlihara keluarganya 
dari api neraka sebagaimana firman-Nya di dalam Q. S. Al-Ta¥r³m/66: 
6 sebagai berikut.

ۡهلِيُكۡم نَاٗرا
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
أ قُٓواْ  ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka…80

Pada ayat di atas, secara tegas Allah swt. mengingatkan semua 
orang beriman agar mendidik diri dan keluarganya ke jalan yang benar 
agar terhindar dari neraka. Ayat di atas mengandung perintah menjaga 

78 Al-°abran³, al-Mu‘jam al-Awsa°, Ed. Thariq bni Awud al-Lah bni Muhammad, 
dan Abdu al-Mu¥sin bni Ibra¥im al-¥usayniy, Juz 2, h. 244.

79 M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi : Hidup Bersama Al-Qur’an (Cet. 
III; Bandung: Mizan, 2002 M), h. 79.

80 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 951.  
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keluarga dari neraka yang berkonotasi terhadap perintah mendidik dan 
membimbing. Sebab didikan dan bimbingan yang dapat membuat diri 
dan keluarga konsisten dalam kebenaran, dimana konsisten dalam 
kebenaran itu membuat orang terhindar dari siksa neraka. Oleh karena 
itu, para orangtua berkewajiban mengajarkan kebaikan dan ajaran 
agama kepada anak-anak; menyuruh mereka berbuat kebajikan dan 
menjauhkan kemungkaran dengan membiasakan mereka dalam 
kebenaran atau kebaikan tersebut, serta memberikan contoh teladan.81

Tidak jarang orangtua terdorong oleh keinginannya yang 
menggebu  menuntut dari anak cara kehidupan beragama atau tingkat 
dan jenis pengetahuan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan fisik, 
serta perkembangan jiwa dan nalarnya. Sikap orangtua semacam ini 
bukanlah hal yang sejalan dengan tuntunan agama.82 Pada prinsipnya, 
Allah swt. tidak membebani hamba-Nya kecuali memang sesuai 
dengan kemampuannya. Allah swt. berfrman di dalam Q. S. Al-
Baqarah/2: 286 sebagai berikut:

ۚ ُ َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَها َل يَُكّلُِف ٱللَّ
Terjemahnya :

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya…83

Dari sinilah pentingnya memberikan perlindungan kepada anak, 
bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari keluarga sendiri, bahkan 
orangtua yang tidak mengerti atau yang ingin mendapat keuntungan 
cepat. “Allah merahmati orangtua yang membantu anaknya berbakti 
kepadanya”. Demikian sabda Nabi saw. Ketika beliau ditanya,  
“Bagaimana ia membantunya ?” Beliau menjawab. “Menerima yang 
sedikit dari mereka, tidak memaksanya, tidak menghina dan tidak 
pula memakinya.”84

81 Kadar  M. Yusuf, Tafsir Tarbawi : Pesan-Pesan Al-Qur’an tentang Pendidikan, 
(Cet. I; Jakarta: Amzah, 2013 M), h. 153.

82 M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi : Hidup Bersama Al-Qur’an, h. 79.
83 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 72.  
84 M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi : Hidup Bersama Al-Qur’an, h. 79-80.
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d. Senantiasa Mendorong pada Hal-hal Positif
Salah satu cara atau metode yang bisa dilakukan dalam mendidik 

anak dan juga dianjurkan nabi yaitu dengan memberikan dorongan dan 
ransangan agar anak-anak ingin melakukan hal-hal yang positif. Ada 
dua hadis yang penulis temukan dalam kitab-kitab hadis, yaitu yang 
berasal dari Ibnu Syaybah dan Imam A¥mad. Kedua hadis tersebut 
berdasarkan takhrij hadis yang dilakukan dianggap dhaif akan tetapi 
karena kandungannya berisi hal sosial dan kelemahannya tidak sangat 
besar maka penulis beranggapan bahwa kandungannya bisa saja dikaji. 
Hadis pertama berasal dari Ibnu Syaybah di mana nabi bersabda:

 عن الشعب قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم رحم اهلل والدا أعان ولده
على بره85

Artinya:

Dari al-Sya’biy berkata, bahwa Rasulullah bersabda: Allah akan 
menyanyangi orang tua yang senantiasa mendorong anak-anaknya 
pada kebaikan.

Kandungan hadis ini dipahami bahwa salah satu tugas orang 
tua adalah senantiasa mendorong dan mendukung anaknya pada 
kegiatan yang positif. Kemudian salah satu cara untuk merangsang 
munculnya keinginan anak-anak untuk berbuat baik yaitu bisa dengan 
cara mengadakan lomba bagi anak. Seperti dinyatakan dalam hadis 
di bawah ini:

 َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن احْلَاِرِث قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُصفُّ َعْبَد
 اللَِّه َوُعبـَْيَد اللَِّه وََكِثيًا ِمْن َبِن اْلَعبَّاِس ُثَّ يـَُقوُل َمْن َسَبَق ِإَلَّ فـََلُه َكَذا وََكَذا قَاَل

فـََيْسَتِبُقوَن ِإلَْيِه فـَيـََقُعوَن َعَلى َظْهرِِه َوَصْدرِِه فـَيـَُقبِـُّلُهْم َويـَْلَزُمُهْم86
Artinya:

Dari Abdullah bin al Harits berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam membariskan Abdullah, Ubaidullah dan banyak lagi 
sahabat dari kalangan Bani Al Abbas, seraya bersabda: "Barangsiapa 
paling dahulu sampai kepadaku, maka ia akan mendapatkan ini 

85 Abu Bakr Abdullah bni Muhammad bni Abi Syaybah al-Kuufiy, Mushannaf Ibnu 
Abi Syaybah, Ed. Kamal Yusuf al-Huut, juz 8 (Cet. I, Maktabah al-Rusydi, Riyadh, 
1409), h. 393. 

86 A¥mad bin ¦anbal, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, h. 420.
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dan itu." Abdullah berkata; Lalu mereka saling berlomba untuk 
sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga 
diantara mereka ada yang menyentuh dada beliau dan ada juga yang 
menyentuh punggung beliau. Kemudian beliau menciumi mereka 
dan memeluk mereka."

Kedua hadis di atas mungkin bisa memunculkan beberapa 
pembelajaran di dalamnya, hanya saja dalam penelitian ini yang 
memang fokus pada metode atau cara pembinaan anak usia dini, 
melihat bahwa apa yang dilakukan Rasul di atas adalah salah satu 
cara pembinaan dengan cara merangsang perhatian anak usia dini, 
agar mereka bisa lebih berpikir dan berbuat positif.

Berdasarkan hadis-hadis ini dipahami bahwa sifat dan metode 
pembinaan nabi pada usi dini dapat disimpulkan dalam poin berikut:
1. Sifat pembinaan itu bersifat wajib pada orang tua, karena mereka 

yang diberi amanah dalam menjaga dan membina anaknya sendiri.
2. Pembinaan itu mestinya dilakukan secara gradual atau berangsur-

angsur sesuai dengan daya nalar anak dalam menangkap pesan 
yang diberikan padanya.

3. Jika hukuman harus diberikan kepada seorang anak maka nabi 
mencontohkan hukuman yang patut dilakukan yaitu mulai dengan 
teguran yang lembut dengan memberi solusi, lalu teguran yang 
lembut dengan memberi contoh yang ideal dilakukan, kemudian 
bisa juga hukuman dengan mendiamkan/mengacuhkannya hingga 
mereka merasa berat. Hukuman dengan fisik ditoleransi nabi saat 
mereka berumur 10 tahun, walaupun dalam realitasnya nabi tidak 
pernah sekalipun menghukum anak-anaknya dengan hukuman fisik 
bahkan dalam riwayat °abran³ di situ nabi menyatakan jangan sekali-
kali menggunakan hukuman fisik dalam mendidik anak.

4. Salah satu cara efektif dalam membina anak yaitu dengan mendorong 
dan mendukung mereka pada kegiatan positif, dorongan itu bisa 
saja dalam bentuk mengadakan perlombaan dan pertandingan bagi 
mereka.      
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 D. Bentuk Pembinaan dan Interaksi Nabi pada Anak Usia Dini
Tak dipungkiri lagi bahwa salah satu penting dalam proses 

pendidikan bagi anak usia dini yaitu dengan memberikan rangsangan 
atau stimulasi. Dengan seringnya diberikan stimulasi dan rangsangan 
maka kemungkinan kemampuannya akan semakin kuat dan permanen, 
sedangkan yang tidak dirangsang atau diaktifkan maka otomatis dia 
lambat laun akan melemah hingga mati.87 

Dalam pemberian rangsangan dan stimulasi ini juga harus 
memperhatikan semua aspek yang terkait dengan kehidupan anak, 
baik itu pada aspek moral, agama, sosial, emosional, kognitifnya, 
dan kemampuan fisik/motorik mereka. Semua asek tersebut harus 
dikuatkan dengan rangsangan dan stimulasi. Karenanya dalam bagian 
ini penulis akan memaparkan hadis-hadis yang menggambarkan 
bagaimana pembinaan dan interaksi Nabi Muhammad Saw. pada 
semua aspek di atas.

a. Aspek Moral dan Agama
Kata moral merupakan bahasa latin yang berarti adat istiadat, 

kebiasaan, cara, tingkah laku dan kelakuan. Dalam definsi yang 
diberikan Aliah B. Purwakaniah Hasan kata moral diartikan sebagai 
suatu kapasitas yang dimiliki oleh individu untuk membedakan 
yang benar dan yang salah, bertindak atas perbedaan tersebut, dan 
mendapatkan penghargaan diri ketika melakukan yang benar, dan 
merasa bersalah atau ketika melanggar standar tersebut.88 Sedangkan 
istilah agama merupakan serangkaian praktik perilaku tertentu yang 
dihubungkan dengan kepercayaan yang dinyatakan oleh institusi 
tertentu dan dianut oleh anggotanya. 89 Berdasarkan dua pengertian 
di atas dapat dipahami bahwa bicara tentang perkembangan anak 
usia dini di aspek moral dan agama berarti suatu upaya untuk melihat 
perilaku yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya dihindari 
oleh individual anak berdasarkan norma tertentu dan kepercayaan 
yang diyakininya. 

87 Dr. Nusa Putra, S. Fil. Dan Ninin Dwilestari, S.Pd., Penelitian Kualitatif PAUD 
Pendidikan Anak Usia Dini, h. 4-5. 

88 Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: 
Penerbit Gava Media, 2014), h. 173.    

89 Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, h. 174-175.    
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Seperti diketahui bahwa secara teori ada dua hal yang menyebabkan 
munculnya keagamaan pada anak, yaitu adanya rasa ketergantungan, 
bahwa sebagai manusia yang hidup di bumi maka kita membutuhkan 
perlindungan, pengalaman baru, keinginan untuk dapat tanggapan dan 
keinginan untuk dikenal, berdasarkan empat kebutuhan itu maka pada 
dasarnya bayi dilahirkan dengan adanya rasa ketergantungan tersebut. 
Kedua adalah instink keagamaan yang memang Tuhan berikan bayi 
saat ia dilahirkan yang dalam bahasa agama Islam didalamnya Al-
Qur’an dinyatakan bahwa saat pertama dilahirkan kita telah bersaksi 
atas pengakuan kita pada Tuhan.90 Karena itu di bagian ini peneliti 
mencoba untuk menggali seperti apa pesan dan interaksi nabi saat 
beliau bersentuhan dengan anak kecil pada aspek moral dan agama, 
yang nantinya akan menjadi pedoman bagi orang tua dalam mendidik 
anaknya pada aspek moral dan agama.      

1. Pembinaan Nabi pada Aspek Moral dan Agama:
Salah satu perintah Nabi yang berkaitan dengan aspek moral anak, 

yaitu beliau senantiasa memerintahkan orang tua agar menjaga dan 
merangsang perkembangan moral anak sebaik mungkin, hal tersebut 
dimulai dengan perintah memuliakan atau menghargai mereka. Ini 
bisa dilihat dalam penjelasannya dalam hadis riwayat Ibnu Majah 
yang berbunyi: 

 أََنَس ْبَن َماِلٍك ُيَدُِّث َعْن َرُسوِل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- أَنَُّه قَاَل » َأْكرُِموا
أَْوَلدَُكْم َوَأْحِسُنوا أََدبـَُهْم «.91

Artinya:

Anas bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah 
laku mereka."

Hadis ini walaupun dhaif tapi karena pada dasarnya berisi pesan 
sosial yang baik maka bisa saja diamalkan karena itu penulis mengkaji 
makna hadis yang ada di dalamnya. 

90 Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, h. 175. 
91 Ibn M±jah, Sunan Ibn M±jah, Juz 5, h. 257.
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Dalam hadis ini dikatakan (َأْكرُِموا أَْوَلدَُكْم) bahwa dengan memuliakan 
anak dapat menambah rasa cinta anak kepada orang tuanya. Memuliakan 
dapat berarti luas, mungkin ada orang tua yang memuliakan anak 
dengan cara memanjakan, memenuhi segala kebutuhan anak meskipun 
itu sesuatu yang tidak bermanfaat dan dapat berakibat buruk kepada 
anak.

Namun pada kalimat selanjutnya disambung dengan َوَأْحِسُنوا أََدبـَُهْم, 
berarti bahwa dalam memuliakan anak ada batasannya. Seorang anak 
harus dididik, dan diperbaiki akhlaknya. 

Jadi salah satu cara untuk membina anak yaitu dengan memuliakan 
seorang anak, dengan memberikan didikan yang baik sehingga anak 
itu berakhlak mulia dan akan membuat anak lebih cinta terhadap 
orang tuanya.92

Salah satu cara Nabi untuk membina moral anak-anak yaitu 
dengan mengajarkan mereka bagaimana bentuk sikap yang baik dalam 
melakukan sebuah aktifitas, seperti saat makan. Nabi memberi petunjuk 
bagaimana etika saat makan, yaitu dimulai dengan mengucapkan nama 
Allah Swt., makan dengan tangan kanan, dan makan secara beraturan 
yaitu dimulai dengan memakan yang ada di depan. Nabi bersabda 
dalam hadis riwayat Bukhari: 

 ُعَمَر ْبَن َأِب َسَلَمَة يـَُقوُل ُكْنُت ُغَلًما يف َحْجِر َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم
     وََكاَنْت َيِدي َتِطيُش يف الصَّْحَفِة فـََقاَل ِل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَا

  ُغَلُم َسمِّ اللََّه وَُكْل بَِيِميِنَك وَُكْل ِمَّا يَِليَك َفَما زَاَلْت تِْلَك ِطْعَمِت بـَْعُد 93
Artinya:

Umar bin Abu Salamah berkata; Waktu aku masih kecil dan berada 
di bawah asuhan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tanganku 
bersileweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Ghulam, bacalah Bismilillah, 
makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang 
ada di hadapanmu." Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu.

92 Lihat: Muhammad bin ‘Abd al-H±d³ NµR al-Din al-Sanad³, ¦±syiah al-Sanad³ 
‘al± Sunan Ibn M±jah, Juz 2 (Beirut: D±r al-J³l, t.th) h. 391. Lihat juga: Zain al-D³n 
Mu¥ammad al-Mad’µ al-¦add±d³, Al-Tais³r bi Syar¥ Jam³’ al-¢agh³r, Juz 1, (Riyad: 
Maktabah al-Im±m al-Syafi’³, 1408 H), h. 203.

93 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz 3, h. 431.
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Di hadis lain nabi juga tidak segan-segan untuk mengajarkan 
secara langsung pada orang tua akan bagaimana etika yang baik saat 
anak dibawa dalam sebuah majelis/pertemuan. Nabi mengajarkan 
bahwa jika anak dibawa dalam suatu pertemuan maka hendaknya ia 
didudukkan tepat di samping orang tuanya. Jangan biarkan sang anak 
duduk jauh dari orang tuanya. Sesuai penjelasan hadis di bawah ini:

 عن سهل بن سعد قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : » ل يلس
 لرجل بني الرجل وابنه يف اجمللس «94

Artinya:

Dari Sahl bni Said, berkata, telah bersabda rasul “Janganlah seorang 
ayah duduk berdampingan dengan lelaki dewasa lain, padahal 
anaknya dalam majelis tersebut”.

Adab bertamu juga senantiasa diajarkan nabi kepada anak-
anaknya, bahwa salah satu bentuk adab yang baik saat bertamu yaitu 
dengan mengucapkan salam:

ِإَذا  أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَل قَاَل ىِل َرُسوُل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- » يَا بـَُنَّ 
َدَخْلَت َعَلى َأْهِلَك َفَسلِّْم َيُكوُن بـَرََكًة َعَلْيَك َوَعَلى َأْهِل بـَْيِتَك «95

Artinya:

Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata kepadaku: "Wahai anakku, jika kamu masuk menemui 
keluargamu, ucapkanlah salam, niscaya akan menjadi berkah bagimu 
dan bagi keluargamu." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih 
gharib.

Kata sallama dalam hadis ini bermakna sehat wal afiat.96 
Sedangkan menurut ibn Manzµr sallama mempunyai arti selamat 
atau bebas, ibn ‘Arabi berkata selamat atau aman atau sehat wal afiat.97 
Dalam kitab Mausu’ah al-Fiqhiyyah dikatakan bahwa kenapa surga 

94 Al-°abran³, al-Mu‘jam al-Awsa¯, Ed. Thariq bni Awud al-Lah bni Muhammad, 
dan Abdu al-Mu¥sin bni Ibra¥im al-¥usayniy Juz 4, h. 358-359.

95 Al-Tirmi©i, al-J±mi’ al-¢a¥i¥ Sunan al-Tim³©i, Juz 5, h 59.
96 Ab³ al-¦usain A¥mad ibn F±ris ibn Zakariyy±, Maq±y³s al-Lugah, (t.tp; Itti¥±d 

al-Kit±b al-‘Arab, 2002), Juz 3, h 368.
97 Muhammad ibn Mukrim ibn ‘Aliy Jam±l al-D³n ibn Man§µr al-An¡±riy, Lis±n 

al-‘Arab, juz 12 (Cet III; Beirµt: D±r ¢±dir, 1414), h. 289.
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itu dikatakan d±r al-Sal±m (tempat keselamatan) karena surga adalah 
tempat selamat dari tua, kematian dan lain-lain.98 Maksudnya bahwa 
didalam surga nanti tidak ada lagi orang tua, tidak ada lagi orang yang 
akan mati dan lain-lain. Sehingga surga di katakan tempat keselamatan. 
yang kedua kata yang penting dalam hadis diatas yaitu barakah artinya 
bertambah dan berkembang99 atau unta yang mulus jalannya jika sudah 
di pergunakan kepada yang lain.100

Sebagaimana perintah dalam hadis diatas dikatakan bahwa apabila 
engkau memasuki rumah maka salamlah terlebih dahulu. Mengenai 
perintah tadi, mempunyai redaksi yang sama dalam firman Allah 
dalam Q. S. al-Nur/24: 27 sebagai berikut:ْ نُِسوا

ۡ
ٰ تَۡسَتأ ُبُيوتًا َغرۡيَ ُبُيوتُِكۡم َحتَّ ِيَن َءاَمُنواْ َل تَۡدُخلُواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  َيٰٓ

ُروَن ٢٧ لَُّكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ َذٰلُِكۡم َخرۡيٞ  ۡهلَِهاۚ 
َ
ٰٓ أ َوتَُسّلُِمواْ َعَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah 
yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam 
kepada penghuninya yang demikian itu lebih baik bagimu, agar 
kamu (selalu) ingat.101

Dari ayat diatas berbicara tentang etika kunjung mengunjungi, 
yang merupakan bagian dari tuntunan ilahi yang berkaitan dengan 
pergaulan sesama manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk  
menutup salah satu pintu masuknya setan, dengan jalan memerintahkan 
kaum muslimin untuk menghindari tempat dan sebab-sebab yang 
menimbulkan kecurigaan dan prasangka buruk. Karena itu, disini 
diperintahkan untuk meminta izin sebelum masuk ke rumah.102

Dari ibn ¤±bit berkata berkenaan dengan ayat diatas bahwa telah 
datang seorang wanita Ansar dan berkata: wahai Rasulullah, saya 

98 Wiz±rah al-Auk±f wa al-Syu’µn al-Islamiyyah, Mausµ’ah al-Fiqhiyyah, juz 15 
(Cet II; al-Kuwait: Tab±ah Z|±t al-Sall±sal, 1990), h 155.

99 A¥mad ibn Mu¥ammad ibn ‘Aliy al-Muqriy al-Fuyµmiy, al-Mi¡b±¥ al-Mun³r fi 
Gar³b al-Syar¥ al-Kab³r, juz 1 (Beirµt; al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th), h 45.

100 Abµ al-Q±sim al-¦usain ibn Muhammad yang masyhur R±gib al-A¡fah±niy, 
al-Mufrad±t f³ Gar³b al-Qur’±n, juz 1 (Cet I; Demasyq: d±r al-Qalam, 1412), h 119.

101 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 547.  
102 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 

Vol 9 (Cet I; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 318-319.
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dirumah dalam keadaan enggang dilihat oleh seseorang, tidak ayah 
tidak pula anak. Lalu ayah masuk menemuiku, dan ketika beliau masuk 
kerumah datang lagi seorang dari keluarga, sedang saya ketika itu 
masih dalam keadaan semula (belum siap bertemu seseorang) maka 
apa yang harus saya lakukan? Rasulullah menjawab dengan ayat 
diatas yaitu Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki 
rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi 
salam kepada penghuninya yang demikian itu lebih baik bagimu, agar 
kamu (selalu) ingat.103

Kemudian salam merupakan salah satu contoh dari meminta izin. 
Dalam konteks ini Im±m M±lik bahwa Zaid bin ¤±bit berkunjung 
ke rumah ‘Abdullah ibn ‘Umar dipintu dia berkata bolehkah saya 
masuk? Setelah diizinkan dan dia masuk kerumah ‘Abdullah berkata 
kepadanya mengapa engkau menggunakan cara meminta izin orang-
orang Arab masa jahiliah? Jika engkau meminta izin maka ucapkanlah 
salam assal±mu ‘alaikum dan bila engkau mendapatkan jawaban maka 
bertanyalah “bolehkah saya masuk?”

Sementara ulama menyatakan bahwa hendaknya pengunjung 
meminta izin baru mengucapkan salam, karena ayat ini mendahulukan 
peneybutan izin atas salam. Tetapi pendapat ini ditolak dengan alasan 
bahwa kata dan tidak menunjukkan perurutan, ia hanya menunjuk 
penggabungan dua hal yang tidak selalu mengandung makna bahwa 
yang pertama terjadi sebelum kedua. Apalagi ada hadis yang mengatakan 
al-sal±m qabla al-kal±m yaitu salam sebelum pembicaraan. Sementara 
ilama merinci bahwa jika pengunjung melihat seseorang didalam 
rumah, maka hendaklah ia mengucapkan salam, baru meminta izin, 
sedang jika tidak melihat seseorang maka dia hendaknya meminta izin 
misalnya dengan mengetuk pintu.104

Etika islam menuntut dari siapa pun yang masuk rumah untuk 
meminta izin atau memberi isyarat tentang kedatangannya walaupun 
rumahnya sendiri. Memang boleh jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada 
privasi antara suami istri, tetapi didalam rumah boleh jadi ada orang 

103  Ab³ al-¦usain ‘Aliy ibn A¥mad al-W±¥idiy al-Nais±bµriy, Asb±b al-Nuzµl, (Cet 
I; t.tp: D± al-Kutub al-Isl±miyyah, 2010), h 200.

104 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 
Vol 9, h 320. 
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lain, selain suami istri. Dalam konteks ini Nabi SAW. pernah ditanya 
oleh seorang sahabat “apakah saya harus meminta izin dari ibuku untuk 
masuk kerumah Nabi SAW menjawab: ya, si penanya melanjutkan. 
Di rumah tidak ada seorang pun yang melayaninya (bertempat tinggal 
dengannya) kecuali saya sendiri, apakah saya masih harus meminta 
izin setiap saya masuk? Nabi menjawab dengan bertanya: apakah 
engkau rela melihat ibumu telanjang? Sipenanya menjawab: tidak. 
Kalau begitu minta izinlah ucap Nabi lagi. Bahkan seorang ayah 
sebaiknya tidak masuk kerumah atau kekamar anaknya minta izin.105

Begitu pentingnya menjaga moral anak-anak, bahkan Nabi 
pun memberi petunjuk bagaimana etika saat seorang anak dipotong 
rambutnya. Salah satu ketentuan di dalam potong rambut, yaitu Rasul 
melarang seseorang memotong rambut anak kecil dengan model 
sebagian dipotong dan yang sebagian lagi dibiarkan (jangan bergaya 
aneh):

 َعِن اْبِن ُعَمَر َأنَّ النَِّبَّ -صلى اهلل عليه وسلم- رََأى َصِبيًّا َقْد ُحِلَق بـَْعُض َشْعرِِه
َوتُرَِك بـَْعُضُه فـَنـََهاُهْم َعْن َذِلَك َوقَاَل » اْحِلُقوُه ُكلَُّه أَِو اتـْرُُكوُه ُكلَُّه «.106

Artinya:

Dari Ibnu Umar berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat 
anak kecil yang rambutnya dicukur sebagian dan disisakan sebagian, 
lalu beliau melarang hal itu. Beliau bersabda: "Cukurlah semua atau 
sisakan semua."

Hadis ini secara umum menjelaskan tentang kebolehan mencukur 
rambut, namun apabila seseorang tidak mampu merawat rambutnya 
yang panjang maka dianjurkan untuk mencukurnya.107

Secara etika nabi menunjukkan bahwa mencukur sebagian rambut 
dan meninggalkan sebagiannya adalah perkara yang tidak benar. 
Adapun kata احلقوه كله menunjukkan tentang kebolehan mencukur 
rambut, namun sebagian mazhab Malik³ mengkhususkan hadis ini, 
mereka berpendapat boleh mencukur dalam keadaan darurat karena 

105 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 
Vol 9, h 321.

106 Abµ D±wud, Sunan Abµ D±wud, Juz 4, h. 264. 
107 Abd al-Ra¥man bin Ab³ Bakr Jal±l al-D³n al-Suyµ¯³, ¦±syiah al-Sanad³ ‘al± 

Sunan al-Nas±’³, Juz 7 (Hilb: Maktabah al-Ma°bµ’±t al-Islamiah, 1406 H), h. 121. 
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sudah ada larangan sebelumnya kecuali ketika berhaji, maka itu 
dianjurkan, mereka berpendapat bahwa itu adalah perbuatan majusi.

Mencukur rambut sangat dianjurkan untuk kebersihan kepala dan 
rambut, dan boleh untuk tidak mencukurnya bagi orang yang mampu 
merawat rambutnya. Namun bagi perempuan, mencukur rambut itu 
dilarang kecuali jika ada uzur.108

Begitu pula dengan cara berpakaian Rasul pun memberi petunjuk 
bagaimana etika berpakaian bagi seorang muslim, khususnya anak-
anak, yaitu jangan dengan warna dan model yang aneh yang mengikuti 
gaya-gaya orang kafir. Nabi bersabda: 

 عن عبداهلل بن عمرو قال: رأى النب صلى اهلل عليه و سلم علي ثوبني معصفرين
فقال )أأمك أمرتك بذا ؟( قلت أغسلهما قال )بل أحرقهما( 109

Artinya:

Dari 'Abdillah bin 'Amru ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah melihat saya sedang mengenakan dua potong pakaian yang 
bercelupkan warna kuning, maka beliau bersabda: "Apakah ibumu 
yang menyuruh seperti ini?" Aku berkata; Aku akan mencucinya, 
beliau bersabda: 'Jangan, akan tetapi bakarlah.

Larangan ini mestinya dipahami bahwa penampilan akan 
mempengaruhi karakter seseorang. Mengapa nabi memberi petunjuk 
tentang etika yang baik dalam model rambut dan berpakaian, karena 
apa yang ditampilkan pada zahir, yang nampak pada seseorang, lambat 
laun bisa menjadi sebuah karakter dari orang tersebut, terutama anak-
anak, karena itu, nabi mewanti-wanti diawal agar hal tersebut dapat 
dijaga.     

Dalam pergaulan sehari-hari, Nabi juga memberi etika tata 
pergaulan yang baik, yaitu dengan mengajarkan anak pada tingkah 
laku yang terpuji dan positif. Salah satu bentuknya yaitu dengan 
menjauhi sikap iri dan dengki. Nabi bersabda: 

 أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَل ىِل َرُسوُل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- » يَا بـَُنىَّ ِإْن َقَدْرَت
 َأْن ُتْصِبَح َومُتِْسَى لَْيَس ِف قـَْلِبَك ِغشٌّ أَلَحٍد فَافـَْعْل «. ُثَّ قَاَل ىِل » يَا بـَُنىَّ َوَذِلَك

108 Lihat: Zain al-D³n Muhammad al-Mad’µ al-¦add±d³, Fai« al-Qad³r, Juz 1 (Mesir: 
al-Maktabah al-Tij±riyah, 1356 H), h. 210.

109 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 862-863. 



328

ِمْن ُسنَِّت َوَمْن َأْحَيا ُسنَِّت فـََقْد َأَحبَِّن. َوَمْن َأَحبَِّن َكاَن َمِعى ِف اجْلَنَِّة «110
Artinya:

Anas bin M±lik berkata: Rasulullah saw. bersabda kepadaku, 
“Wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi hari dan sore hari 
tanpa ada kecurangan dalam hatimu kepada seorangpun, maka 
lakukanlah!”, kemudian Nabi berkata kepadaku, “Wahai anakku, 
itu termasuk sunnahku. Barangsiapa menghidupkan sunnahku, 
berarti dia mencintaiku, dan barangsiapa mencintaiku, maka dia 
akan bersamaku di surga.

Mengapa sikap iri dan dengki ini diperintahkan untuk dijauhi? 
Karena sikap yang dimiliki akan mempengaruhi karakter. Jika seorang 
anak terbiasa dengan sikap iri dan dengki maka anak akan terbiasa 
dengan memunculkan aura negatif yang ada pada dirinya, dan hal ini 
merupakan sesuatu yang kurang baik. Karena itu, Rasul mendorong 
pada orang tua untuk mengingatkan hal itu, walaupun iri dan dengki 
merupakan sikap alamiah yang ada pada manusia, tapi seyogyanya 
sikap ini bisa dihindari sejauh mungkin dalam pergaulan sehari-hari, 
agar pikiran positif bisa selalu muncul dari diri sang anak.  

Dalam menyambut kelahiran anak, Nabi juga memberi petunjuk 
bagaimana etika yang baik dimulai saat sang anak pertama kali 
dilahirkan di  muka bumi, yaitu dengan meng-azani dan men-
iqamahkan mereka. Nabi bersabda: 

 َعْن أَبِيِه )َأِب رَاِفٍع( قَاَل رَأَْيُت َرُسوَل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- أَذََّن ِف أُُذِن
احلََْسِن ْبِن َعِلىٍّ - ِحنَي َوَلَدْتُه فَاِطَمُة - بِالصََّلِة111.

Artinya:

Dari bapaknya (Abu Rafi') ia berkata, "Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengumandangakan adzan layaknya 
adzan shalat pada telinga Al Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh 
ibunya, Fatimah." 

110 Al-Tirmi©i, al-J±mi’ al-¢a¥i¥ Sunan al-Tim³©i, Juz 5, h. 46.
111 Abµ D±wud, Sunan Ibn D±wud, Juz 5, h. 209.
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Meng-azani (doa) di telinga seorang bayi dengan rendah hati 
yang di dalamnya terdapat petunjuk dan pemberitahuan yang mulia 
yaitu doa. Al-Qar³‘ berkata didalam syarah hadis yang diriwayatkan 
dari Umar Ibn Abdul al-Az³z seharusnya seorang bayi yang baru lahir 
diazani ditelinga kanannya dan di iq±mah di telinga kirinya dan hal 
tersebut dilakukan apabila anak laki-laki. Dan sungguh Ab³ Ya‘la 
berkata keras didalam Musnadnya dari al-Husa³n yaitu bayi yang 
baru lahir diazani ditelinga kanan dan di iq±mah ditelinga kiri tidak 
diharuskan bagi laki-laki.

Al-H±fi«s f³ al-Takl³¡h hadits| Umar Bin Abdul Az³z juga berkata: 
jika seorang bayi yang baru lahir diazani ditelinga kanannya dan dan 
di Iq±mah di telinga kirinya yang diingatkan oleh al-Husain di dalam 
lafadznya bahwa dengan cara tersebut yang diperlakukan oleh seorang 
bayi dengan tujuan tidak menghindari langkah-langkah jin112.

Dalam pelaksanaan ibadah shalat nabi juga memberi petunjuk 
bagaimana bentuk etika beribadah yang sebaiknya dilakukan anak 
kecil, yaitu:

 قَاَل أََنُس ْبُن َماِلٍك قَاَل ىِل َرُسوُل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- » يَا بـَُنَّ ِإيَّاَك
 َواِلْلِتَفاَت ِف الصََّلِة فَِإنَّ اِلْلِتَفاَت ِف الصََّلِة َهَلَكٌة فَِإْن َكاَن َل بُدَّ َفِفى التََّطوُِّع

.َل ِف اْلَفرِيَضِة «. قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح113
Artinya:

Berkata Anas bni M±lik, bahwa Rasulullah saw berkata padaku: 
"Wahai anakku, janganlah kamu menoleh dalam shalat, karena 
menoleh dalam shalat adalah penyebab kebinasaan, jika kamu 
terpaksa untuk menoleh dalam shalat, maka lakukanlah dalam shalat 
sunnah, tidak dalam shalat fardlu'. Abu 'Isa berkata, Ini adalah hadits 
hasan gharib.

Hadis ini dalam kitab syarah hadis lebih dimaknai sebagai 
ketentuan fikih yang berkonotasi pada kemakruhan dan kebolehan 
dalam shalat, karena itu kata َواِلْلِتَفاَت يف الصََّلِة  maksudnya adalah ِإيَّاَك 
dengan memutarbalikkan wajah. الصََّلِة اِلْلِتَفاَت يف   pada potongan ,فَِإنَّ 

112 Muhammad Abdi al-Rahm±n Ibn Abdi al-Rah³m Abµ al-Al±, Tuhfat al-Ahwad¡³ 
bi Syarhi al-J±mi‘ al-Tirm³d¡I, juz 10 (Bah, T,th.d), h. 89-90.

113 Al-Tirmi©i, al-J±mi’ al-¢a¥i¥ Sunan al-Tim³©i, Juz 2, h. 484.
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kalimat ini, tempat kembalinya dhamir (التفات ) dinampakkan sebagai 
penjelas sekaligus peringatan bahwa memalingkan wajah dalam shalat 
adalah (هلكة) suatu kebinasaan. Kata ini difatha dengan semakna 
dengan هلك karena perbuatan tersebut dianggap ketaatan kepada 
syaitan, sedangkan itu adalah penyebab kebinasaan. Mirak berkata: 
kebinasaan itu ada tiga macam yakni; pertama: menghilangkan sesuatu 
di sisimu, sebagaimana firman Allah swt. Qs. Al-H±qqah ayat 29. 
Kedua: kebinasaan sesuatu sebab perubahannya dan ketiga; kematian 
sebagaimana firman Allah swt. pada Qs. Al-Nisa: ayat 176. Al-°ab³ 
berkata: kebinasaan adalah merubah sesuatu kemudian merusak. 
Sebagaimana firman Allah awt. Pada Qs. Al-Baqarah ayat 205. 

Adapun menoleh dalam shalat adalah mengalihkan sebuah 
kesempurnaan kepada suatu tipu daya yang telah disebutkan dalam 
hadis yang lima dari bagian yang pertama. 

بُدَّ َل  َكاَن   apabila menoleh tidak mampu dihindari dari فَِإْن 
kesempurnaan shalat maka hanya boleh dilakukan dalam shalat 
sunnah sebab cakupannya luas tidak boleh dilakukan dalam shalat 
fardhu. Sebab shalat fardhu itu adalah bangunan yang yang agung. 
Ibn M±lik berkata: sebab sesungguhnya kedudukan shalat sunnah 
didirikan dalam keadaan yang mudah, lihatlah bahwa sesungguhnya 
telah dibolehkan duduk ketika shalat. Ibn Hajar berkata: demikianlah 
ketentuan dalam shalat fardhu sebab pada shalat fardhu tersebut 
terdapat nilai tinggi berupa tambahan pahala, keuntungan serta faedah 
yang luas yang tidak ditemukan dalam shalat sunnah. Hal demikian 
bukanlah suatu kebolehan karena menghilangkan ketidakbaikan 
dalam shalat sunnah, tetapi perkara itu hanya sedikit keringanan atas 
ketiadaan dalam perbuatan tersebut dalam shalat fardhu, sekaligus 
penjelas untuk menjadikan sebagai suatu kehati-hatian, dan turun 
bersamaan dengan tambahan kesempurnaan terhadap dirinya sendiri, 
sebab sesungguhnya apabila dia meridhai (membolehkan) dalam shalat 
sunnah maka hendaklah dia tidak menyetujui atau tidak menyukainya 
dalam shalat fardhu. 

Kesimpulan dari hadis di atas adalah dimakruhkan perkara 
tersebut dalam shalat sunnah tetapi diharamkan (dilarang dalam shalat 
sunnah).114 Akan tetapi peneliti sendiri bahwa hal hal ini lebih bermakna 

114 ‘Al³ bin Mu¥ammad Abµ al-¦asan al-Mil± al-Haraw³, Mirq±t al-Maf±ti¥ Syarh 
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petunjuk nabi dalam etika beribadah, yaitu seyogyanya anak yang 
sedang beribadah diajarkan agar bagaimana mereka bisa konsentrasi 
atau khusu’ dalam melaksanakan ibadah. Salah satu stimulus yang bisa 
diberikan untuk mengajari hal tersebut dengan melarang sang anak 
banyak menoleh saat iya beribadah. Walau khusu’ sendiri tidak bisa 
dimaknai secara sederhana bahwa tidak boleh menoleh atau bergerak. 
Khusu’ boleh saja tetap bisa dilakukan walaupun ada gerakan di 
dalamnya, yang karena darurat.  

Di sisi lain Nabi juga memberikan petunjuk bahwa anak kecil 
bisa saja diajak untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Hal ini bukan 
merupakan suatu kewajiban tapi untuk menstimulus anak pada ketaatan 
dalam beribadah dan menciptakan suasana lingkungan agamis bagi 
mereka. Nabi bersabda:

عن ابن عباس عن النب صلى اهلل عليه و سلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم 
؟ قالوا املسلمون فقالوا من أنت ؟ قال رسول اهلل فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت 

ألذا حج ؟ قال نعم ولك أجر115 
Artinya:

Dari bni ‘Abb±s dari Rasulullah Saw, ia telah berjumpa sekelompok 
pengendara unta di Rauha‘, maka rasul bertanya pada mereka: 
siapa kalian? Lalu dijawab; kami adalah ummat Islam, kemudian 
mereka balik bertanya, siapakah anda? Ia pun menjawab, saya adalah 
Rasulullah, lalu mereka mengangkat anak kecil perempuan yang 
ada bersama mereka, lalu bertanya, apakah anak kecil ini juga bisa 
mendapat pahala haji, rasul menjawab: ia, baginya pahala haji.

Hadis berikutnya menjelaskan bagaimana bentuk pembinaan nabi 
pada aspek moral anak, saat mereka bergaul dengan lingkungannya, di 
mana Nabi bersabda kepada anak-anak untuk jangan bermain hingga 
waktu maghrib, yaitu: 

 َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- قَاَل » اْحِبُسوا
ِصبـَْياَنُكْم َحتَّ َتْذَهَب فـَْوَعُة اْلِعَشاِء فَِإنَـَّها َساَعٌة َتَْتُِق ِفيَها الشََّياِطني116

Misyk±h al-Ma¡±bih, Juz 2, (Cet. I; Beirµt: D±r al-Fikr, 1422 H/ 2002 M), h. 790. 
115 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 528.
116 A¥mad bin ¦anbal, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, Juz 12  h. 18.
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Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tahanlah anak-anak kalian hingga permulaan 
isya' telah selesai, karena saat itu adalah saat terbakarnya setan'.

 حت ,bermakna janganlah kalian keluar dari rumah احبسوا صبيانكم
 fa dan wauw menandakan menduga awal waktu isya تذهب فوعة العشاء
akan berakhir permulaanya seketika itu juga, adapun permulaannya 
waktu isya ialah permulan yang paling baik, dan permulaan tersebut 
anak-anak tidak boleh berkeliaran, ada riwayat yang menggunakan 
kata q±’ secara bahasa. فإهنا ساعة تتق , kha’ ra’ dan qaf  dari pemotongan 
sebab terputusnya kemenangan. 

Dari hadis di atas, dijelaskan bahwa sebab Nabi melarang secara 
mutlak anak-anak keluar diwaktu isya, karena waktu tersebut bersamaan 
dengan tersebarnya syetan, sebab sesungguhnya mendatangi manusia. 
Dan dalam perkara ini yang menunjukkan bahwasanya syetan turun 
kepada anak-anak dengan membawa penyakit dari syetan, apabila 
sudah berhati-hati mereka tidak akan mendapatkan keburukan 
tersebut.117 Walaupun sebenarnya hadis ini bisa dimaknai secara 
tersirat bahwa mungkin setan yang dimaksud disitu adalah virus atau 
gangguan. Karena biasanya saat malam hari penyakit lebih mudah 
menyerang, dan gangguan secara fisik lebih mungkin terjadi.

Hadis selanjutnya memberikan petunjuk bahwa orang tua punya 
kewajiban moral untuk menafkahi anak-anaknya. Kewajiban tersebut 
berkaitan dengan tugas yang diembannya sebagai orang tua.

َما  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل  َمْعِدي َكِرَب  ْبِن  اْلِمْقَداِم  َعِن 
َأْطَعْمَت نـَْفَسَك فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة َوَما َأْطَعْمَت َوَلَدَك فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة َوَما َأْطَعْمَت 

َزْوَجَك فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة َوَما َأْطَعْمَت َخاِدَمَك فـَُهَو َلَك َصَدَقٌة118
Artinya:

Dari Al Miqdam bin Ma'di Karib berkata; Rasulullah Shallalla-
hu'alaihiwasallam bersabda: «Jika kamu memberi makan pada diri 

117 Muhammad bin Ism±‘il bin S±lih bin Muhammad al-Hasb³, al-Tanw³r Syurhu 
al-J±mi‘ al-Sag³r, (Cet. I al-Maktabatu Dir±sah al-Sal±m, 1432). 404.

118 A¥mad bin ¦anbal, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, Juz 13, h. 
292-293.
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kamu, maka itu menjadi sedekah bagimu, jika kamu memberi makan 
pada anakmu maka itu menjadi sedekah bagimu, jika kamu mem-
beri makan pada istrimu maka itu menjadi sedekah bagimu, jika 
kamu memberi makan pada pelayanmu maka itu menjadi sedekah 
bagimu." 

Secara umum hadis ini berbicara tentang sedekah, bahwa pada 
dasarnya sedekah terbaik adalah sedekah kepada keluarga terdekat. 
Sedekah kepada keluarga lebih dianjurkan bahkan diwajibkan, karena 
dalam hadis ini, sedekah diartikan sebagai nafqah yang wajib diberikan 
oleh seorang suami atau pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Dan 
pahala dalam menafkahi keluarga bisa didapatkan apabila diniatkan.119 

Dalam kondisi saat orang tua bercerai, dalam agama juga diberikan 
petunjuk penyelesaian pilihan anak dengan memberikan mereka hak 
untuk memilih. Nabi bersabda:

ِه أَنَُّه َأْسَلَم َوأََبْت اْمَرأَتُُه َأْن ُتْسِلَم َفَجاَء اْبٌن َلَُما َصِغٌي لَْ يـَبـُْلْغ احْلُُلَم  َعْن َجدِّ
فََأْجَلَس النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اأْلََب َها ُهَنا َواأْلُمَّ َها ُهَنا ُثَّ َخيَـَّرُه فـََقاَل 

اللَُّهمَّ اْهِدِه َفَذَهَب ِإىَل أَبِيِه120
Artinya:

Dari kakeknya (kakek Abdul Hamid bin Salamah), bahwa ia masuk 
Islam namun isterinya menolak untuk masuk Islam. Kemudian anak 
kecil mereka berdua yang belum baligh datang, kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mendudukkan ayah di sini dan ibu di sini, 
kemudian menyuruh anak tersebut untuk memilih. Kemudian beliau 
mengucapkan: "Ya Allah, berilah ia petunjuk menuju ayahnya." 

Dalam kitab Sunan al-Nas±’i dan Sunan Abi Dawud hadis ini di 
tempatkan dalam bab Thalaq. Alasan Sunan al-Nas±’I dan Abu Dawud 
menempatkan hadis ini di bab Thalaq karena anak Rafi’ bin Sinan 
memiliki istri dan memiliki anak, istri Rafi’ bin Sinan menginginkan 
cerai karena mereka berbeda agama. Rafi’ bin Sinan ingin mengasuh 
anaknya dan memeluk agama Rafi’ bin Sinan, begitupula Istrinya 

119 Lihat: Zain al-D³n Mu¥ammad al-Mad’µ al-¦add±d³, Fai« al-Qad³r, Juz 5 
(Mesir: al-Maktabah al-Tij±riyah al-Kkubr±, 1356 H), h. 423. Lihat juga: Zain al-D³n 
Mu¥ammad al-Mad’µ al-¦add±d³, Al-Tais³r bi Syar¥ Jam³’ al-¢agh³r, Juz 2 (Riyad: 
Maktabah al-Im±m al-Syafi’³, 1408 H), h. 342.

120 Al-Nas±’³, Sunan al-Nas±’³, h. 542-543. 
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ingin mengasuh anaknya dan memeluk agamanya, sehingga timbullah 
perdebatan antara keduanya.

Suatu ketika Rafi bin Sinan mengembil inisatif untuk mengadukan 
permasalahannya kepada Rasulullah saw. Rasul pun menyuruh 
keduanya duduk di samping rasul kemudian anaknya memilih. Maka 
Rasul berdoa “Ya Allah berilah hidayah kepada anak itu”, maka anak 
itu pergi ke ayahnya. Anak itu pun di asuh oleh ayahnya dan memeluk 
agama ayahnya yaitu agama Islam.

Al-Q±ri’ berkata makna kalimat (ُغَلًما  yaitu anak yang (َخيَـَّر 
memiliki gigi sudah dapat memilih agamanya sendiri. ada pula yang 
mengatakan kata gulaman adalah anak yang sudah mumayyiz (anak 
yang sudah membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang 
buruk. Ibnu Himmam mengatakan kata di atas adalah anak yang sudah 
makan sendiri, minum sendiri.

1. Interaksi Nabi pada Aspek Moral dan Agama:
Hadis berikut menjelaskan bagaimana interaksi, stimulus atau 

ransangan yang diberikan Nabi untuk menumbuhkan naluri keagamaan 
cucunya, yaitu dengan menguatkan jasmani dan rohaninya dengan 
menggunakan doa. Hal ini penting agar secara instink anak-anak 
belajar memahami bahwa ada kekuatan ghaib yang mestinya diyakini, 
walau tak terlihat tapi kekuatannya bisa dirasakan. Nabi bersabda:

َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما قَاَل َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُعوُِّذ احلََْسَن 
َواحلَُْسنْيَ َويـَُقوُل ِإنَّ أَبَاُكَما َكاَن يـَُعوُِّذ ِبَا ِإْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه 

التَّامَِّة ِمْن ُكلِّ َشْيطَاٍن َوَهامٍَّة َوِمْن ُكلِّ َعنْيٍ َلمَّة121
Artinya:

Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam biasa memohonkan perlindungan untuk Al Hasan 
dan Al Husein (dua cucu Beliau) dan berkata; "Sesungguhnya nenek 
moyang kamu pernah memohonkan perlindungan untuk Isma'il dan 
Ishaq dengan kalimat ini: A'uudzu bi kalimaatillaahit taammati min 
kulli syaitaani wa haammatin wa min kuli 'ainin laammah" ("Aku 
berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap 

121 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz 2, h. 467.
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setan dan segala makhluq berbisa dan begitupun dari setiap mata 
jahat yang mendatangkan petaka").

Nabi Muhammad saw mendo’akan cucu-cucunya (Hasan dan 
Husain) dengan do’a yang pernah digunakan oleh nabi Ibrahim untuk 
kedua anaknya (Isma’il dan Ishaq) yakni: ِّأَُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَِّة ِمْن ُكل 
 agar  keduanya senantiasa  terhindar dari  َشْيطَاٍن َوَهامٍَّة َوِمْن ُكلِّ َعنْيٍ َلمٍَّة
mara bahaya. Nabi Muhammad menyandarkan do’a tersebut kepada 
nabi Ibrahim karena beliau merupakan keturunan dari nabi Ibrahim. 

Adapun maksud dari ِبَكِلَمات اهلل pada do’a diatas adalah  semua 
kalimat-kalimat Allah yang bersifat Khusus seperti al-Mu’awwa©atain. 
Sedangkan Al-Haraww³ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 
 pada do’a diatas التامة adalah al-Qur’an. Maksud dari kata ِبَكِلَمات اهلل
adalah kalimat yang sempurna, kalimat yang bermanfaat, kalimat 
yang positif, kalimat yang diberkahi, atau kalimat yang didalamnya 
tidak terdapat kekurangan atau kecacatan seperti perkataan manusia.122  
Kata َشْيطَاٍن pada do’a diatas bermakna syaitan dari kalangan jin dan 
manusia.   maksud  َعنْيٍ َلمٍَّة pada do’a diatas adalah  penglihatan yang 
menyebabkan keburukan, sedangkan kata ٍَلمَّة bermakna penyakit yang 
menyebabkan kelumpuhan, penyakit gila, dan semacamnya.123 هامة 
pada hadis diatas bermakna binatang buas yang terdapat dibumi yang 
dapat  menyakiti manusia seperti kalajengking, ular dan semacamnya .124 

Salah satu bentuk interaksi rasul pada anak usia dini di aspek 
moral, yaitu saat nabi menegur cucunya saat ia memakan makanan 
yang tidak berhak baginya. Nabi akhirnya memerintahkan untuk 
mengeluarkannya dengan mengatakan kih kih, sebagai koreksi 
langsung dari apa yang diperbuat. Sebagaimana hadis di bawah ini:

ْعُت أَبَا ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َأَخَذ احلََْسُن ْبُن َعِليٍّ َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما مَتَْرًة  سَِ
ِمْن مَتِْر الصََّدَقِة َفَجَعَلَها يف ِفيِه فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِكْخ ِكْخ لَِيْطَرَحَها 

122 Abµ Mu¥mmad Ibn A¥mad Ibn Mµs±, ‘Umadah al-Q±ri’Syara¥ ¢a¥³¥ al-Bukh±ri, 
Juz 15 (Beirut: D±r I¥y± al-Tur±£, t. th), h. 265.

123 Mu¥ammad Ibn ‘Abd al-H±d³ al-Nawaw³, ¦±syiyah al-Sanad³ ‘Al± Sunan Ibn 
M±jah, Juz 2 (Beirut: D±r al-Jabal, t. th), h. 359

124 Abµ ¦asan ‘Ubaidillah Ibn Mu¥ammad ‘Abd al-Sal±m, Mira’>t al-Maf±t³¥ 
Syara¥ Misyk±t al-Ma¡±b³h, Juz 5 (Cet III; Libanon:al-J±mi’ah al-Salafiyah,1984), 
h. 225
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ُثَّ قَاَل أََما َشَعْرَت أَنَّا َل نَْأُكُل الصََّدَقَة125
Artinya:

Aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; "Suatu 
hari Al Hasan bin 'Ali radliallahu 'anhuma mengambil kurma dari 
kurma-kurma shadaqah (zakat) lalu memasukkannya ke dalam 
mulutnya, maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Hei, 
hei". Maksudnya supaya ia membuangnya dari mulutnya. Selanjutnya 
Beliau bersabda: "Tidakkah kamu menyadari bahwa kita tidak boleh 
memakan zakat". 

Bentuk interaksi lain dari rasul kepada anak kecil yang berkaitan 
dengan aspek agama yaitu saat ia mengajak seorang anak yang selama 
ini membantu dirinya untuk masuk Islam. Seperti diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari yaitu:

َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َكاَن ُغَلٌم يـَُهوِديٌّ َيُْدُم النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
َفَمِرَض فَأَتَاُه النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُعوُدُه فـََقَعَد ِعْنَد رَْأِسِه فـََقاَل َلُه َأْسِلْم 
فـََنَظَر ِإىَل أَبِيِه َوُهَو ِعْنَدُه فـََقاَل َلُه َأِطْع أَبَا اْلَقاِسِم َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فََأْسَلَم 
َفَخرََج النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو يـَُقوُل احلَْْمُد لِلَِّه الَِّذي أَنـَْقَذُه ِمْن النَّاِر126

Artinya:

Dari Anas radliallahu 'anhu berkata,: "Ada seorang anak kecil Yahudi 
yang bekerja membantu Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menderita 
sakit. Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menjenguknya 
dan Beliau duduk di sisi kepalanya lalu bersabda: "Masuklah 
Islam". Anak kecil itu memandang kepada bapaknya yang berada 
di dekatnya, lalu bapaknya berkata,: "Ta'atilah Abu Al Qasim 
Shallallahu'alaihiwasallam". Maka anak kecil itu masuk Islam. 
Kemudian Nabi Shallallahu'alaihiwasallam keluar sambil bersabda: 
"Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari 
neraka".

Hadis ini menjadi dasar diperbolehkannya mengambil orang 
kafir sebagai pembantu, menjenguknya ketika ia sakit apalagi jika ia 

125 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz. 1, h. 462. 
126 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz. 1, h. 416.
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merupakan tetangga,127 dan menunjukkan betapa Islam mengandung 
pesan-pesan mengenai kebaikan. Di dalam hadis ini jelas menunjukkan 
bahwa Islam –melalui praktik Nabi saw.- menghormati anak-anak. 
Adapun potongan hadis yang berbunyi anqazahu min al-n±r (ia telah 
terbebas dari api neraka) menjadi dalil bahwasanya keislaman anak 
yang disebut di dalam hadis ini diterima. Sehingga, jika yang terjadi 
adalah sebaliknya, yaitu anak-anak yang telah berakal dan wafat dalam 
keadaan kafir maka ia akan diazab. Adapun anak hasil perzinaan yang 
wafat maka tidak dilarang untuk dishalatkan karena keislamannya 
mengikuti ibunya yang muslim –jika memang muslim-. Begitupula 
jika ayahnya yang muslim sedangkan ibunya tidak, maka tidak ada 
satupun yang berpendapat bahwa ia tidak dishalatkan kecuali hanya 
Qat±dah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abdul Bar yang 
dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqal±n³y.128 

Adapun mengenai dishalatkan atau tidaknya anak-anak dari 
orangtua muslim yang wafat, ulama berbeda pendapat. Su’aid bin 
Jubair berkata bahwa anak-anak tidak dishalatkan hingga ia sudah 
baligh atau pendapat lain mengatakan hingga ia sendiri sudah shalat. 
Namun, jumhur berpendapat bahwa jenazah anak-anak yang wafat 
tetap dishalatkan bahkan meskipun ia lahir dalam keadaan dalam 
keadaan telah gugur. Imam Abu ¦an³fah mensyaratkan jika anak yang 
masih dalam bentuk janin itu telah ditiupkan ruh atau berumur 4 bulan 
atau lebih dan ia meninggal maka ia tetap dishalatkan. Sedangkan Imam 
Syafi’I dan Imam Malik mengatakan bahwa anak yang dishalatkan 
hanya jika ia telah menangis ketika dilahirkan.129

Ibnu Syihab berpendapat bahwa setiap anak yang lahir tetap 
dishalatkan jika kedua orangtuanya muslim, atau hanya ayahnya 
muslim meskipun ibunya bukanlah muslim dengan berdalil bahwa 
semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah asalkan ia menangis ketika 
dilahirkan. Adapun jika ia tidak menangis maka tidak dishalatkan 

127 Abµ Mu¥ammad Ma¥mµd bin A¥mad bin Mµsa bin A¥mad bin ¦usain Al-
G³t±b³y Al-¦anaf³y, Syar¥ Sunan Abµ D±wud, juz 6 (Cet. I; Riy±«: Maktabah Al-Rusyd, 
1420 H/ 1999 M), h. 14.

128 Abu al-Fa«l A¥mad bin ‘Ali bin Mu¥ammad bin A¥mad bin ¦a}jar Al-
‘Asqal±n³y, Fat¥ al-B±ri Syar¥ ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, Juz. III,  h. 221.

129 Mu¥ammad bin A¥mad bin Mu¥ammad bin A¥mad bin Rusyd Al-Qur°ub³y, 
Bid±yat al-Mujtahid wa Nih±yat al-Muqta¡id, juz 1 (Semarang: Karya Toha Putra, t. 
th), h. 175.
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karena ia telah gugur..130 Adapun anak yahudi di dalam hadis ini 
bernama ‘Abdul Quddµs sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu 
Bisykwal yang dikutip oleh Al-Qas°al±n³y.131 

Di kesempatan lain rasul pernah juga dikisahkan mematahkan 
sebuah kalung yang terpasang pada seorang anak. Hal ini dilakukan 
sebagai bentuk intervensi agama dalam mendidik anak dan merupakan 
salah satu bentuk perhatian rasul dalam menjaga akidah anak-anak 
dengan menjaga lingkungannya yang mungkin membawanya pada 
sikap sirik. Nabi bersabda:

عن أب قلبة قال قطع رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم التمسه من قلدة الصب 
- يعن الفضل بن عباس - قال وهي الت ترز يف عنق الصب من العني132

Artinya:

Dari Abiy Qal±bah, berkata: bahwa Rasulullah pernah mematahkan 
sebuah kalung yang diambil dari seorang anak kecil (yaitu al-Fadl 
bni Abb±s), rawi berkata, kalung itu yang biasanya diikatkan pada 
leher pada seorang anak untuk melindunginya dari gangguan sihir.      

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsep 
nabi dalam membina anak usia dini pada aspek moral dan agama bisa 
dijabarkan dalam poin-poin berikut:
1. Senantiasa menjaga dan memuliakan moral dan akhlak anak.
2. Memberi petunjuk etika sebelum dan saat makan, yaitu dimulai 

dengan mengucapkan nama Allah Swt., makan dengan tangan kanan, 
dan makan secara beraturan yaitu dimulai dengan memakan yang 
ada di depan.

3. Etika saat anak hadir dalam majelis bersama orang tua yaitu ia 
duduk berdekatan orang tuanya jangan biarkan sang anak duduk 
jauh dari orang tuanya.

4. Etika saat bertamu anak-anaknya diajarkan untuk memberi salam.
5. Nabi memberi instruksi jika memotong rambut sang anak maka 

130 Ibnu Bat°°±l Abµ al-¦asan ‘Ali bin Khalf bin ‘Abd al-Mulk, Syar¥ ¢a¥³¥ 
al-Bukh±r³y, juz 3 (Cet. II; Riyadh : Maktabah Al-Rusyd, 1423 H/ 2003 M), h. 340.

131 A¥mad bin Mu¥ammad bin Abµ Bakr bin ‘Abd al-Mulk Al-Qas°al±n³y Al-Fat³b³y 
Al-Mi¡r³y Abu Al-Abb±s Syih±budd³n, Irsy±d al-S±r³ li Syar¥ ¢a¥³¥ al-Bukh±r³y, juz 
2 (Cet. VI; Mesir: Al-Ma°ba’ah al-Kubr± al-Am³riyyah, 1323 H), h. 449.

132 Abµ Bakr ‘Abdu al-Raz±q bni Ham±m al-¢an‘an³, Mu¡annaf ‘Abdu al-Raz±q, 
juz 11 (Cet. 2; Beirut: Maktab al-Isl±m³, 1403 H.), h. 208.
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jangan membiarkan anak dengan model aneh, seperti mencukur 
sebagian dan sebagiannya tidak.

6. Saat berbusana nabi melarang anak-anak dibiarkan dengan warna 
dan model yang aneh yang mengikuti gaya-gaya orang kafir.

7. Dalam tata pergaulan nabi mengajarkan etika untuk menjauhi sikap 
iri dan dengki.

8. Saat kelahiran nabi memberi petunjuk bagaimana etika yang baik 
yaitu dengan meng-azani dan men-iqamahkan mereka, walaupun 
riwayat ini dhaif tapi jika berkaitan dengan social bisa saja dilakukan 
selama tidak ada dalil yang melarangnya.

9. Saat shalat, nabi juga memberi petunjuk etika pada anak kecil, 
yaitu tidak menoleh.

10. Berkaitan dengan ibadah haji nabi memberikan petunjuk bahwa 
anak kecil bisa saja diajak untuk pergi melaksanakan ibadah haji, 
sebagai stimulus pada ketaatan dalam beribadah dan menciptakan 
suasana lingkungan agamis bagi mereka.

11. Dalam pergaulan di lingkungan nabi menganjurkan kepada anak-
anak untuk tidak lagi bermain menjelang waktu maghrib.

12. Secara hukum (agama) saat orang tua bercerai, posisi anak akan 
diberikan sesuai dengan apa yang mereka pilih.

13. Salah satu bentuk interaksi nabi untuk merangsang tumbuhnya sikap 
keagamaan dan perkembangan jasmani anak dengan menggunakan 
doa.

14. Sikap tegas nabi saat anak berbuat keliru jika berkenaan dengan 
halal dan haram seperti dilakukannya pada cucunya saat ia memakan 
makanan yang tidak berhak baginya. Nabi akhirnya memerintahkan 
untuk mengeluarkannya dengan mengatakan kih kih, sebagai koreksi 
langsung dari apa yang diperbuat.

15. Rasul pernah mengajak seorang anak yang selama ini membantu 
dirinya untuk masuk Islam, hal ini berarti bahwa berdakwah tidak 
dibatasi pada usia.

16. Nabi pernah dikisahkan mematahkan sebuah kalung yang terpasang 
pada seorang anak, ini sebagai bentuk ketegasan nabi dalam menjaga 
akidah anak-anak dengan menjaga lingkungannya yang mungkin 
membawanya pada sikap sirik.

17. Orang tua punya kewajiban moral untuk menafkahi anak-anaknya.
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b. Aspek Sosial-Emosi
Berikutnya pada bagian ini akan dibahas bentuk pembinaan dan 

interaksi nabi pada anak-anak di aspek sosial dan emosinya. Seperti 
dipahami bahwa kata sosial berarti suka memperhatikan kepentingan 
umum, seperti suka menolong, dan berderma. Sedangkan emosi adalah 
luapan perasaan yang berkembang; keadaan dan reaksi psikologi dan 
fisiologi seperti kegembiraan dan kesedihan. 133  

Dari pengertian di atas bisa dipahami bahwa sosial-emosi adalah 
perbuatan yang disertai dengan perasaan-perasaan tertentu yang 
melingkupi individu di saat berhubungan dengan orang lain. Jadi 
perkembangan sosial-emosi pada anak usia dini adalah perubahan 
perilaku yang disertai dengan perasaan-perasaan tertentu yang 
melingkupi anak usia dini saat berhubungan dengan orang lain. 134   

1. Bentuk Pembinaan Nabi 
Pada hadis di bawah ini nabi mengajarkan bagaimana sikap yang 

benar dalam meluapkan emosi. Sikap marah dan emosi itu wajar, tapi 
jangan sampai ditumpahkan hingga menimbulkan kerusakan yang lain, 
seperti dengan menyumpahi diri sendiri, hingga anak. Nabi bersabda:

َتْدُعوا  َل  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اللَُّه  َصلَّى  اللَِّه  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل  اللَِّه  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن 
َعَلى أَنـُْفِسُكْم َوَل َتْدُعوا َعَلى أَْوَلدُِكْم َوَل َتْدُعوا َعَلى َخَدِمُكْم َوَل َتْدُعوا َعَلى 
أَْمَواِلُكْم َل تـَُواِفُقوا ِمْن اللَِّه تـََباَرَك َوتـََعاىَل َساَعَة نـَْيٍل ِفيَها َعطَاٌء فـََيْسَتِجيَب َلُكْم 

قَاَل أَبُو َداُود َهَذا احلَِْديُث ُمتَِّصٌل ُعَباَدُة ْبُن اْلَولِيِد ْبِن ُعَباَدَة َلِقَي َجاِبرًا135
Artinya:

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallla Allahu 'alaihi 
wa sallam bersabda: «Janganlah kalian mendo'akan kecelakaan atas 
diri kalian, janganlah kalian mendo'akan kecelakaan bagi anak-anak 
kalian, dan janganlah kalian mendo'akan kecelakaan atas pembantu 
kalian, dan janganlah kalian mendo'akan kecelakaan atas harta kalian, 
jangan sampai kalian berdoa tepat saat diperolehnya pemberian 
sehingga Allah mengabulkan do'a kalian. Abu Daud berkata; hadits 
ini adalah hadits yang muttashil (yaitu yang sanadnya bersambung 

133 Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, h. 123.    
134 Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, h. 123.    
135 Abµ D±wud, Sunan Abµ D±wud, juz 2, h. 125.
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kepada Rasulullah shallAllahu wa'alaihi wa sallam) sebab 'Ubadah 
bin Al Walid bin 'Ubadah bertemu dengan Jabir. 

Kata l± tad‘µ ‘al± anfusikum bermakna janganlah kamu meminta 
akan keburukan terhadap dirimu dari kehancuran, l± tad‘µ ‘ala 
awl±dikum jangan pula meminta akan keburukan kepada anak-anakmu 
dengan kebutaan dan selainnya, wa l± ‘al± amw±likum dan jangan 
meminta keburukan atas budak laki-laki atau budak perempuanmu 
dengan kematian atau selainnya.136

Zain al-D³n ‘Abd Ra¥m±n bin Rajab bin ¦asan dalam J±mi‘ al-
‘Ulµm wa al-¦ukm f³ Syar¥ Khams³n ¦ad³£an min J±mi‘ al-Jaw±mi‘ 
bahwa hadis ini berkaitan dengan larangan Nabi saw. berkata buruk 
dalam keadaan marah, pada umumnya orang yang marah emosinya 
tidak terkontrol sehingga perbuatannya juga tidak terkontrol. 
Orang yang marah akan sangat mudah untuk berbuat apapun tanpa 
memikirkan terlebih dahulu perbuatannya baik atau buruk, sehingga 
nabi mengingatkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh al-°abran³ 
dari Anas sebagai berikut:

يَاِن: َمْن ِإَذا َغِضَب لَْ يُْدِخْلُه َغَضُبُه يف بَاِطٍل، َوَمْن  َثَلٌث ِمْن َأْخَلِق اْلِ
، َوَمْن ِإَذا َقَدَر، لَْ يـَتـََعاَط َما لَْيَس َلُه137 ِإَذا َرِضَي، لَْ ُيْرِْجُه ِرَضاُه ِمْن َحقٍّ

Artinya:

Ada tiga yang termasuk akhlak iman yaitu hendaknya orang yang 
marah tidak memasukkan kemarahannya dalam kebatilan, orang 
yang senang hendaknya kesenangannya tidak mengeluarkannya dari 
kebenaran dan orang yang mempunyai kemampuan hendaknya tidak 
melampaui dari apa yang ada padanya. 

Orang-orang yang melaknat dirinya dengan berkata buruk 
terhadap dirinya ataupun kepada para orang tua berkata buruk terhadap 

136 Abµ ¦±san Nur al-D³n al-Mil± al-Hurw³ al-Q±r³, Marq±h al-Maf±ti¥ Syar¥u 
Musyq±t al-Ma¡±b³¥, juz 4 (Cet. I; Beirut: D±r al-Fikr, 1422 H./2004), h. 1526, lihat 
juga, Abµ al-¦asan ‘Ubaidill±h bin Mu¥ammad ‘Abd al-Sal±m bin Kh±n Mu¥ammad 
bin ²m±n Allah al-His±m al-D³n al-Ra¥m±n³, Mur±‘ah al-Maf±t³¥ Syar¥ Misyk±h al-
Ma¡±b³h, juz 7 (Cet. III; Bin±ris: al-J±mi‘ah al-Salafiyah, 1984), h. 350.

137 Abµ al-Q±sim al-°abr±niy, al-Rau« al-D±niy (Mu‘jam al-¢ag³r), Juz 1 (Cet. I; 

Beirµt: al-Maktabah al-Isl±miy, 1405 H/1985 M), h. 114. 
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anaknya, misalnya mengatakan anaknya bodoh, nakal dan lain-lain 
dengan perkataan buruk tidaklah dibenarkan oleh karena pada dasarnya 
seluruh perkataan atau permintaan akan terkabul ketika sampai pada 
waktu dikabulkannya.138 Hal ini sesuai penafsiran Muj±hid terhadap 
Q. S. Yunus/10: 11, yaitu:

َوَلْو يـَُعجُِّل اللَُّه لِلنَّاِس الشَّرَّ اْسِتْعَجاَلُْم بِالَْْيِ َلُقِضَي ِإلَْيِهْم َأَجُلُهْم 
فـََنَذُر الَِّذيَن َل يـَْرُجوَن ِلَقاَءنَا يف طُْغَياهِنِْم يـَْعَمُهوَن.

Terjemahnya:

Dan kalau Sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia 
seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah 
diakhiri umur mereka. Maka Kami biarkan orang-orang yang tidak 
mengharapkan Pertemuan dengan Kami, bergelimangan di dalam 
kesesatan mereka.139

Muj±hid menafsirkan bahwa ayat ini merupakan perkataan 
seseorang terhadap keluarganya, anaknya ataupun hartanya ketika dia 
marah,140 boleh jadi seseorang ketika dalam keadaan marah mengatakan 
kepada kendaraan yang dimilikinya “Allah tidak memberkahi mobil 
ini, atau kuda ini” maka ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi 
saw. 

Nabi juga dalam hadis lain mencontohkan ke ummatnya untuk 
bisa saja menampilkan rasa gembira. Seperti saat terjadi kelahiran bayi 
maka hal sewajarnya jika kegembiraan akan kelahiran itu dimunculkan 
dalam bentuk kegiatan akikah atau syukuran akan kelahiran. Nabi 
bersabda: 

َعْن يُوُسَف ْبِن َماَهَك أَنَـُّهْم َدَخُلوا َعَلى َحْفَصَة بِْنِت َعْبِد الرَّْحَِن َفَسأَُلوَها َعْن 
اْلَعِقيَقِة فََأْخبـََرتـُْهْم َأنَّ َعاِئَشَة َأْخبـََرتـَْها َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أََمَرُهْم 
َعْن اْلُغَلِم َشاتَاِن ُمَكاِفَئَتاِن َوَعْن اجْلَارِيَِة َشاٌة قَاَل َويف اْلَباب َعْن َعِليٍّ َوأُمِّ ُكْرٍز 

138 Zain al-D³n ‘Abd Ra¥m±n bin Rajab bin ¦asan, J±mi‘ al-‘Ulµm wa al-¦ukm 

f³ Syar¥ Khams³n ¦ad³£an min J±mi‘ al-Jaw±mi‘ (Cet. II; t.tp.: D±r al-Sal±m, 2004), 

h. 419.
139 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 307.  
140 Abu al-¦ajj±j Muj±hid bin Jubr al-T±bi‘³ al-Makk³, Tafs³r Muj±hid (Cet. I; Mesir: 

D±r al-Fikr al-Isl±m³ al-¦adi£iyah, 1989), h. 379. 
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َوبـَُرْيَدَة َوَسَُرَة َوَأِب ُهَريـَْرَة َوَعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َوأََنٍس َوَسْلَماَن ْبِن َعاِمٍر َواْبِن َعبَّاٍس 
قَاَل أَبُو ِعيَسى َحِديُث َعاِئَشَة َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َوَحْفَصُة ِهَي بِْنُت َعْبِد 

يِق141 الرَّْحَِن ْبِن َأِب َبْكٍر الصِّدِّ
Artinya:

Dari Yusuf bin Mahak Bahwasanya mereka pernah masuk menemui 
Hafshah binti 'Abdurrahman, mereka bertanya kepadanya tentang 
hukum akikah. Lalu Hafshah mengabarkan bahwa 'Aisyah pernah 
memberitahunya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan para sahabat untuk menyembelih dua ekor kambing 
yang telah cukup umur untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak 
perempuan." Ia berkata, "Dalam bab ini ada hadits serupa dari Ali 
dan ummu Kurz, Buraidah, Samurah, Abu Hurairah, Abdullah bin 
Amru, Anas, Salman bin Amir dan Ibnu Abbas." Abu Isa berkata, 
"Hadits 'Aisyah ini derajatnya hasan shahih, sementara maksud 
Hafshah dalam hadits tersebut adalah (Hafshah) binti 'Abdurrahman 
bin Abu Bakar Ash Shiddiq."

Seperti telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa 
anak-anak itu memiliki kecenderungan untuk selalu mau bermain, 
karena itu orang tua bisa saja memberikan mainan pada anak-anak 
untuk mengembangkan potensi sosial yang dimilikinya. Mainan 
boneka adalah salah satu alat yang kadang digunakan anak untuk 
mengembangkan aspek kompetensi sosialnya. Rasulullah pun dalam 
hadisnya telah memberikan toleransi pada Aisyah untuk memiliki 
boneka, sesuai dalam hadis nabi yang berbunyi:

َعْن َعاِئَشَة َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم تـََزوََّجَها َوِهَي بِْنُت َسْبِع ِسِننَي َوزُفَّْت 
ِإلَْيِه َوِهَي بِْنُت ِتْسِع ِسِننَي َولَُعبـَُها َمَعَها َوَماَت َعنـَْها َوِهَي بِْنُت َثَاَن َعْشَرَة142

Artinya:

Dari 'Aisyah; "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya, 
ketika dia berusia tujuh tahun, dan dia diantar ke kamar beliau 
ketika berusia sembilan tahun, dan ketika itu dia sedang membawa 
bonekanya, sedangkan beliau wafat darinya ketika dia berusia 
delapan belas tahun."

141 Al-Tirmi©i, al-J±mi’ al-¢a¥i¥ Sunan al-Tim³©i, Juz 4, h. 96-97.
142 Muslim,  al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 559.
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Di hadis berikut Nabi memberi petunjuk akan salah satu bentuk 
interaksi sosial yaitu perkawinan. Bahwa perkawinan bagi anak usia 
dini itu tidak diperbolehkan, makanya ia menolak saat sahabatnya Abu 
Bakar dan Umar melamar anaknya Fatima. Nabi bersabda:

َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن بـَُرْيَدَة َعْن أَبِيِه قَاَل َخَطَب أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما 
فَاِطَمَة فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَـَّها َصِغيٌَة َفَخطَبـََها َعِليٌّ فـََزوََّجَها 

ِمْنُه143
Artinya:

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, ia berkata; Abu Bakar 
dan Umar radliallahu 'anhuma melamar Fathimah, lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya ia masih kecil, 
«lalu Ali melamarnya dan beliau menikahkannya dengan Ali. 

Secara umum hadis ini berkaitan dengan pernikahan. Maksud dari 
 .yakni mencari seorang istri ataupun melamar seorang wanita َخَطَب
Kemudian jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, 
hendaklah ia terlebih dahulu melamarnya. kata َخطَاٌب sendiri adalah 
ism mub±lagah, yang menunjukkan sesuatu yang lebih. Maksudnya, 
dalam proses lamaran itu seorang laki-laki hendaklah serius dalam 
menikahi seorang wanita. Kemudian Rasulullah mengatakan ِإنَـَّها 
 maksudnya Fatimah masih kecil, belum dewasa. Selanjutnya َصِغيَة
rasulullah melanjutkan sabdanya dengan mengatakan َفَخطَبـََها َعليٌّ، فـََزّوَجَها 
 ,maksudnya ialah, Nabi memperhatikan dan melihat keduanya  ِمْنُه
Ali memiliki usia yang pantas dan sepadan dengan usia Fatimah. 
Kemudian Rasulullah pun setuju untuk menikahkan mereka, sebab 
pasangan yang seumuran lebih mempunyai perhatian satu sama lain, 
dan saling menyanyangi satu sama lain. Sebagaimana yang dilakukan 
oleh Rasululllah terhadap Aisyah. Kemudian al-J±mi’ mengatakan, 
Rasulullah menikahi Aisyah, sedang Aisyah masih kecil, maka Umar 
dan Abµ bakr berpendapat. Aisyah masih kecil?

Inilah jawaban bahwa sesungguhnya umur haruslah sepadan 
dan memiliki kedekatan terhadap pasangannya, sebab hal tersebut 
di pertimbangkan mengingat dalam suatu pernikahan haruslah ada 

143 Al-Nas±i, Sunan Nas±i, h. 498. 
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kerelaan satu sama lain, kecuali tidaklah mengapa jika berbeda dalam 
segi umurnya. Sebagaimana yang ketika nabi menikahi Aisyah r.a 
ketika berusia 6 tahun, sedangkan Rasulullah berusia sudah mencapai 
umur 50 tahun lebih.

Kemudian ada yang mengatakan sesungguhnya Abu Bakr dan 
Umar memiliki keutamaan serta umur yang mapan Mengapa Rasulullah 
tidak mempertimbangkan hal tersebut?, kemudian kami berkata, betul, 
tidak di pungkiri bahwa keduanya memiliki keutamaan dan kemuliaan 
sebagai seorang sahabat Rasulllah saw. kecuali bahwasanya Ali sendiri 
memiliki keutamaan yang lebih dibanding keduanya dari segi nasab 
atau keturunan terhadap F±timah. Sebab Ali memiliki kedekatan 
dengan Fatimah dari sisi usia. Yang dimana hal inilah menjadi tujuan 
dalam suatu pernikahan. Agar menjadi pasangan yang langgeng, serta 
memiliki cinta kasih diantara satu sama lain.144

Dalam konteks yang lain Agama memberikan pelindungan 
terhadap seorang anak walaupun dari orangtuanya sendiri, jika hal 
itu melanggar nilai-nilai moral dan prinsip syariat. Setelah anak 
mencapai kedewasaan, anak diberikan hak memilih dalam menentukan 
kehidupannya, termasuk memilih pasangan hidup dalam pernikahan 
maupun menyangkut agama maupun menyangkut urusan pribadi 
anak itu sendiri, selama berpegang teguh dalam syariat islam. Karena 
itu diberikan peringatan terhadap orangtua agar tidak memaksakan 
pengamalan agama kepada anak, sebab dalam al-Qur’an dijelaskan 
dalam Q. S. Al-Baqarah/2: 286:

َل ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإلَّ ُوْسَعَها 
Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang (anak-anak atau dewasa) melebihi 
kemampuannya.145

Dalam konteks perlindungan dari segi agama, anak juga harus 
dilindungi dari segala hal yang dapat merusak moralnya karna agama 

144 Mu¥ammad bin ‘Ali bin ²dam bin Mµsa al-I£yµbi al-Wallaw³, Z|ukhairah al-
‘Aqb³ fi Syar¥ al-Mujtab³, Juz 27 (Cet. I; D±r ²li Barµm Linnasyri’ wa al-Tauz³’, 
1424H./ 2003M), h. 57-58.

145 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 72.  
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tidak dilepaskan dari moral. Pertumbuhan anak dalam pembentukan 
sikap, perilaku dan kepribadiaan, bukan hanya ditentukan oleh 
keluarga, ibu dan bapak, tetapi juga bacaan dalam lingkungan sekitar. 
Hal ini memberitahukan bahwa masa depan anak dalam memilih 
jalannya dan pasangan hidupnya tergantung sikap orangtua dalam 
membentuk pribadi anak itu sendiri.146 

2. Bentuk Interaksi Nabi
Pada bagian ini akan digambarkan beberapa bentuk interaksi yang 

dilakukan Nabi pada anak usia dini yang berkenaan dengan aspek 
sosial-emosi. Dimulai dengan sikap sosial Nabi yang sangat perhatian 
pada anak-anak dan senantiasa dilakukannya. Dalam sebuah hadis 
digambarkan kegiatan sedekah yang dilakukan nabi berdasarkan berat 
timbangan rambut saat anak rambut dipotong dalam kegiatan akikah. 
Hal ini menandakan bahwa kegembiraan akan kelahiran seorang anak 
tidak boleh dirasakan sendiri, tapi seyogyanya rasa senang itu dibagi, 
minimal dalam bentuk sedekah pada orang yang tidak mampu. Nabi 
bersabda:

َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَمٍَّد َعْن أَبِيِه أَنَُّه قَاَل َوَزَنْت فَاِطَمُة بِْنُت َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه 
َقْت ِبزِنَِة َذِلَك ِفضًَّة147 َعَلْيِه َوَسلََّم َشَعَر َحَسٍن َوُحَسنْيٍ َوَزيـَْنَب َوأُمِّ ُكْلثُوٍم فـََتَصدَّ

Artinya:

Dari Ja'far bin Muhammad dari Bapaknya ia berkata; "Fatimah puteri 
Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam pernah menimbang rambut 
Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kultsum, lalu mensedekahkan 
perak yang sama dengan berat timbangan rambut tersebut." 

Adapun kalimat Fatimah puteri Rasulullah Shalla Allahu ‘alaihi 
wa sallam yang pernah menimbang rambut Hasan, adalah atas perintah 
Rasulullah saw. adapun pada riwayat Tirmizi dari ‘Ali berkata:

 َعقَّ َرُسوُل اللَِّه - َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم - َعِن احلََْسِن ِبَكْبٍش َوقَاَل: يَا فَاِطَمُة
اْحِلِقي رَْأَسُه َوَتَصدَِّقي ِبزِنَِة َشْعرِِه ِفضًَّة، قَاَل: فـََوَزنَاُه َفَكاَن ِدْرَهًا أَْو بـَْعَض ِدْرَهٍم

146 Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi, (Cet. III; Bandung: Mizan, 1423H./ 
2002 M), h. 74-75.

147 M±lik bin Anas bin M±lik ‘²mir al-A¡bah³ al-Madani, Muwa¯a al-Im±m M±lik, 
Juz 2, (Beirµt: D±r I¥y±’ al-Tura£ al-‘Arbi, 1406H./ 1986M), h. 501.
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Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al Qutha'i 
berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul 
A'la dari Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
Muhammad bin Ali bin Al Husain dari Ali bin Abu Thalib ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengakikahi Hasan dengan 
seekor kambing." Kemudian beliau bersabda: "Wahai Fatimah, 
cukurlah rambutnya lalu sedekahkanlah perak seberat rambutnya." 
Ali berkata, "Aku kemudian menimbang rambutnya, dan beratnya 
sekadar uang satu dirham atau sebagiannya." 

Ibn ‘Abdu al-Ra¥man berkata bahwasanya Ulama mensunnahkan 
atas apa yang dilakukan Fatimah dalam pelaksanaan Aq³qah atau 
selainnya. Al-B±ji berkata “mensedehkankan seberat timbangan 
rambut ¦asan adalah merupakan suatu perbuatan yang baik. 

Didalam kitab ¢a¥³h dijelaskan 

َمَع اْلُغَلِم َعِقيَقٌة فََأْهرِيُقوا َعْنُه َدًما َوأَِميطُوا َعْنُه اأْلََذى
Artinya:

"Bersama lahirnya seorang anak ada keharusan akikah, maka 
tumpahkanlah darah (menyembelih hewan akikah) dan hilangkanlah 
bahaya dari dirinya."

Ibn Jallab menafsirkannya bahwa patuh terhadap perintah dalam 
memotong rambutnya. Kemudian menghindari bahaya dalam hal yang 
umum dalam memotong rambut.148

Di sisi lain nabi juga memberi perhatian yang tinggi pada 
anak-anak yang hadir saat shalat jemaah di masjid, yang boleh saja 
keberadaan mereka karena dibawa oleh orang tuanya sebagai bentuk 
pembinaan pada aspek sosial. Bentuk perhatian yang diberikan dengan 
memendekkan bacaan shalat yang beliau lakukan, hal ini sebagai 
bentuk rasa peduli pada sekitar, seperti dalam hadis berikut:

ثَُه َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإنِّ أَلَْدُخُل يف الصََّلِة  َأنَّ أََنَس ْبَن َماِلٍك َحدَّ
148 Mu¥ammad ‘Abd al-B±qi bin Yµsuf al-Zarq±ni al-Ma¡ri al-Azhari, Syarh al-

Zarq±ni ‘ala Muwa¯a al-Im±m M±lik, Juz 3, h. 148-149.
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ِة َوْجِد  َوأَنَا أُرِيُد ِإطَالَتـََها فََأْسَُع ُبَكاَء الصَِّبِّ فََأَتَوَُّز يف َصَلِت ِمَّا َأْعَلُم ِمْن ِشدَّ
أُمِِّه ِمْن ُبَكائِِه 149

Artinya:

Bahwa Anas bin Malik menceritakan kepadanya, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saat aku shalat dan ingin 
memanjangkan bacaanku, tiba-tiba aku mendengar tangian bayi 
sehingga aku pun memendekkan shalatku, sebab aku tahu ibunya 
akan susah dengan adanya tangisan tersebut." 

Tidak hanya pada diri nabi, pada imam yang lain saat ia menjadi 
imam shalat Jemaah juga diperintahkan untuk memendekkan bacaan 
shalatnya. Bahkan ia pernah nampak murka saat mengetahui ada 
seorang imam yang tak memperhatikan hal itu. Sesuai hadis berikut:

 َعْن َأِب َمْسُعوٍد اأْلَْنَصارِيِّ قَاَل َجاَء َرُجٌل ِإىَل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم
 فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنِّ َواللَِّه أَلَتََأخَُّر َعْن َصَلِة اْلَغَداِة ِمْن َأْجِل ُفَلٍن ِمَّا يُِطيُل
 بَِنا ِفيَها قَاَل َفَما رَأَْيُت النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقطُّ َأَشدَّ َغَضًبا يف َمْوِعَظٍة ِمْنُه
                         يـَْوَمِئٍذ ُثَّ قَاَل يَا أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّ ِمْنُكْم ُمنـَفِّرِيَن فَأَيُُّكْم َما َصلَّى بِالنَّاِس فـَْلُيوِجْز فَِإنَّ

ِفيِهْم اْلَكِبَي َوالضَِّعيَف َوَذا احْلَاَجِة150
Artinya:

Dari Abu Mas'ud Al Anshari mengatakan, seorang laki-laki menemui 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan berujar; "Hai Rasulullah, 
Demi Allah, sungguh saya memperlambat-lambatkan diri dari shalat 
subuh karena si fulan yang menjadi imam, ia selalu memanjangkan 
bacaan shalatnya jika shalat bersama kami." Abu mas'ud Kata; 
belum pernah kulihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedemikian 
marahnya seperti ketika beliau menasehatinya. Lantas Nabi menegur; 
"Hai manusia, diantara kalian ada yang menjadikan orang lain 
menjauhkan diri dari (masjid dan ibadah), siapa diantara kalian 
mengimami orang-orang, lakukanlah secara ringkas (sederhana), 
sebab disana ada orang-orang tua, orang lemah dan orang yang 
mempunyai keperluan". 

149 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, juz 1, h. 234.
150 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, juz 1, h. 332-333.
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Dalam kitab Irsys±d al-S±r³, Syarah ¢a¥ih al Bukhar³ dinyatakan 
bahwa lelaki yang mengeluh pada Rasullah itu adalah Sal³m bin al-
H±ri£. Diterangkan pula bahwa kata الغداة  yang dimaksud disini 
ialah salat subuh, dimana lelaki yang bertanya itu tidak ingin salat 
berjamaah bersama imam karena alasan adanya si Fulan yang bernama 
Mu‘a© bin Jabal (dalam musnad Ab³ Ya‘l± fulan itu bernama Ubay 
bin Ka‘ab) memanjangkan bacaannya di dalam salat subuh lalu Abu 
Mas‘ud berkata “Sebelumnya saya tidak pernah melihat Nabi sangat 
marah seperti hari itu ketika ia memberikan nasihat kepada umatnya 
dan dalam marahnya Nabi saw. itu terdapat ancaman yang besar 
kepada orang yang mendahului orang lain dari berjamaah. Lalu Nabi 
Muhammad saw. bersabda wahai sekalian manusia, sesungguhnya 
ada diantara kalian yang membuat orang lain melarikan diri atau 
tidak suka, maka siapa saja diantara kalian yang salat dengan manusia 
dalam artian salat berjamaah dan menjadi imam maka hendaklah ia 
meringkas karena diantara mereka terdapat orang-orang yang sudah 
lanjut usia, lemah dan mempunyai kepentingan yang lain. Dalam 
karangan Ab³ Z|arr ia tidak menggunakan kata  يا أيها الناس, tetapi أيها 
 dengan di sukunفليوجز  dengan menjatuhkan ad±t al-Nid±nya. kata الناس 
huruf lamnya dengan jim dan setelahnya terdapat huruf za. dan huruf 
ma nya adalah silah muakkad untuk makna samar pada kata  أّي, صلى 
adalah fiil syarat dan yang menjadi jawabnya adalah 151.فليوجز

Kemudian dalam hadis lain Nabi digambarkan memberikan makan 
bayi dengan terlebih dahulu menghaluskannya dengan mulutnya, hal 
ini menggambarkan sikap sosial nabi pada anak-anak, dengan cara tak 
segan-segan untuk berinteraksi langsung dengan anak kecil. Sesuai 
dengan redaksi hadis yang diriwayatkan Muslim yaitu:

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل َذَهْبُت ِبَعْبِد اللَِّه ْبِن َأِب طَْلَحَة األَْنَصارِىِّ ِإىَل َرُسوِل اللَِّه 
-صلى اهلل عليه وسلم- ِحنَي ُوِلَد َوَرُسوُل اللَِّه -صلى اهلل عليه وسلم- ِف َعَباَءٍة 
يـَْهَنأُ بَِعيًا َلُه فـََقاَل » َهْل َمَعَك مَتٌْر «. فـَُقْلُت نـََعْم. فـََناَوْلُتُه مَتَرَاٍت فَأَْلَقاُهنَّ ِف ِفيِه 
َفلََكُهنَّ ُثَّ فـََغَر فَا الصَِّبِّ َفَمجَُّه ِف ِفيِه َفَجَعَل الصَِّبُّ يـَتـََلمَّظُُه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

151 ²hmad bin Mu¥ammad Ab³ Bakr bin ‘Abd. al-Milk al-Qas¯al±n³ al-Qutaib³al-
Mi¡r³, Irsy±d al-S±r³ li Syarh ¢ah³h al-Buk±r³, juz 10 (Cet. VII; Mesir: Ma¯ba‘ah 
al-Kibr³ al-Am³riyyah, 1323 H), h. 229.
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-صلى اهلل عليه وسلم- » ُحبُّ األَْنَصاِر التَّْمَر «. َوَسَّاُه َعْبَد اللَِّه152
Artinya:

Dari Anas bni M±li berkata: Saya pergi bersama ‘Abdullah bi Ab³ 
°alhah al-An¡±r³ ke Rasulullah saat ia dilahirkan. Saat itu Rasulullah 
sedang berada di ‘ab±ah (kandang Ka’bah) memberi minum untanya. 
Beliau bertanya padaku apakah kamu membawa kurma? Akupun 
menjawab iya, dan memberikannya pada Rasulullah. Lalu beliau 
mengunyah kurma tersebut di mulutnya, melembutkannya, setelah itu 
beliau menyuapkannya kepada bayi tersebut, yang lalu menjilatinya. 
Kemudian Rasulullah bersabda: sesungguhnya kaum An¡±r pencinta 
kurma, lalu beliau memberinya nama ‘Abdullah. 

Thalhah dikenal sebagai Kaum Ansar yang mana kaum Ansar 
itu dikenal dengan kedermawanannya. Seperti tergambar saat kaum 
Muhajirin berhijrah ke Madinah, maka kaum Anshar banyak memberi 
bantuan material kepada kaum Muhajirin. Mereka menyerahkan semua 
itu kepada Rasulullah saw. untuk dibagikan sekehendak beliau kepada 
kaum Muhajirin. Anas ibn Malik berkata, seseorang dari kaum Anshar 
memberikan pohon-pohon kurma yang telah siap panen kepada beliau. 
Lalu beliau memberikan semua itu kepada pembantunya, Ummu 
Aiman, ibunda Usamah bin Zaid.

Kemudian Hadis yang dikaji menunjukkan keutamaan kaum 
Anshar karena Nabi sampai menyebutkan kesukaan mereka yaitu 
buah kurma. Dalam Q. S. Al-Hasyr/59: 9 juga ditunjukkan keutamaan 
kaum anshar:

يَمَٰن ِمن َقۡبلِِهۡم ُيِبُّوَن َمۡن َهاَجَر إَِلِۡهۡم َوَل اَر َوٱۡلِ ِيَن َتَبوَُّءو ٱدلَّ  َوٱلَّ
َولَۡو نُفِسِهۡم 

َ
أ  ٰٓ َعَ َوُيۡؤثُِروَن  وتُواْ 

ُ
أ آ  ّمِمَّ َحاَجٗة  ُصُدورِهِۡم  ِف   َيُِدوَن 

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن
ُ
َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِۦ فَأ َكَن بِِهۡم َخَصاَصةۚٞ 

Terjemahnya: 
152 Diriwayatkan Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥ih, juz 2 (Cet. I; D±r °³bah, Riy±«, 2006), 

h. 1024. Juga terdapat pada Sunan Abµ D±wud, bab “F³ Tagyiyri al-‘Asm±u”, nomor 
4300, Musnad A¥mad bab “Musnad Anas bni M±lik” no. 12733, dan Abµ ‘Aw±nah 
Ya’qµb bin Is¥±q bin Ibr±h³m Y±zid al-Nais±bµr³ al-Isfar±³n³, Mustakhraj Abµ ‘Aw±nah, 
Juz 5 (Beirut: D±r al-Ma’±rif, 1994), h. 240.
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Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah 
beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), 
mereka (Anshar) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka 
(Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tiada menaruh keinginan dalam 
hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka 
(Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), 
atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan 
siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang 
orang yang beruntung”.153

Kurma adalah salah satu makanan yang paling mudah ditemukan 
di kalangan bangsa Arab, dan menjadi salah satu makanan pokok. 
Sebagaimana juga di kalangan Anshar tentunya makanan yang mereka 
makan hampir setiap hari adalah buah kurma. Tidak hanya itu, bahkan 
kaum Anshar memiliki kebun tersendiri dari pohon kurma.

Juga dalam hadis lain digambarkan tentang kebolehan anak kecil 
dilibatkan dalam majelis-majelis ilmu sebagai sebuah kegiatan sosial, 
bahkan dalam kegiatan ibadah seperti shalat jenasah, walaupun ada 
beberapa etika yang mereka harus jalankan, sebagaimana hadis di 
bawah ini:

 قَاَل َسَُرُة ْبُن ُجْنُدٍب َلَقْد ُكْنُت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُغَلًما
 َفُكْنُت َأْحَفُظ َعْنُه َفَما َيْنـَُعِن ِمْن اْلَقْوِل ِإلَّ َأنَّ َها ُهَنا رَِجاًل ُهْم َأَسنُّ ِمنِّ َوَقْد
 َصلَّْيُت َورَاَء َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْمَرأٍَة َماَتْت يف نَِفاِسَها فـََقاَم
 َعَليـَْها َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف الصََّلِة َوَسَطَها َويف رَِوايَِة اْبِن اْلُمثـَنَّ

َثِن َعْبُد اللَِّه ْبُن بـَُرْيَدَة قَاَل فـََقاَم َعَليـَْها لِلصََّلِة َوَسَطَها154 قَاَل َحدَّ
Artinya:

Samurah bin Jundub berkata; "Pada masa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam aku masih kecil, dan saya telah menghafal (beberapa 
hadits) dari beliau, maka tidak ada yang menghalangiku untuk 
berbicara kecuali karena di sini terdapat orang-orang yang usia 
mereka lebih tua dariku. Dan sungguh, saya pernah shalat (jenazah) di 
belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menshalatkan 

153 Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 917.  
154 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 373.
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jenazah seorang wanita yang meninggal dunia ketika masa nifas 
(setelah melahirkan). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berdiri (Shalat jenazah) di sebelah tengah-tengah badannya." Dalam 
riwayat Ibnul Mutsanna, ia berkata; telah menceritakan kepadaku 
Abdullah bin Buraidah, ia berkata; "Maka beliau pun berdiri tepat 
di tengahnya untuk menshalatkannya."

Hadis di atas menggambarkan bagaimana posisi imam ketika 
memimpin jama’ah untuk melaksanakan shalat jenazah, hadis ini 
menjelaskan bahwa Rasulullah berdiri tepat ditengah-tengah badan 
jenazah. Namun, yang menarik dari riwayat ini adalah bagaimana 
etika seorang anak kecil yang banyak hafalan hadisnya menghormati 
orang yang lebih tua darinya.

Sahabat yang meriwayatkan hadis ini ialah Samurah bin Jundab, 
ia berkata ; َعَلْيِه َوَسلََّم ُغَلًما  pada masa ) َلَقْد ُكْنُت َعَلى َعْهِد َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ 
itu Samurah bin Jundab masih kecil /anak anak yakni berusia 13 atau 
14 tahun dan ia menyaksikan peperangan Khandaq atau salah satu 
peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah) lalu ia berkata ;  َفُكْنُت 
 maksudnya adalah) َأْحَفُظ َعْنُه، َفَما َيْنـَُعِن ِمَن اْلَقْوِل ِإلَّ َأنَّ َها ُهَنا رَِجاًل ُهْم َأَسنُّ ِمنِّ

ketika Samurah menghadiri sebuah majlis yang di dalamnya ada 
sahabat yang usianya lebih tua lalu mereka berkata ; قال النب صلى اهلل عليه 
 beliau hanya dia sebagai bentuk penghormatan kepada mereka وسلم كذا
sekalipun beliau menghafal sebagaimana apa yang mereka hafalkan, 
dan kadangkala beliau justru lebih banyak hafalannya dari mereka. 
Akan tetapi ia mencegah diri untuk mengatakannya karena di dalam 
majlis tersebut terdapat sahabat yang lebih tua usianya.155

Di hadis lain digambarkan bagaimana penghargaan dan sikap 
perhatian yang diberikan nabi pada anak kecil, yaitu dengan memberikan 
kesempatan kepada mereka terlebih dahulu untuk mencicipi makanan 
yang disajikan pada nabi. Sesuai redaksi hadis di bawah ini:

 َعْن َأِب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـُْؤَتى بَِأوَِّل الثََّمِر فـَيـَُقوُل
نَا َويف َصاِعَنا بـَرََكًة َمَع بـَرََكٍة ُثَّ يـُْعِطيِه  اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا يف َمِديَنِتَنا َويف ِثَارِنَا َويف ُمدِّ

155 Al-Syaikh al-°ab³b A¥mad Ha°³bah, Syar¥ Riy±« al-¢±lih³n, juz 18 (Cet. Durµs 
¢awtiyyah Q±ma bi Tafr³gih± Mawqi‘ al-Syibkah al-Islamiyyah, t.th.), h. 7.
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َأْصَغَر َمْن َيُْضرُُه ِمْن اْلِوْلَداِن156
Artinya;

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
biasanya diberi buah yang pertama kali keluar, maka beliau pun 
berdo'a: "Allahumma baarik lanaa fii madiinatinaa wa fii tsamarinaa 
wa fii muddinaa wa fii shaa'inaa barakatan ma'a barakatin” (Ya 
Allah, berkahilah Madinah kami, pada buah-buahan kami, pada 
Mudd kami, pada Sha' kami, dengan keberkahan yang melimpah)." 
Baru kemudian beliau memberikannya kepada anak yang paling 
kecil di antara anak yang hadir di situ.

Hadis di atas sangat kuat pesan sosial yang diembannya yaitu 
pentingnya memberi perhatian utama pada anak kecil sebagai sarana 
penguatan kekuatan kejiwaannya, walaupun dalam kitab syarah, hadis 
di atas lebih membahas perihal do’a yang ada di dalamnya. Yaitu 
bahwa orang-orang Madinah sangat mempercayai doa yang diberikan 
Rasulullah dengan harapan adanya kesempurnaan buah buahan mereka 
dengan keberkahan yang didapatkan. Pelajaran yang diperlihatkan 
oleh Rasullah ialah sebagai awal kebaikan dari buah buahan tersebut 
sebelum terperangkap dari hak hak zakat.157

Perbuatan sosial nabi juga bisa dilihat saat nabi bersedia untuk 
memberi nama bayi dan menyuapinya saat seorang istri sahabatnya 
melahirkan lalu anaknya dibawakan kepadanya. Hal itu menunjukkan 
bahwa Rasulullah juga memberi perhatiaan yang tinggi kepada anak 
kecil. Sesuai redaksi hadis berikut:

 َعْن َأِب ُموَسى َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل ُوِلَد ِل ُغَلٌم فَأَتـَْيُت ِبِه النَِّبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه
 َوَسلََّم َفَسمَّاُه ِإبـْرَاِهيَم َفَحنََّكُه بَِتْمَرٍة َوَدَعا َلُه بِاْلبـَرََكِة َوَدفـََعُه ِإَلَّ وََكاَن َأْكبـََر َوَلِد

َأِب ُموَسى158
Artinya:

Dari Abu Musa radliallahu 'anhu, ia berkata, "Anak laki-lakiku lahir, 
kemudian aku membawanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 

156 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 1371.
157 ‘Iy±« bin Mµs± bin ‘Iy±« bin ‘Amrµn Abµ al-Fa«l, Syar¥ ¢a¥³¥ Muslim li 

al-Q±«iy ‘Iy±« al-Musamm± Ikm±l al-Mu‘lim bi F±’id Muslim, juz 6 (Cet. I, Mi¡r ; 
D±r al-Waf± li al-°ib±‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawz³‘I, thn. 1419 H / 1998 M), h. 492.

158 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz. 3, h. 449.
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Beliau lalu memberinya nama Ibrahim, beliau menyuapinya dengan 
kunyahan kurma dan mendoakannya dengan keberkahan, setelah itu 
menyerahkannya kepadaku." Ibrahim adalah anak tertua Abu Musa.

Berikutnya interaksi sosial nabi pada anak kecil dengan memberi 
salam, mengusap kepala, dan mendoakan:

 عن أنس قال : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يزور األنصار فيسلم على
صبياهنم ويسح برؤوسهم ويدعو لم159

Artinya:

Dari Anas, berkata: bahwa Rasulullah telah  mengunjungi kaum 
An¡±r, lalu beliau memberi salam pada anak-anak kecilnya, 
mengusap kepala, dan mendoakan mereka. 

Hadis ini di di dengar oleh Anas bin Malik di Madinah. Ketika 
itu Anas bin Malik melihat rasulullah mendatangi seorang anak-anak 
yang sedang bermain. Beliau mendekatinya dan mengusap kepalanya 
dan mendoakan anak tersebut. Muhammad bin Abdullah bin Ismail 
bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fi mengatakan anak itu 
bukan anak laki-laki akan tetapi anak perempuan yang sedang duduk 
di bawah gubuk. Al-Nas±’I, Abu Dawud, dan Muslim dari sanad 
Sulaiman dari ¤abit anak itu adalah seorang anak yang belum Baliq.160 

Ibnu Hajar al-A£qalani mengatakan beliau datang dengan unta 
lalu memanggilnya duduk disamping beliau. Beliau mengucapkan 
selamat kepada anak itu, sementara anak itu sedang bermain dengan 
teman-temannya. Kemudian beliau mengusap kepala anak itu seraya 
mendoakan anak tersebut.161

Sikap nabi pada sahabat Anas saat ia membantu dirinya 
membuktikan bagaimana sikap emosional rasul yang senantiasa 
terkontrol. Beliau tidak pernah sekalipun berkata kasar pada Anas 

159 A¥mad bin  Sya’³bAbµ A’bdu al-Ra¥man al-Nas±’i, Sunan al-Nas±’i al-Kubrah, 
Juz 5, (Beirut: D±r al-Kutub al-I’lmiah, 1991M), h. 92, (CD-ROM) Maktabah Syamilah.

160 Muhammad bin Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari al-
Ju’fi, Fath al-B±ri’Syarah Shahih Bukhari, Juz 11, (Cet. I; Dar al-M±’arif: Bairut, 
1349), h. 33. 

161 Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim, Tuhfah al-
Ahw±z bi Syarh al-Turmdzi, Juz 6, (D±r al-M±’rif: Bairut), h. 393. 
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walaupun anas kadang berbuat salah dan lalai sebagaimana yang biasa 
terjadi pada anak-anak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 
digambarkan hal ini:

 قَاَل أََنٌس َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َأْحَسِن النَّاِس ُخُلًقا فََأْرَسَلِن
 يـَْوًما حِلَاَجٍة فـَُقْلُت َواللَِّه َل أَْذَهُب َويف نـَْفِسي َأْن أَْذَهَب ِلَما أََمَرِن ِبِه َنِبُّ اللَِّه
 َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَخَرْجُت َحتَّ أَُمرَّ َعَلى ِصبـَْياٍن َوُهْم يـَْلَعُبوَن يف السُّوِق فَِإَذا
 َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد قـََبَض ِبَقَفاَي ِمْن َورَاِئي قَاَل فـََنَظْرُت ِإلَْيِه َوُهَو
 َيْضَحُك فـََقاَل يَا أُنـَْيُس أََذَهْبَت َحْيُث أََمْرُتَك قَاَل قـُْلُت نـََعْم أَنَا أَْذَهُب يَا َرُسوَل
 اللَِّه قَاَل أََنٌس َواللَِّه َلَقْد َخَدْمُتُه ِتْسَع ِسِننَي َما َعِلْمُتُه قَاَل ِلَشْيٍء َصنـَْعُتُه ِلَ فـََعْلَت

َكَذا وََكَذا أَْو ِلَشْيٍء تـَرَْكُتُه َهلَّ فـََعْلَت َكَذا وََكَذا162
Artinya:

Anas berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah 
orang yang paling indah budi pekertinya. Pada suatu hari beliau 
menyuruhku untuk suatu keperluan. Demi Allah, saya tidak pernah 
bepergian untuk keperluanku sendiri, tetapi selamanya saya pergi 
untuk melaksanakan perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 
kepadaku. Pada suatu ketika saya pergi, dan kebetulan bertemu 
dengan beberapa orang anak sedang bermain-main di pasar. Tiba-
tiba Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menepuk pundakku dari 
belakang. Saya menengok kepada beliau, dan beliau tersenyum. 
Lalu kata beliau; “Hai, Anas kecil! Sudahkah engkau melaksanakan 
apa yang aku perintahkan?” Jawabku; “Ya, saya akan pergi untuk 
melaksanakannya ya Rasulullah.” Anas berkata; Demi Allah, 
sembilan tahun lamanya saya membantu Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wasallam dan tidak pernah saya dapatkan beliau menegur 
saya atas apa yang saya kerjakan dengan ucapan; ‘Mengapa kamu 
tidak melakukan begini dan begitu.’ ataupun terhadap apa yang tidak 
saya laksanakan, dengan perkataan; ‘seharus begini dan begini.’

Di lain kesempatan nabi pernah dikencingi anak kecil saat ia 
lagi menggendong anak bayi sahabat yang ia berkatinya, tapi beliau 
memberikan respon sikap mengayomi tidak marah-marah. Sikap 
nabi yang mengayomi anak kecil ini memberikan gambaran bagi kita 

162 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 2309.
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bagaimana cara menghadapi anak kecil, yaitu senantiasa bersikap 
yang baik walaupun dalam keadaan yang menjengkelkan. Hal tersebut 
digambarkan pada hadis di bawah ini:

 َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم
ِبَاٍء َفَدَعا  َعَلْيِه  فـََباَل  ِبَصِبٍّ  فَُأِتَ  َوُيَنُِّكُهْم  َعَلْيِهْم  فـَيُبـَرُِّك  بِالصِّبـَْياِن  يـُْؤَتى   َكاَن 

فَأَتـْبـََعُه بـَْوَلُه وَلَْ يـَْغِسْله163
Artinya:

Dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa 
Rasulullah pernah diserahi beberapa bayi supaya Rasulullah 
mendoakan mereka dengan keberkatan serta mentahnik (memberi 
asupan pertama) mereka. Beliau lalu diserahi seorang bayi yang 
kemudian bayi tersebut mengencinginya, beliau lalu meminta sedikit 
air kemudian mencipratkan air pada bekas air kencing tersebut tanpa 
membasuhnya."

Di dalam hadis ini paling tidak ada dua pelajaran penting. Yang 
pertama mengenai bagaimana cara membersihkan kencing bayi yang 
belum makan kecuali air susu dan yang kedua adalah anjuran untuk 
menta¥nik (memberi asupan pertama) kepada anak-anak oleh para 
ulama atau orang-orang yang diyakini memiliki keberkahan. Di 
samping itu juga sebagai isyarat akan pentingnya menjaga pergaulan 
anak dalam lingkungan yang baik-baik, penuh kesopanan dan 
kelembutan.164

Ulama berbeda pendapat mengenai cara membersihkan kencing 
bayi laki-laki dan perempuan. Ada tiga pendapat. Yang pertama 
dan yang paling masyhur adalah pendapat yang mengatakan bahwa 
kencing bayi laki-laki cukup dengan dipercikkan air dan jika bayi 
perempuan tidak cukup dengan dipercikkan air. Melainkan harus 
dicuci sebagaimana cara membersihkan najis yang lainnya. Pendapat 
kedua menyamakan antara keduanya, yaitu cukup dengn dipercikkan 
saja. Dan yang ketiga adalah keduanya harus dibersihkan sebagaimana 
najis lainnya. 

163 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 137. 
164 Abµ Zakariya Mu¥yidd³n Ya¥y± bin Syarf Al-Nawawi, Al-Manh±j Syar¥ ¢a¥³¥ 

Muslim Ibn Al-¦ajj±h juz 3 (Cet. II; Beirµt: D±r I¥ya al-Tur±£ al-‘Arab³y, 1392 H), 
h. 193-194.
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Walaupun berbeda dalam cara membersihkannya, namun ulama 
tidak berbeda pendapat mengenai status kenajisannya kecuali D±wud 
Al-¨ahir³y. Tidak dibenarkan karena caranya yang hanya dipercikkan 
kemudian ia tidak dianggap najis. Ia tetaplah najis yang termasuk 
najis ringan. Setelah dipercikkan, tidak lagi disyaratkan untuk diperas. 
Adapun bayi yang termasuk dalam kategori ini adalah hanya bayi yang 
hanya mengonsumsi air susu dan belum mengonsumsi makanan yang 
lainnya. Dan jika telah mengonsumsi makanan lain maka kencingnya 
itu dibersihkan sebagaimana dibersihkan najis yang lainnya.165 

Dalam hadis lain yang berkaitan dengan aspek sosial dan emosi, 
yaitu dikisahkan bahwa Nabi juga pernah mendekap Abbas yang saat 
itu masih kanak-kanak, dekapan ini sebagai sarana untuk memotivasi 
dirinya untuk senantiasa belajar:

 َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َضمَِّن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل اللَُّهمَّ َعلِّْمُه
اْلِكَتاَب166

Artinya;

Dari Ibnu 'Abbas berkata: Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam mendekapku lalu bersabda: "Ya Allah, ajarkanlah 
dia Kitab".

Cara interaksi nabi pada cucu-cucunya seperti Hasan dan Husain 
juga bisa menggambarkan bagaimana kehangatan yang mestinya 
diberikan kepada anak-anak. Seperti digambarkan dalam hadis 
saat beliau memeluk, dan menggendong cucunya dengan hangat 
dan mendoakan mereka selalu. Cara interaksi sosial seperti itu 
menggambarkan bagaimana seharusnya anak-anak itu diperlakukan, 
yaitu penuh dengan canda dan kehangatan. Nabi bersabda:

 َعْن َأِب ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل ُكْنُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف
 ُسوٍق ِمْن َأْسَواِق اْلَمِديَنِة فَاْنَصَرَف فَاْنَصَرْفُت فـََقاَل أَْيَن ُلَكُع َثَلثًا ادُْع احلََْسَن ْبَن
 َعِليٍّ فـََقاَم احلََْسُن ْبُن َعِليٍّ َيِْشي َويف ُعُنِقِه السَِّخاُب فـََقاَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه
 َوَسلََّم بَِيِدِه َهَكَذا فـََقاَل احلََْسُن بَِيِدِه َهَكَذا فَاْلتـََزَمُه فـََقاَل اللَُّهمَّ ِإنِّ ُأِحبُُّه فََأِحبَُّه

165 Abµ Zakariya Mu¥yidd³n Ya¥y± bin Syarf Al-Nawawi, Al-Manh±j Syar¥ ¢a¥³¥ 
Muslim Ibn Al-¦ajj±h juz 3 (Cet. II; Beirµt: D±r I¥ya al-Tur±£ al-‘Arab³y, 1392 H), 
h. 195.

166 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz. 1, h. 44. 
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 َوَأِحبَّ َمْن يُِبُُّه َوقَاَل أَبُو ُهَريـَْرَة َفَما َكاَن َأَحٌد َأَحبَّ ِإَلَّ ِمْن احلََْسِن ْبِن َعِليٍّ بـَْعَد
َما قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َما قَاَل167

Artinya:

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; "Aku pernah 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di salah satu pasar 
Madinah, lalu beliau pergi dan akupun ikut pergi bersama beliau, 
kemudian beliau bersabda: 'Dimanakah anak kecil, -beliau memangil-
manggil sampai tiga kali- Panggillah Al Hasan bin Ali Lalu datanglah 
Al Hasan bin Ali sambil berjalan, sementara pada lehernya terdapat 
sikha` (benang yang dibentuk semacam kalung), maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mendekapnya dan ia juga mendekap, 
lalu beliau bersabda: 'Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya 
maka cintailah ia dan cintailah orang-orang yang mencintainya.' 
Abu Hurairah mengatakan; 'Maka tidak ada seorang pun yang lebih 
aku cintai daripada Al Hasan bin Ali setelah aku mendengar sabda 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersebut.' 

Bahkan dalam hadis lain digambarkan bentuk interaksi sosial 
Nabi pada anak-anak yaitu beliau mengajarkan juga pada anak-anak 
hal-hal yang biasa dilakukan orang dewasa, seperti menjaga rahasia. 
Hal ini dilakukan agar ia merasai dihargai dan dianggap istimewa, 
seperti riwayat Muslim ini:

 عن عبداهلل بن جعفر قال أردفن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ذات يوم
 خلفه فأسر إىل حديثا ل أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استت به
 رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم حلاجته هدف أو حائش نل قال ابن أساء يف

حديثه يعن حائط نل168
Artinya:

Dari Abdullah bin Ja'far dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memboncengku di belakangnya pada suatu hari, lalu beliau 
membisikkan suatu hadis yang tidak aku ceritakan kepada seorang 
pun manusia, 'Sesuatu yang paling disukai Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk dijadikan alat bersembunyi untuk menunaikan 

167 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz. 4, h. 72. 
168 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 341.
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hajatnya adalah bangunan WC dan kebun pohon kurma.' Ibnu Asma' 
berkata dalam haditsnya, 'Yaitu Kebun kurma'." 

Juga dilain kesempatan nabi menggambarkan bagaimana 
interaksinya pada anak kecil untuk menunjukkan rasa sayang dan 
kasihnya, yaitu dalam bentuk pemberian ciuman pada anak agar sang 
anak merasa dekat padanya, dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu:

 َأنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل قـَبََّل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم احلََْسَن
 ْبَن َعِليٍّ َوِعْنَدُه اأْلَقـْرَُع ْبُن َحاِبٍس التَِّميِميُّ َجاِلًسا فـََقاَل اأْلَقـْرَُع ِإنَّ ِل َعَشَرًة ِمْن
 اْلَوَلِد َما قـَبَـّْلُت ِمنـُْهْم َأَحًدا فـََنَظَر ِإلَْيِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُثَّ قَاَل

َمْن َل يـَْرَحُم َل يـُْرَحُم169
Artinya:

Bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mencium Al Hasan bin Ali 
sedangkan disamping beliau ada Al Aqra' bin Habis At Tamimi 
sedang duduk, lalu Aqra' berkata; "Sesungguhnya aku memiliki 
sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium mereka sekali 
pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memandangnya 
dan bersabda: "Barangsiapa tidak mengasihi maka ia tidak akan 
dikasihi."

Kata “rahmat” kasih sayang dari sesama makhluk adalah 
kelembutan hati yang membuat seseorang memuliakan, dan ihsan 
(berbuat baik). Rahmat dari sesama makhluk adalah termasuk dalam 
amal shalih, sedangkan rahmat dari Allah swt adalah balasan atas 
amal shalih yang dilakukan. Sesungguhnya orang yang berfikir dan 
bersemangat untuk membuat kebaikan pada dirinya sendiri akan 
berusaha agar rasa kasih sayang itu menjadi akhlak dan kepribadiannya, 
agar mendapatkan rahmat Allah dan kasih sayang sesama manusia. 
Barang siapa yang menyayangi ia akan disayangi, dan sebaliknya, 
barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi.

Ibnu Ba¯¯±l, ra berkata, «Menyayangi anak kecil, memeluknya, 
menciumnya, dan lembut kepadanya termasuk dari amalan-amalan 

169 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz. 4, h. 94. 
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yang diridhoi oleh Allah dan akan diberi ganjaran oleh Allah. Tidakkah 
engkau perhatikan Al-Aqro' bin H±bis menyebutkan kepada Nabi 
bahwa ia memiliki 10 orang anak laki-laki tidak seorangpun yang 
pernah ia cium, maka Nabipun berkata kepada al-Aqro' (Barang siapa 
yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang).170

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan antara lain:
1 Masyru’iyyah (disyariatkannya) mencium anak, dan hal ini adalah 

sunnah Nabi yang mulia.
2. Orang yang tidak menyayangi sesama manusia dan makhluk hidup 

lainnya akan terhalang dari rahmat Allah, dan kasih sayang sesama 
manusia. Karena balasan itu serupa dengan amalnya.

3. Orang yang menyayangi orang lain mendapatkan keberuntungan 
rahmat Allah dan kasih sayang sesama manusia yang akan menjadi 
penolong di kala sempit dan pembela pada saat yang dibutuhkan.

Nabi juga pernah membiarkan anaknya dari Zaenab untuk naik 
dipunggungnya saat ia sedang shalat, ini adalah bentuk intraksi sosial 
dan emosional yang diberikan rasul kepada anak-anak: 

 َعْن َأِب قـََتاَدَة اأْلَْنَصارِيِّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ُيَصلِّي َوُهَو
 َحاِمٌل أَُماَمَة بِْنَت َزيـَْنَب بِْنِت َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوأِلَِب اْلَعاِص ْبِن

َربِيَعَة ْبِن َعْبِد َشٍْس فَِإَذا َسَجَد َوَضَعَها َوِإَذا قَاَم َحََلَها171
Artinya:

Dari Abu Qatadah Al Anshari, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah shalat dengan menggendong Umamah binti Zainab 
binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Dan menurut riwayat 
Abu Al 'Ash bin Rabi'ah bin 'Abdu Syamsi, ia menyebutkan, «Jika 
sujud beliau letakkan anak itu dan bila berdiri beliau gendong lagi."

Hadis ini merupakan dalil yang jelas akan bolehnya memasukkan 
anak-anak kecil ke dalam masjid. Nabi saw, tidak sekedar menyetujui 
hal itu, bahkan beliau berbuat itu di depan orang-orang. Dan perbuatan 
beliau yang bukan berupa pendekatan diri pada Allah, dan tidak ada 

170 Ibn Ba¯¯±l Abµ al-¦asan Al³ bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik, Syarah ¢a¥³¥ al-
Bukh±r³ li Ibn Ba¯¯±l, Juz 9, (Cet. III; Maktabah al-Rusyd: al-Riy±«, 2003), h. 211. 

171 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz. 1, h. 179-180.
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dalil yang menunjukkan pengkhususan menunjukkan akan bolehnya 
amalan tadi bagi umat ini.

Al Maj³d Abµ al-Barokat Ibnu Taimiyyah  berkata dalam 
“Al Musawwidah”: “Perbuatan Nabi saw, itu memberikan faedah 
pembolehan jika di dalamnya tidak ada makna pendekatan diri pada 
Allah, menurut pendapat mayoritas ulama.”

Maka dikarenakan jelasnya penunjukan hadis ini, Al Imam An 
Nasaiy meriwayatkan hadits ini dalam “al-Sunan Kubra”172 dengan 
judul: “Memasukkan Anak-anak ke Dalam Masjid.”

Maka anak kecil jika tidak mengganggu orang-orang yang di 
masjid dan tidak mengotori masjid dengan kotoran dan sebagainya, 
boleh untuk dimasukkan ke dalam masjid. Dan tidak seyogyanya 
melarang anak dengan alasan takut menajisi masjid, sampai jelas 
adanya najis pada anak itu, atau pada bajunya, atau yang semacam 
itu, atau diketahui bahwasanya anak itu sembarangan mengeluarkan 
najis.

Al-Imam al-Naw±wi berkata dalam Syarh hadis Abu Qatadah: 
“Maka di dalamnya ada dalil tentang sahihnya sholat orang 
yang membawa manusia atau hewan yang suci semacam burung, 
kambing dan semacamnya, dan bahwasanya baju dan badan anak-
anak itu suci sampai memang dipastikan adanya najis padanya, 
dan bahwasanya gerakan sedikit itu tidak membatalkan sholat, dan 
bahwasanya gerakan-gerakan jika terulang-ulang tapi tidak secara 
beruntun, bahkan terpisah-pisah, itu tidak membatalkan sholat.”173 Al-
Im±m ibn al-Qayy³m berkata: “Dan itu adalah dalil tentang bolehnya 
sholat dalam baju anak perempuan yang masih dirawat dan masih 
menyusui, dan baju wanita haidh dan baju anak laki-laki kecil selama 
belum jelas kenajisannya.”174

Ibnu Hajar berkata tentang faedah hadis ini: “Hal ini menunjukkan 
bolehnya memasukkan anak-anak ke dalam masjid, dan bahwasanya 

172 A¥mad bin Syu’aib Abµ abd al-Ra¥m±n al-Nas±’i, al-Sunan Kubra, Juz 3, (Cet; 
II, ¦alb, Maktab al-Ma¯bµ’ah al-Isl±miah, 1406H./ 1986M), h. 10.

173 Abµ Zakariyy± bin Ya¥ya bin Syarf bin Mar³ al-Naw±wi, Syarh al-Nawawi ¢a¥³h 
Musl³m, Juz 15, (Cet; I, Beirµt: D±r I¥y±’ al-Tura£ al-‘Arabi, 1392), h. 45. 

174 Mu¥ammad bin Abµ Bakr Ayyub al-Zar’i ‘Abdullah, Ihg±£a al-Lahf±n, Juz 1, 
(Cet; I, D±r al-Ma’rifah, 1395H./ 1975M), h. 152.
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menyentuh anak kecil itu tidak mempengaruhi kesucian. Bisa jadi 
dibedakan Antara mahrom dan yang bukan mahrom. Dan hadis 
tadi menunjukkan sahnya sholat orang yang memikul manusia, dan 
demikian pula orang yang memikul hewan yang suci.”175 

Perbuatan Nabi ini menunjukkan juga akan pentingnya bersikap 
lembut dan belas kasihan pada anak-anak. Oleh karena itulah maka 
al-Nawaw³y berkata dalam syarh hadits ini: “Di dalamnya ada dalil 
untuk tawadhu’ bersama anak-anak dan seluruh kaum yang lemah, 
sayang dan lembut pada mereka.”176 Jika ada orang berkata: bisa jadi 
Nabi melakukan itu dalam sholat sunnah atau bukan di masjid.

Dalilnya adalah lafal lain dari hadis Abu Qatadah al-Anshariy yang 
berkata:

 رأيت النب صلى اهلل عليه و سلم يؤم الناس وأمامة بنت أب العاص وهي ابنة
 زينب بنت النب صلى اهلل عليه و سلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من

السجود أعادها177
Artinya:

“Aku melihat Nabi  صلى اهلل عليه وسلم mengimami orang-orang dalam 
keadaan Umamah binti Abul ‘Ash, yaitu anak Zainab binti Nabi صلى اهلل  
 ,ada di pundak beliau. Jika beliau ruku’, beliau meletakkannyaعليه وسلم
dan jika beliau bangun dari sujud, beliau menggendongnya lagi. 
(HR. Muslim (543).

Dan dalam riwayat yang lain dari hadits Abu Qatadah al-
Anshariy yang berkata:

 بينا نن يف املسجد جلوس خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم،
 بنحو حديثهم غي أنه ل يذكر أنه أم الناس يف تلك الصلة. )أخرجه

مسلم(178
175 A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar Abµ al-Fadl al-Asqal±ni al-Sy±fi’i, Fat¥ al-B±r³ Syar¥ 

¢a¥³¥ Bukhari, Juz, I, (Cet; I, Beirµ: D±r al-Ma’rifah, 1379), h. 592.
176 Abµ Zakariyy± bin Ya¥ya bin Syarf bin Mar³ al-Naw±wi, Syarh al-Nawawi 

¢a¥³h Musl³m, Juz 15, h. 45.
177 Muslim bin al-¦ajj±j Abµ al-¦usain al-Qusyairi al-Naisabµri, ¢a¥³¥ Muslim, 

Juz 1, (Beirµt: D±r I¥y±’ al-Tura£ al-‘Arabi, t.th), h. 385.
178 Muslim bin al-¦ajj±j Abµ al-¦usain al-Qusyairi al-Naisabµri, ¢a¥³¥ Muslim, 

Juz 1, h. 385.
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Artinya:

“Ketika kami duduk-duduk di dalam masjid, Rasulullah  keluar 
kepada kami, … seperti hadits yang terdahulu. Hanya saja dia tidak 
menyebutkan bahwasanya beliau mengimami orang-orang dalam 
sholat tadi. (HR. Muslim)

Dan Hadis-hadis Rasulullah saw, itu saling menjelaskan. al-Im±m 
ibn al-Qayyim berkata: “Maka sunnah itu sebagiannya menjelaskan 
sebagian yang lain, sebagiannya tidaklah membantah sebagian yang 
lain.”179 Al-Nawawiy berkata: “Ucapan beliau: “Aku melihat Nabi 
mengimami orang orang dalam keadaan Umamah ada di pundak 
beliau” ini menunjukkan benarnya madzhab al-Syafi’i dan ulama 
yang mencocoki beliau bahwasanya boleh menggendong anak lelaki 
dan perempuan dan yang lainnya semisal hewan yang suci dalam 
sholat wajib dan sholat sunnah. Dan itu boleh dilakukan oleh imam 
dan makmum dan orang yang sholat sendirian.

Bahkan pada hadis berkaitan aspek sosial yang lain pernah 
kejadian saat beliau berkhutbah tiba-tiba cucunya, Husain terjatuh, 
maka serta merta ia turun dari mimbar untuk membantunya, lalu 
melanjutkan khutbahnya, sabdanya: 

َوَسلََّم َيُْطُب َعَلْيِه  اللَُّه  النَِّبُّ َصلَّى  قَاَل َكاَن  أَبِيِه  َعْن  بـَُرْيَدَة  ْبِن  اللَِّه  َعْبِد   َعْن 
 َفَجاَء احلََْسُن َواحلَُْسنْيُ َرِضَي اللَُّه َعنـُْهَما َوَعَلْيِهَما َقِميَصاِن َأْحَرَاِن يـَْعثـُرَاِن ِفيِهَما
 فـَنـََزَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقَطَع َكَلَمُه َفَحَمَلُهَما ُثَّ َعاَد ِإىَل اْلِمْنَبِ ُثَّ قَاَل
َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَلدُُكْم ِفتـَْنٌة{ رَأَْيُت َهَذْيِن يـَْعثـُرَاِن يف َقِميَصْيِهَما فـََلْم  َصَدَق اللَُّه }ِإنَّ

َأْصِبْ َحتَّ َقَطْعُت َكَلِمي َفَحَمْلتـُُهَما180
Artinya:

Dari 'Abdullah bin Buraidah dari bapaknya dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam sedang khutbah, lalu datang Hasan dan 
Husain radliallahu 'anhuma yang memakai baju merah. Keduanya 
lalu terjatuh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam turun dari 
mimbar dan menggendong keduanya lalu kembali ke mimbar 

179 Mu¥ammad bin Abµ Bakr Ayyµb al-Zar’i ‘Abdullah, I’l±m al-Muwaqqi’³n, Juz 
2, (Beirµt: D±r al-Ja³l, 1973), h. 423.

180 Al-Nas±’³, Sunan al-Nas±’³, h. 231.
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dengan berkata: «Maha benar Allah atas firman-Nya: 'Sesungguhnya 
hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan'. (Qs. Al Anfaal 
(8): 28). Aku melihat kedua anak ini terjatuh dalam kedua bajunya, 
maka aku tidak sabar hingga aku memotong pembicaraanku lalu 
aku menggendong keduanya." 

Dalam kitab Fat¥ al-B±r³ dijelaskan bahwa fitnah pada dasarnya 
berarti cobaan/ujian yang kadang-kadang mengarah ke negatif dan 
kadang-kadang mengarah ke positif. Namun yang umum diketahui 
perbuatan fitnah itu merupakan hal yang sifatnya negatif.

Fitnah (cobaan) itu terbagi atas 2 ,yaitu:  
1. Fitnah yang sifatnya khusus 
2. Fitnah yang sifatnya umum, maksudnya cobaan yang umum bagi 

seluruh manusia.

Adapun yang dimaksud fitnah khusus adalah cobaan laki-laki 
disebabkan keluarganya, hartanya, anaknya dan tetanganya. Fitnah 
(cobaan) seperti inilah yang dimaksudkan dalam  Q.S. al-Tag±bun: 15  
(Sesungguhnya hartamu dan keluargamu adalah fitnah).181

Pada hadis yang menjadi objek penelitian kami, sangat jelas 
digambarkan bahwa ketika Nabi Saw. memotong khutbahnya dan 
turun dari mimbar untuk (mengambil cucunya) itu merupakan  contoh 
“fitnah” yang menunjukkan kecintaan Rasulullah Saw. kepada anak-
cucunya. Apa yang dilakukan Rasulullah Saw. tersebut merupakan 
sebuah penjelasan bahwa hal seperti itu boleh saja dilakukan, dan 
inilah pendapat yang paling kuat.182 Seandainya Rasululllah Saw. 
lebih memilih untuk tidak menolong cucunya dan melanjutkan 
khutbah, berarti hal itu juga merupakan contoh buat umatnya untuk 
mengikutinya. 

Perlu diketahui juga bahwa posisi anak sebagai “fitnah” itu 
bertingkat. Kasus yang dicontohkan Rasulullah Saw. itu merupakan 
tingkatan terendah dan masih sangat wajar. Dan masih ada tingkatan–

181 A¥mad Ibn ‘Al³ Ibn ¦ajar Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±n³ al-Syafi’³, Fat¥ al-Bukh±r³ 
Syarah ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, juz 6 (Beirut: D±r al-Ma’rifat, 1379 H), h. 14.

182 A¥mad Ibn ‘Al³ Ibn ¦ajar Abµ al-Fa«l al-‘Asqal±n³ al-Syafi’³, Fat¥ al-Bukh±r³ 
Syarah ¢a¥³¥ al-Bukh±r³, h. 254.
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tingkatan tertinggi posisi anak sebagai “fitnah” yang pelu diwaspadai. 
Pada intinya, secara umum hadis ini memberikan peringatan 

bahwa harta dan anak-cucu merupakan fitnah/cobaan bagi seseorang/
orangtua. Karena kedua hal tersebut dapat memberikan dampak positif 
dan dapat pula memberikan dampak negatif. Sementara kedua hal ini 
merupakan hal yang sangat dicintai oleh setiap orang. Itulah sebabnya, 
kasus yang terjadi pada diri Rasululllah sendiri yang digambarkan pada 
hadis di atas didalamnya terdapat ayat yang mengatakan bahwa “harta 
dan anak-cucumu itu merupakan fitnah”. Ini memberikan peringatan 
bahwa “jangan sampai kecintaan terhadap harta dan anak itu membuat 
manusia tidak mematuhi Sang Pencipta. Sebagai contoh: Orang tua 
yang mencuri untuk memberikan hadiah kepada anaknya, agar dia 
bahagia. Hal seperti inilah yang tidak diperbolehkan. 

Rasulullah juga digambarkan pernah mengusap pipi anak-anak 
sebagai bentuk sayang dan perhatiannya. Ini adalah bentuk interaksi 
Rasul dalam membangun hubungan sosial dan emosional pada anak-
anak. Nabi bersabda: 

 َعْن َجاِبِر ْبِن َسَُرَة قَاَل َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َصَلَة اأْلُوىَل
 ُثَّ َخرََج ِإىَل أَْهِلِه َوَخَرْجُت َمَعُه فَاْستـَْقبـََلُه ِوْلَداٌن َفَجَعَل َيَْسُح َخدَّْي َأَحِدِهْم َواِحًدا
َا َأْخَرَجَها  َواِحًدا قَاَل َوأَمَّا أَنَا َفَمَسَح َخدِّي قَاَل فـََوَجْدُت لَِيِدِه بـَْرًدا أَْو رًِيا َكَأنَّ

ِمْن ُجْؤنَِة َعطَّاٍر183
Artinya:

Dari Jabir bin Samurah dia berkata; "Saya pernah ikut shalat 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada shalat zhuhur. 
Setelah itu beliau keluar untuk menemui istrinya dan saya pun turut 
menyertainya. Kemudian beliau disambut oleh beberapa anak 
kecil dan beliau pun segera mengusap kedua pipi mereka secara 
bergantian." Jabir berkata; 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pun mengusap pipi saya dan saya merasakan tangan beliau yang 
dingin dan harum seolah-olah baru keluar dari tempat minyak wangi.'

Shalat yang pertama dimaksud adalah shalat dhuhur, terdapat 
dua pelaku di dalam hadis diatas yaitu seorang anak laki-laki yang 
besar dan seorang anak kecil yang kecil. Di kala Rasulullah sallallahu 
alaihi wasallam mengusap anak tersebut merupakan bukti akan 

183 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 951.
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kemuliaan akhlak Rasulullah dan kasih sayang kepada anak-anak serta 
mengetahui psikologi anak. Di dalam hadis tersebut juga menjelaskan 
salah satu kemuliaan atau kelebihan yang diberikan Allah kepada 
Rasulullah adalah berupa bau harum pada tubuhnya. Para ulama 
berkata bahwasanya bau harum Rasulullah saw adalah sifat kenabian 
yang dimilikinya. Apabila beliau tidak menampakkan harumnya 
dengan bersamaan dengan perkara ini,maka beliau menggunakannya 
di banyak waktu sebagai suatu kelebihan di kala bertemu dengan 
malaikat dalam rangka merima wahyu dari Allah swt dan berbagai 
kegiatan mejelis kaum muslimin. Selanjutnya ucapan (َا ُأْخرَِجْت ِمْن ُجْؤنَِة  َكَأنَّ
 kata Ju’nah, jimnya didhammah, dan diberi hamzah setelahnya (َعطَّاٍر
boleh juga dengan tidak menggunakan hamzah tetapi diganti dengan 
w±wu sebagaimana pada umumnya. Telah masyhur menyebut Kasirµn 
atau Aksarµn pada w±wµ. Al-Hakim berkata dia diberikan hamzah 
dan dibuang hamzahnya sedang al-Jauhari berkata kata tersebut diberi 
w±wu sedang dia dihamzah karna ditetapkan pada tempat minyak 
wangi inilah penjelasan masyhur para ulama.184

Dalam riwayat lain juga dijelasakan bahw saat Nabi tiba dari 
perjalanan, biasanya rasul terlebih dahulu disambut anak-anak, ini 
menandakan kedekatan emosional Rasul pada anak-anak:

 َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َجْعَفٍر، قَاَل: » َكاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َقِدَم ِمْن
 َسَفٍر تـُُلقَِّي ِبِصبـَْياِن َأْهِل بـَْيِتِه، قَاَل: َوِإنَُّه َقِدَم ِمْن َسَفٍر َفُسِبَق ِب ِإلَْيِه، َفَحَمَلِن
اْلَمِديَنَة، فَأُْدِخْلَنا  قَاَل:  َخْلَفُه،  فََأْرَدَفُه  فَاِطَمَة،  ابـَْنْ  بَِأَحِد  ِجيَء  ُثَّ  َيَدْيِه،   بـنَْيَ 

َثَلثًَة َعَلى َدابٍَّة »185
Artinya:

Dari 'Abdullah bin Ja'far dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila tiba dari suatu perjalanan, biasanya beliau menemui 
kedua anak kecil dari ahlul baitnya. Abdullah bin Ja'far berkata; 
'pernah suatu hari beliau datang dari suatu perjalan, lalu aku segera 
menyambutnya, maka beliau meletakkan aku di depan beliau, 
kemudian salah satu putra Fatimah datang lalu beliau meletakkannya 
di belakang beliau. Dan kami bertiga masuk ke Madinah dengan 

184 Abµ Zakariyy±  Ma¥yuddin Ya¥y± bin Syarf al-Nawaw³, al-Minh±j Syarh ¢a¥³¥ 
Muslim, Cet. III; Beirµt; D±r I¥y± al-Tur±s, Juz 15, h.85.  

185 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 987.
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menaiki hewan tunggangan beliau.'

Kata َّتُِلِقي merupakan bentuk fiil madi majhµldarikata 
 dikategorikan sebagai fiil تُِلِقيَّ di lain pendapat juga kata ,التَـَّلقِّي
mudh±r³’majhµlberwazan التَـّْفِعيِل yang bermakna ُُيْستـَْقَبل (dipertemukan) 
بـَْيِتِه) َأْهِل   dikasrah (َوِإنَُّه) bermakna dari anak-anak pamannya(ِبِصبـَْياِن 
hamzahnyanya (َقِدَم ِمْن َسَفٍر َفُسِبَق) dengan ¡igah mafµl bermakna wadara, 
 anak Fatimah yang dimaksud (ِب ِإلَْيِه، َفَحَمَلِن بـنَْيَ َيَدْيِه، ُثَّ ِجيَء بَِأَحِد ابـَْنْ فَاِطَمَة)
adalah antara Hasan dan Husein, Abdullah berkata فَُأْدِخْلَنا dengan 
sigah majhµl bermakna Allah mengantarkan kami ke Madinah dalam 
keadaan tiga orang, al-Att{{ib³ berkata; kondisi berpijak atau berada 
atas hewan ternak seperti firman Allah Lis>anan ‘Arabiyyan.186

Bahkan ia tak segan-segan terjun langsung membantu anak-anak 
yang kecelakaan, seperti diceritakan dalam riwayat Ibnu Majah: 

 َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت َعثـََر ُأَساَمُة ِبَعَتَبِة اْلَباِب َفُشجَّ يف َوْجِهِه فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى
َم َوَيُجُُّه َعْن َوْجِهِه ْرتُُه َفَجَعَل َيُصُّ َعْنُه الدَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَِميِطي َعْنُه اأْلََذى فـَتـََقذَّ

ُثَّ قَاَل َلْو َكاَن ُأَساَمُة َجارِيًَة حَلَلَّْيُتُه وََكَسْوتُُه َحتَّ أُنـَفَِّقُه187
Artinya:

Dari 'Aisyah ia berkata, "Usamah tergelincir di ambang pintu, 
sehingga terluka di bagian wajahnya. Lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Singkirkan yang melukainya." Maka 
aku pun melaksanakannya. Setelah itu beliau menyedot darahnya 
dan membersihkan dari mukanya, kemudian bersabda: "Sekiranya 
Usamah adalah seorang budak perempuan, niscaya aku akan 
mendandani dan memakaikan gaun untuknya sehingga aku akan 
membuatnya laku."

Kalimat yang dikatakan oleh Aisyah عثر أسامة فشج يف وجهه فقال النب صلى 
 :Bersabda) اهلل عليه و سلم : أميطي عنه األذى فتقذرته فجعل يص الدم ويسحه عن وجهه
singkirkan yang melukainya, maka akupun melaksanakannya. Setelah 
itu beliau menyedot darahnya dan membersihkan dari mukanya) Al-
Hir±l³ berkata ini menandakan bahwa ini adalah kebiasaan yang tetap 
yang dilakukan oleh Rasulullah dan hal tersebut yang harus dibangun 

186 Al³ bin Muhammad, Abµ alHasan Nuruddin, Mirq±t al-Maf±tih Syarh Misyq±t 
al-Maf±tih, juz 6, (Cet. I; Beirµt: D±r al-Fikr, 1422 H), h. 2515. 

187 Ibn M±jah, Sunan Ibn M±jah, Juz 3, h. 289-290.
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oleh umatnya didalam diri seseorang188. 
Kalimat لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته ialah menjadikannya perempuan 

itu menutupi pakaiannya sehingga enak dilihat oleh sekitarnya, حت 
 Al-H±tim berkata mendadani perempuan ialah memperhiasnya  أنفقه
karena memperhias ialah mempercantik wanita tersebut sehingga 
indah dilihat dan baik dipandang. Karena salah satu anggota tubuh 
manusia yaitu mata (pikirannya) berbeda-beda dan hanya mengambil 
dari sisi positifnya saja dan sesungguhnya perhiasan itu hanya dipakai 
oleh perempuan. 

Hadis-hadis di atas memberi informasi tentang bagaimana konsep 
nabi saat membina dan berinteraksi dengan anak-anak pada aspek 
sosial dan emosi, yaitu:
1. Nabi mengajarkan bahwa jika emosi atau marah jangan sampai 

ditumpahkan hingga menimbulkan kerusakan yang lain, seperti 
dengan menyumpahi diri sendiri, hingga anak.

2. Sikap sosial bisa mulai ditumbuhkan pada anak dengan melakukan 
akikah/syukuran saat kelahirannya bahkan jika mampu bisa pula 
dengan mengeluarkan sedekah emas seberat timbangan rambutnya.

3. Anak-anak bisa diberikan mainan boneka, karena kecenderungan 
mereka untuk bermain, hal sebagai ajang pengembangan potensi 
sosial dan emosi yang dimilikinya.

4. Perkawinan bagi anak usia dini itu tidak diperbolehkan, makanya 
ia menolak saat sahabatnya Abu Bakar dan Umar melamar anaknya 
Fatima.

5. Kepedulian sosial bagi anak kecil juga ditunjukkan nabi dengan 
memendekkan bacaan shalat yang beliau lakukan saat beliau 
mengetahui keberadaan mereka shalat di masjid.

6. Nabi pernah memberikan makan bayi dengan terlebih dahulu 
menghaluskannya dengan mulutnya (tahnik), hal ini menggambarkan 
sikap sosial nabi pada anak-anak, dengan cara tak segan-segan 
untuk berinteraksi langsung dengan anak kecil.

7. Anak kecil boleh dilibatkan dalam majelis-majelis ilmu sebagai 
sebuah kegiatan sosial, bahkan dalam kegiatan ibadah seperti shalat 
jenasah, walaupun ada beberapa etika yang mereka harus jalankan.

188 Abdi al-Raµf al-Mun±w³, F³dh al-Qah³r Syarh al-J±mi‘ al-Shag³r, juz 2 (Cet. I; 
Mesir: Maktabah al-Tij±riyyah al-Kabr³, 1356), h. 325
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8. Nabi memberi penghargaan dan perhatian pada anak kecil, yaitu 
dengan memberikan kesempatan kepada mereka terlebih dahulu untuk 
mencicipi makanan yang disajikan pada nabi. Hal ini menunjukkan 
bahwa mereka juga secara emosional harus diberikan perhatian.

9. Nabi pernah dibawakan anak bayi, lalu ia memberi nama bayi 
tersebut dan menyuapinya. Hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah 
juga memberi perhatiaan yang tinggi kepada anak kecil.

10. Nabi pernah berinteraksi pada anak kecil dengan memberi salam, 
mengusap kepala, dan mendoakannya.

11. Sikap nabi pada sahabat Anas saat ia membantu dirinya membuktikan 
bagaimana sikap emosional yang seharusnya dilakukan oleh orang 
dewasa pada anak kecil yaitu senantiasa terkontrol. Beliau tidak 
pernah sekalipun berkata kasar pada Anas walaupun Anas kadang 
berbuat salah dan lalai sebagaimana yang biasa terjadi pada anak-
anak.

12. Nabi pernah dikencingi anak kecil saat ia lagi menggendong anak 
bayi sahabat yang ia berkatinya, beliau hanya membersihkan tanpa 
gusar dan marah-marah. Sikap nabi yang mengayomi anak kecil 
ini memberikan gambaran bagi kita bagaimana cara menghadapi 
anak kecil, yaitu senantiasa bersikap yang baik walaupun dalam 
keadaan yang menjengkelkan.

13. Nabi pernah mendekap Abbas saat ia memintanya untuk semangat 
belajar Al-Qur’an dan saat itu ia masih kanak-kanak. Hal tersebut 
mengajarkan bahwa dekapan sebaiknya sering dilakukan sebagai 
sarana untuk memotivasi diri anak kecil.

14. Nabi berinteraksi pada cucunya, Hasan dan Husain penuh dengan 
kehangatan. Seperti memeluk, menggendong, dan mendoakan. Ini 
adalah gambaran bagaimana sebaiknya memperlakukan anak-anak, 
yaitu dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. 

15. Salah satu bentuk interaksi sosial Nabi pada anak-anak yaitu beliau 
mengajarkan juga pada anak-anak hal-hal yang biasa dilakukan 
orang dewasa, seperti menjaga rahasia. Hal ini dilakukan agar ia 
merasai dihargai dan dianggap istimewa.

16. Nabi juga tidak segan-segan untuk mencium anak kecilnya, walaupun 
bagi beberapa orang Arab menganggapnya hal yang aneh. Hal itu 
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menunjukkan rasa sayang dan kasih pada anak kecil perlu juga 
ditunjukkan dalam bentuk ciuman, dan hal tersebut akan membantu 
memperkuat emosinya.

17. Nabi membiarkan cucunya, anak dari Zaenab untuk naik 
dipunggungnya saat ia sedang shalat, ini adalah bentuk interaksi 
sosial dan emosional yang diberikan rasul kepada anak-anak, untuk 
memberikan mereka bergerak sesuai dengan karakternya yang senang 
bermain.

18. Nabi berkhutbah tiba-tiba cucunya, Husain terjatuh, maka serta 
merta ia turun dari mimbar untuk membantunya, lalu melanjutkan 
khutbahnya. Ini bukti bahwa sikap perhatian harus selalu diberikan 
pada anak kecil.

19. Rasulullah digambarkan pernah mengusap pipi anak-anak sebagai 
bentuk sayang dan perhatiannya. Ini adalah bentuk interaksi Rasul 
dalam membangun hubungan sosial dan emosional pada anak-anak.

20. Saat Nabi tiba dari perjalanan, biasanya rasul terlebih dahulu disambut 
anak-anak, ini menandakan kedekatan emosional Rasul pada anak-
anak.

21. Jika ada anak-anak kecelakaan Beliau tak segan-segan untuk terjun 
langsung membantu anak-anak yang kecelakaan itu.

c. Aspek Bahasa
Kemampuan berbahasa atau berkomunikasi penting dipahami 

seorang anak agar ia dapat berinteraksi dengan baik dengan orang 
sekelilingnya. Jadi kebutuhan berbahasa itu dibutuhkan anak untuk 
memenuhi kebutuhan penting lainnya dalam kehidupan anak, yaitu 
menjadi bagian dari kelompok sosial. 

Interaksi danNabi telah banyak mencontohkan beberapa bentuk 
pembinaan komunikasi yang baik pada anak kecil, misalnya dengan 
menyapa dan memberi salam kepada orang-orang walaupun ia itu 
masih kanak-kanak, sesuai dengan apa yang diriwayatkan Anas yang 
berbunyi:

 عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه : أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان
 النب صلى اهلل عليه و سلم يفعله189

189 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz 4, h. 140.
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Artinya:

Dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa dia pernah melewati 
anak-anak kecil, lalu ia memberi salam kepada mereka dan berkata; 
«Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga biasa melakukan hal ini."

Ibnu Ba¯¯±l Abµ al-¦asan pengarang kitab Syarah ¢a¥i¥ al-Bukhar³ 
li Ibni Ba¯¯±l, berkata ucapan salam Nabi saw. kepada anak-anak adalah 
salah satu bentuk dari perangainya yang agung, adabnya yang mulia 
serta salah satu bentuk tawadhu‘nya (merendahkan diri), hal tersebut 
juga sebagai  latihan kepada anak-anak untuk mengetahui Sunah, juga 
sebagai latihan untuk mengetahui adab-adab yang disyariatkan oleh 
Islam agar ketika nanti mereka sudah mencapai masa balig mereka 
bisa beradab dengan adab-adab Islam. 190 

A¥mad bin Mu¥ammad bin Ab³ Bakr pengarang kitab Irsy±d 
al-S±r³ menjelaskan dalam kitabnya, jika seseorang memberi salam 
kepada anak-anak maka anak-anak itu tidak wajib menjawab salam 
tersebut karena mereka belum dikenakan kewajiban menjawab salam 
sebab belum balignya. Dan jika seseorang memberi salam kepada 
jamaah yang mana dalam jamaah itu terdapat anak-anak, lalu yang 
menjawab salam hanyalah anak-anak maka belum gugur kewajiban 
menjawab salam dari para jamaah itu. Sebaliknya jika seorang anak 
memberi salam kepada orang yang sudah balig maka orang tersebut 
wajib menjawab salam anak itu. 

 Komunikasi nabi dengan bercanda atau bergurau pada anak 
usia dini dan juga merupakan bentuk pembinaan aspek bahasa atau 
komunikasi yang diberikan nabimembolehkan anak memiliki mainan 
seperti burung, sesuai sabdanya: 

 أََنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه يـَُقوُل ِإْن َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لَُيَخاِلطَُنا
َحتَّ يـَُقوَل أِلٍَخ ِل َصِغٍي يَا أَبَا ُعَمْيٍ َما فـََعَل النُـَّغيـُْر191

190 Ibnu Ba¯¯±l Abµ al-¦asan ‘Al³ bin Khalf bin ‘Abdi al-Milk, Syarah ¢a¥i¥ al-
Bukhar³ li Ibni Ba¯¯±l, juz 6 (Cet. II; Maktabah al-Rusyd: Riyad, 1423 H/2003 M), h. 
342. Lihat juga Fai¡al bin ‘Abd. al-‘Aziz bin Fai¡al ibn Hamdal-Mub±rak al-Haryaml³ 
al-Najd³, Ta¯r³z Riy±« al-¢±li¥³n, juz 1 (Cet. I; D±r al-‘²¡imah li al-Nasyr wa al-Tauz³‘: 
Riyad, 1423H/2002M), h. 521. 

191 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz. 4, h. 114.
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Artinya: 

Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; «Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam biasa bergaul dengan kami, hingga beliau bersabda kepada 
saudaraku yang kecil: "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh 
Nughair (nama burung)?"

Adapun canda dan senda gurau Rasulullah bersama anak-anak 
tak lain dan tak bukan tujuannya adalah agar anak-anak itu mengikuti 
tingkah laku Rasulullah dan bisa menghilangkan kesombongan dalam 
diri. Tiadalah ia melakukan suatu perbuatan meskipun perbuatan yang 
kecil, kecuali dengan maksud agar supaya diikuti dan dijadikan sebagai 
kebiasaan oleh umatnya.192

Salah satu adab yang juga diajarkan rasulullah yaitu bagaimana 
komunikasi yang baik saat ada hak seseorang yang akan dikorbankan, 
yaitu saat Bentuk sosial lain yang dicontohkan oleh nabi kemudian 
dipraktekkan oleh para sahabatnya, yaitu sikapnya untuk menyapa 
dan memberi salam kepada orang-orang walaupun ia itu masih kanak-
kanak, sesuai dengan apa yang diriwayatkan Anas yang berbunyi:عن 
اهلل النب صلى  وقال كان  عليهم  فسلم  على صبيان  مر  أنه   : عنه  اهلل  مالك رضي  بن   أنس 
يفعله193  سلم  و   Artinya: Dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu عليه 
bahwa dia pernah melewati anak-anak kecil, lalu ia memberi salam 
kepada mereka dan berkata; «Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga 
biasa melakukan hal ini."Ibnu Ba¯¯±l Abµ al-¦asan pengarang kitab 
Syarah ¢a¥i¥ al-Bukhar³ li Ibni Ba¯¯±l, berkata ucapan salam Nabi 
saw. kepada anak-anak adalah salah satu bentuk dari perangainya 
yang agung, adabnya yang mulia serta salah satu bentuk tawadhu‘nya 
(merendahkan diri), hal tersebut juga sebagai  latihan kepada anak-
anak untuk mengetahui Sunah, juga sebagai latihan untuk mengetahui 
adab-adab yang disyariatkan oleh Islam agar ketika nanti mereka 
sudah mencapai masa balig mereka bisa beradab dengan adab-adab 

192 Ibnu Ba¯¯±l Abµ al-¦asan ‘Al³ bin Khalf bin ‘Abdi al-Milk, Syarah ¢a¥i¥ al-
Bukhar³ li Ibni Ba¯¯±l, juz 6 (Cet. II; Maktabah al-Rusyd: Riyad, 1423 H/2003 M), h. 
342. Lihat juga Fai¡al bin ‘Abd. al-‘Aziz bin Fai¡al ibn Hamdal-Mub±rak al-Haryaml³ 
al-Najd³, Ta¯r³z Riy±« al-¢±li¥³n, Juz. I (Cet. I; D±r al-‘¡¡imah li al-Nasyr wa al-Tauz³‘: 
Riyad, 1423H/2002M), h. 521. 

193 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz 4, h. 140.
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Islam. 194 A¥mad bin Mu¥ammad bin Ab³ Bakr pengarang kitab Irsy±d 
al-S±r³ menjelaskan dalam kitabnya, jika seseorang memberi salam 
kepada anak-anak maka anak-anak itu tidak wajib menjawab salam 
tersebut karena mereka belum dikenakan kewajiban menjawab salam 
sebab belum balignya. Dan jika seseorang memberi salam kepada 
jamaah yang mana dalam jamaah itu terdapat anak-anak, lalu yang 
menjawab salam hanyalah anak-anak maka belum gugur kewajiban 
menjawab salam dari para jamaah itu. Sebaliknya jika seorang anak 
memberi salam kepada orang yang sudah balig maka orang tersebut 
wajib menjawab salam anak itu. Juga bagaimana adab rasul dengan 
meminta izin pada anak-anak saat akan mengorbankan jatah antri 
hak yang mesti didapatkannya, hal ini menunjukkan bagaimana sikap 
sosial dan cara komunikasi yang baik yang mestinya ditunjukkan pada 
anak kecil, menghargai dan memuliakan mereka walaupun masih 
kanak-kanak. Nabi bersabda: 

  عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهلل عنه: أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و
 سلم أت بشراب فشرب منه وعن يينه غلم وعن يساره األشياخ فقال للغلم )
 أتأذن ل أن أعطي هؤلء ( . فقال الغلم واهلل يا رسول اهلل ل أوثر بنصيب منك

 أحدا . قال فتله رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يف يده195
Artinya:

Dari Sahl al-S±‘idiy, bahwa Rasulullah saw. pernah dihidangkan 
air minum, lalu ia pun meminumnya, saat itu ada anak kecil di sisi 
kanannya, sedangkan orang tua pada sisi kirinya, lalu ia berkata 
pada anak kecil yang di sisi kanannya, bolehkan hak untuk minum 
kamu, saya berikan lebih dahulu pada orang tua yang ada di sisi 
kiriku, anak itupun menjawab, tidak ya Rasulullah, saya tidak akan 
memberikan sisa bekas cawanmu pada selainku, lalu Rasulullah 
memberikan minum itu pada anak tersebut.     

194 Ibnu Ba¯¯±l Abµ al-¦asan ‘Al³ bin Khalf bin ‘Abdi al-Milk, Syarah ¢a¥i¥ al-
Bukhar³ li Ibni Ba¯¯±l, juz 6 (Cet. II; Maktabah al-Rusyd: Riyad, 1423 H/2003 M), h. 
342. Lihat juga Fai¡al bin ‘Abd. al-‘Aziz bin Fai¡al ibn Hamdal-Mub±rak al-Haryaml³ 
al-Najd³, Ta¯r³z Riy±« al-¢±li¥³n, juz 1 (Cet. I; D±r al-‘¡¡imah li al-Nasyr wa al-Tauz³‘: 
Riyad, 1423H/2002M), h. 521. 

195 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz. 2, h. 192-193.
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Dari data hadis di atas dapat dipahami bagaimana konsep anabi 
berkaitan dengan pembinaan aspek bahasa dan komunikasi pada anak, 
yaitu:
1. Nabi selalu mencontohkan bagaimana berkomunikasi pada anak 

kecil dengan selalu menyapa dan memberi salam kepadanya.  orang-
orang walaupun ia itu masih kanak-kanak.

2. Nabi pernah meminta izin pada anak di sampingnya saat akan 
memberikan jatah antrian anak tersebut pada orang tua setelahnya, 
kemudian anak tersebut menolaknya, karena berharap ia minum 
setelah Rasul. Hal ini menunjukkan bagaimana sikap sosialdan cara 
komunikasi yang baik yang mestinya ditunjukkan pada anak kecil, 
menghargai dan memuliakan mereka walaupun masih kanak-kanak.

3. Interaksi dan komunikasi nabi dengan bercanda atau bergurau pada 
anak usia dini dan juga membolehkan anak memiliki mainan seperti 
burung itu sebagai bukti perlunya membangun aspek bahasa dan 
komunikasi yang baik sosial dan komunikasi pada anak sehingga 
bisa memunculkan rasa nyaman baginya.

d. Aspek Kognitif
Sama seperti dua aspek sebelumnya, dalam kajian penulis ingin 

memaparkan seperti apa yang dilakukan rasul dalam membina dan 
berinteraksi pada anak usia dini.

Kognitif yang dimaksud di sini adalah kata sifat yang berasal 
dari kata kognisi, yang bisa diartikan dalam empat pengertian, yaitu; 
kegiatan untuk memperoleh pengetahuan melalui kesadaran dan 
perasaan, atau melalui pengalaman sendiri, lingkungan dan hasil dari 
pemerolehan pengetahun.196 Jadi pada poin ini peneliti ingin melihat 
seperti apa yang dilakukan dan diinstruksikan nabi berkenaan dengan 
proses atau kegiatan untuk memperoleh pengetahuan. 

Dalam melakukan pembinaan pada anak usia dini nabi senantiasa 
menganjurkan untuk mengembangkan aspek kognitif yang dimiliki 
anak dengan membaca, seperti dorongan nabi pada anak agar senantiasa 
membaca al-Qur’an, nabi bersabda: 

 َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاٍذ اجلَُْهِنِّ َعْن أَبِيِه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َمْن
196 Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, h. 61. 
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اْلُقْرآَن َوَعِمَل ِبَا ِفيِه أُْلِبَس َواِلَداُه تَاًجا يـَْوَم اْلِقَياَمِة َضْوُءُه َأْحَسُن ِمْن َضْوِء  قـََرأَ 
نـَْيا َلْو َكاَنْت ِفيُكْم َفَما ظَنُُّكْم بِالَِّذي َعِمَل ِبََذا197 الشَّْمِس يف بـُُيوِت الدُّ

Artinya:

Dari Sahl bin Muadz Al Juhani dari ayahnya bahwa Rasulullah 
shallAllahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang 
membaca AlQur'an dan melaksanakan apa yang terkandung di 
dalamnya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti akan 
dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih terang dari pada sinar 
matahari di dalam rumah-rumah didunia, jika matahari tersebut 
ada diantara kalian, maka bagaimana perkiraan kalian dengan orang 
yang melaksanakan isi Al Qur'an?"

Makna kalimat اْلُقْرآن قـََرَأ   maksudnya adalah tetapkanlah َمْن 
suatu hukum dengan al-Qur’an sebagaimana sebelumnya atau 
yang diriwayatkan sebelumnya, secara professional atau sempurna. 
Sedangkan Ibn ¦ajar berkata bahwa maksud dari kata tersebut adalah: 
jagalah al-Qur’an dari segala bentuk perubahan. 

Selain itu al-°¯ib³ memaknai kata يـَْوَم تَاًجا  َواِلَداُه  أَْلَبَس  ِفيِه  ِبَا   َوَعِمَل 
 sebagai suatu gambaran seorang raja dan kebahagiaan yang اْلِقَياَمة
dirasakannya. Dan memperlihatkan makna yang dikandungnya secara 
jelas sebagamana kejelasan (sinar) yang dimaksud dalam perkataan 
َأْحَسُن  karena sesungguhnya tasybi¥ T±j (sinarnya lebih terang) َضْوُؤُه 
(mahkota) di dalam hadis tersebut adalah keindahan-keindahan 
permata yang digambarkan dengan matahari.  Adapun kata نـَْيا  يف بـُُيوِت الدُّ
bermakna penjagaan yang sempurna dari kehancuran dan kesuraman 
yang tampak nyata, itu semua karena cahayanya yang dipancarkan ke 
seluruh sudut rumah. Karena apabila cahayannya meliputi kediamana 
kita maka hal tersebut akan menciptakan kedamaian.198

Contoh lain berkaitan dengan interaksi nabi pada aspek kognitif, 
yaitu dalam beberapa hadis telah diriwayatkan bagaimana keterlibatan 
anak-anak dalam majelis ilmu orang dewasa, seperti sahabat Abdullah 

197 Abµ D±wud, Sunan Abµ D±wud, juz 2, h. 100.
198 Ali bin Sultan Muhammad Abu al-Hasan Nur al-D³n al-Mala’ al-Harw³ al-Qari’, 

Murk±t al-Fath’  Syarh Musyk±t³ al-Mus±bih³, juz 4 (Beirut-Libanon: D±r al-Fikir, 
2002), h. 1474.
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bni Umar yang saat itu masih kanak-kanak dan iya juga terlibat 
aktif dalam proses pembelajaran itu, juga Abdullah bni Ja’far yang 
semenjak kecil juga dikabarkan terlibat dalam proses jual beli (sebagai 
penjual) hal ini menandakan bahwa anak-anak seharusnya diasah 
aspek kognitifnya semenjak kecil. Sesuai riwayat dari Bukhari yang 
berbunyi: 

 َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ ِمْن الشََّجِر َشَجَرًة َل
ثُوِن َما ِهَي فـََوَقَع النَّاُس يف َشَجِر اْلبـََواِدي  َيْسُقُط َوَرقـَُها َوِإنَـَّها َمَثُل اْلُمْسِلِم َفَحدِّ
ثـَْنا َما ِهَي يَا  قَاَل َعْبُد اللَِّه َوَوَقَع يف نـَْفِسي أَنَـَّها النَّْخَلُة فَاْسَتْحيـَْيُت ُثَّ قَاُلوا َحدِّ

َرُسوَل اللَِّه قَاَل ِهَي النَّخ199
Artinya:

Dari Ibnu Umar berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya diantara pohon ada suatu pohon yang tidak 
jatuh daunnya. Dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim". 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: «Katakanlah kepadaku, 
pohon apakah itu?" Maka para sahabat beranggapan bahwa yang 
dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah berkata: 
"Aku berpikir dalam hati pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku 
malu mengungkapkannya. Kemudian para sahabat bertanya: "Wahai 
Rasulullah, pohon apakah itu?" Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Pohon kurma".

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits ini memberikan 
permisalan dan menyerupakan seorang muslim dengan pohon kurma. 
Tentunya hal ini menunjukkan adanya sisi kesamaan antara keduanya. 
Memang mengenal dan mengetahui sisi kesamaan ini perlu mendapat 
perhatian yang cukup, apalagi Allah telah menjelaskan hal ini agar 
manusia selalu ingat kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya (Q> S. 
Ibrahim/14: 24-25):

 َألَْ تـََر َكْيَف َضَرَب اهللُ َمَثًل َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها يف
السََّمآِء تـُْؤِت أُُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِن رَبِـَّها َوَيْضِرُب اهللُ ْاأَلْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن

Terjemahnya:

Tidakkah kamu kamu memperhatikan bagaimana Allah telah 
membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang 

199 Al-Bukh±r³, al-J±mi‘ al-¢a¥³¥, Juz. 1, h. 38. 
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baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu 
menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. 
Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia 
agar mereka selalu ingat.200 

Adapun di antara sisi kesamaan muslim dengan pohon kurma 
adalah201:

1. Pohon kurma mesti memiliki akar, pangkal batang, cabang, 
daun dan buah, demikian juga pohon keimanan, memiliki pokok, 
cabang dan buah. Pokok imam adalah rukun iman yang enam dan 
cabangnya adalah amalan saleh dan aneka ragam ketaatan dan ibadah. 
Sedangkan buahnya adalah semua kebaikan dan kebahagiaan yang 
didapatkan seorang mukmin di dunia dan akhirat.

Imam al-Baghawiy menyatakan: “Hikmah dari penyerupaan iman 
dengan pohon adalah pepohonan tidak dikatakan sebagai pohon (yang 
baik) kecuali memiliki tiga hal. Memiliki akar yang kuat, batang yang 
kokoh dan cabang yang tinggi. Demikian juga iman, tidak sempurna 
iman kecuali dengan tiga hal, yaitu pembenaran hati, ucapan lisan dan 
amalan anggota tubuh.”202

2. Pohon kurma tidak akan bertahan hidup kecuali dengan disiram 
dan dipelihara. Disiram dengan air, jika tidak maka akan kering dan 
jika ditebang maka mati. Demikian juga seorang mukmin tidak dapat 
hidup yang hakiki dan istiqomah kecuali dengan siraman wahyu. Oleh 
karena itulah Allah menamakan wahyu dengan ruh dalam firman-Nya, 
(Q. S. Asy-Syuur±/42: 52):

 وََكَذِلَك أَْوَحيـَْنآ ِإلَْيَك ُروًحا مِّْن أَْمرِنَا َماُكنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوَل ْاِليَاُن َوَلِكن
َجَعْلَناُه نُورًا نَـّْهِدي ِبِه َمن نََّشآُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتـَْهِدي ِإىَل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم

Terjemahannya:

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (al-Qur’an) 
dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui 

200 Depag RI al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 383-384.
201 Abdu al-Rozaq bin Abd al-Muhsin al-‘Abb±d, “T±mmul±t fi Mumat£alah Mukmin 

bin Na¥lah”, Majalah al-J±mi’ah al-Islamiyyah,  ed. 107 (1418-1419), h. 209-221.
202 Abµ Mu¥ammad al-¦usain ibn Mas’µd ibn Mu¥ammad ibn Far±’ al-Bag±wi, 

Tafs³r al-Bag±wi, Juz 3, (Cet. I; Beirµt: D±r I¥y±’ al-Tura£ al-‘Arb³, 1420), h. 33.



378

apakah Al-Kitab (al-Qur’an) dan tidak pula mengetahui apakah iman 
itu, tetapi Kami menjadikan al-Qur’an itu cahaya, yang Kami tunjuki 
dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba 
Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk 
kepada jalan yang lurus.203 

Di sini jelas sekali sisi persamaannya. Pohon kurma hanya hidup 
dengan disiram air dan hati seorang mukmin hanya hidup dengan 
siraman wahyu.

3. Pohon kurma sangat kokoh, sebagaimana firman-Nya Q. S. 
Ibrahim/14: 24-25):

 َألَْ تـََر َكْيَف َضَرَب اهللُ َمَثًل َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها يف
السََّمآِء تـُْؤِت أُُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِن رَبِـَّها َوَيْضِرُب اهللُ ْاأَلْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن

Terjemahnya:

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya 
teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan 
buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabbnya. Allah membuat 
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu 
ingat.204 

Demikian juga iman jika telah mengakar di dalam hati, maka 
menjadi sangat kokoh dan tidak goyah sedikitpun, seperti kokohnya 
gunung yang besar menjulang. Imam Al Auzaa’iy ditanya tentang 
iman, apakah bertambah? Beliau menjawab: “Ya, sampai membesar 
seperti gunung.” Ditanya lagi, apakah berkurang? Beliau menjawab: 
“Ya, sampai tidak sisa sedikit pun.”205

4. Pohon kurma tidak dapat tumbuh di sembarang tanah, bahkan 
hanya tumbuh di tanah tertentu yang subur saja. Pohon kurma di 
sebagian tempat tidak tumbuh sama sekali, di sebagian lainnya tumbuh 
namun tak berbuah dan di sebagian lain tumbuh berbuah tapi sedikit 

203 Depag RI al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 791.  
204 Depag RI al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 383-384.
205 Abµ al-Q±sim Hubba Allah bin al-¦asan bin Mansµr al-°abar³ al-R±zi, Syarah 

Usµl I’tiq±d, juz 5 (Cet. VIII; al-Su’µdiyyah: D±r °ayyib, 1423H./ 2003M), h. 959.
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buahnya. Sehingga tidak semua tanah cocok untuk pohon kurma. 
Demikian juga iman, ia tidak kokoh pada semua hati, Iman hanya 
akan kokoh pada hati orang yang Allah berikan hidayah dan lapang 
dada menerimanya. 

5. Pohon kurma memiliki berkah dalam semua bagiannya. 
Semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Ibnu Hajar berkata: “Barokah 
pohon kurma ada pada semua bagiannya, senantiasa ada dalam setiap 
keadaannya. Dari mulai tumbuh sampai kering, dimakan semua jenis 
buahnya, kemudian setelah itu seluruh bagian pohon ini dapat diambil 
manfaatnya sampai-sampai bijinya digunakan sebagai makanan ternak. 
Demikian juga serabutnya dapat dijadikan sebagai tali serta yang 
lainnyapun demikian. Hal ini sudah jelas. Demikian juga barokah 
seorang muslim meliputi seluruh keadaannya. Juga manfaatnya terus 
menerus ada untuknya dan untuk orang lain sampai setelah matinya 
pun.”206

Dalam hadis lain juga dijelaskan bentuk pembinaan pada anak usia 
dini pada aspek kognitifnya yaitu berkaitan dengan pelatihan hafalan 
bagi anak usia dini, sabdanya: 

 َعْن ُأْخٍت ِلَعْمَرَة قَاَلْت َأَخْذُت ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد ِمْن يف َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه
ثَِنيِه أَبُو الطَّاِهِر  َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوَم اجلُُْمَعِة َوُهَو يـَْقَرأُ ِبَا َعَلى اْلِمْنَبِ يف ُكلِّ ُجَُعٍة و َحدَّ
 َأْخبـََرنَا اْبُن َوْهٍب َعْن َيَْي ْبِن أَيُّوَب َعْن َيَْي ْبِن َسِعيٍد َعْن َعْمَرَة َعْن ُأْخٍت ِلَعْمَرَة

بِْنِت َعْبِد الرَّْحَِن َكاَنْت َأْكبـََر ِمنـَْها ِبِْثِل َحِديِث ُسَلْيَماَن ْبِن ِبَلٍل207
Artinya:

Dari saudara perempuan Amrah, ia berkata, "Aku menghafal surat 
Qaaf langsung dari mulut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
yakni ketika beliau membacanya beberapa kali di atas mimbar dalam 
khutbah Jum'at." Dan telah menceritakannya kepadaku Abu Thahir 
telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Yahya bin Ayyub 
dari Yahya bin Sa'id dari Amrah dari saudara perempuan Amrah 
binti Abdurrahman dan lebih besar darinya. yakni sebagaimana 
hadits Sulaiman bin Bilal. 

206 A¥mad bin ‘Ali bin ¦ajar Abµ al-Fadl al-Asqal±ni al-Sy±fi’i, Fat¥ al-B±ri, juz 
1 (Beirµt: D±r al-Ma’rifah, 1379), h. 145-146.

207 Muslim, al-J±mi’ al-¢a¥i¥, h. 336.
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Begitu pula dalam kegiatan berdagang yang ada unsur berhitung 
di dalamnya. Nabi juga mensupport anak-anak yang berdagang dengan 
jalan mendoakan mereka selalu. Keadaan ini mengindakasikan bahwa 
anak sudah bisa diasah kognitifnya walaupun ia masih kanak-kanak:

 عن عمرو بن حريث ، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بعبد اهلل بن جعفر
 وهو يبيع مع الغلمان - أو الصبيان - فقال : » اللهم بارك له يف بيعه - أو

قال - : يف سفقته «208

Artinya:

Dari ‘Amrµ bni ¦ari£, bahwa Rasulullah pernah melewati ‘Abdullah 
bni Ja‘far yang saat itu tengah berjualan bersama dua orang anak 
kecil, lalu Rasulullah berdoa bagi mereka: “Ya Allah berkahilah 
jual beli mereka” atau “transaksi mereka”.

Berdasarkan paparan di atas dipahami bahwa nabi memberi 
petunjuk dan interaksi pada aspek kognitif dalam poin-poin berikut:
1. Salah satu media dalam pengembangan aspek kognitif yaitu dengan 

anjuran untuk senantiasa membaca al-Qur’an.
2. Mengikut sertakan anak kecil dalam majelis ilmu dianjurkan oleh 

nabi sebagai bagian dari proses pembelajaran dan menegaskan bahwa 
anak-anak bisa diasah aspek kognitifnya sejak kecil.

3. Anak usia dini bisa diasah aspek kognitifnya dengan mendorong 
kegiatan hafalan dimulai saat di usia dini. 

4. Nabi pernah mendoakan anak kecil yang didapatnya lagi jualan. Hal 
ini berarti nabi juga mendorong anak-anak yang berdagang dengan 
jalan mendoakan mereka selalu. Keadaan ini mengindakasikan bahwa 
anak sudah bisa diasah kognitifnya, yaitu berhitung, walaupun ia 
masih kanak-kanak.

e. Aspek Fisik-Motorik
Di samping beberapa aspek yang telah dijelaskan di atas. Nabi 

juga tidak mengesampingkan aspek fisik dan motorik yang ada pada 
anak usia dini. Fisik yang dimaksud di sini diartikan dengan jasmani, 

208 A¥mad bni ‘Al³ bni al-Ma£n± Abµ Yu‘l± al-Maw¡al± al-Tam³m³, Musnad Ab³ 
Yu‘la, Juz 3, h 47, (CD-ROOM) Maktabah Syamilah.
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badan, tubuh, sedangkan motorik diartikan penggerak.209 Selanjutnya 
pembahasan ini ingin melihat bagaimana instruksi dan sikap nabi 
pada anak usia dini berkaitan dengan pengembangan aspek fisik dan 
motorik. 

Salah satu yang menjadi arahan nabi dalam penguatan aspek fisik 
dan motorik yaitu mereka dirangsang dan didorong untuk senantiasa 
melatih kemampuan fisik dan motoriknya dengan jalan melakukan 
olahraga renang dan berpanah, nabi bersabda:

 َعْن َأِب أَُماَمَة ْبِن َسْهٍل قَاَل َكَتَب ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِإىَل َأِب ُعبـَْيَدَة ْبِن اجلَْرَّاِح
 َأْن َعلُِّموا ِغْلَماَنُكْم اْلَعْوَم َوُمَقاتَِلَتُكْم الرَّْمَي َفَكانُوا َيَْتِلُفوَن ِإىَل اأْلَْغرَاِض َفَجاَء
 َسْهٌم َغْرٌب ِإىَل ُغَلٍم فـََقتـََلُه فـََلْم يُوَجْد َلُه َأْصٌل وََكاَن يف َحْجِر َخاٍل َلُه َفَكَتَب
 ِفيِه أَبُو ُعبـَْيَدَة ِإىَل ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُه ِإىَل َمْن أَْدَفُع َعْقَلُه َفَكَتَب ِإلَْيِه ُعَمُر َرِضَي
 اللَُّه َعْنُه ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل اللَُّه َوَرُسولُُه َمْوىَل َمْن َل

َمْوىَل َلُه َواْلَاُل َواِرُث َمْن َل َواِرَث َلُه210
Artinya:

Dari Abu Umamah Bin Sahal dia berkata; Umar menulis surat kepada 
Abu 'Ubaidah Bin Al Jarrah (yang berisi); "Ajarkanlah kepada anak 
anak kalian berenang dan cara berperang kalian dengan menggunakan 
panah, sebab mereka akan melaksanakan berbagai tujuan." Lalu ada 
panah nyasar mengenai seorang anak hingga membunuhnya, akan 
tetapi tidak ditemukan orang tuanya, sementara dia berada dalam 
asuhan pamannya (dari pihak ibu), kemudian Abu 'Ubaidah menulis 
surat kepada Umar tentang hal itu (yang berisi); «Kepada siapa 
aku memberikan diyatnya?" Lalu Umar menulis surat kepadanya; 
"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
bersabda: "Allah dan Rasul-Nya adalah wali bagi orang yang tidak 
ada walinya, dan paman (dari pihak ibu) adalah pewaris bagi orang 
yang tidak memiliki ahli waris."

Dari poin hadis di atas dipahami bahwa arahan nabi yang berkaitan 
dengan aspek fisik motorik yaitu dengan mendorong mereka berlatih 
pada renang dan panahan.

209 Novan Ardy Wiyani, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, h. 35. 
210 A¥mad bin ¦anbal, Musnad al-Im±m A¥mad bin ¦anbal, juz 1, h, 

302-303.
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BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan paparan dan temuan yang telah diuraikan pada bab-
bab sebelumnya maka terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan 
di bawah ini, yaitu: 

Pertama, ada sebanyak 74 hadis yang berkaitan dengan anak usia 
dini yang penulis telah temukan. Hadis tersebut tersebar dalam 12 kitab 
utama kumpulan hadis yaitu; Sahih Bukhari (25 Hadis), Sahih Muslim 
(18 Hadis), J±mi’ Tirmizi (5 Hadis), Sunan Abi Dawud (8 hadis), 
Sunan Nasa’i (4 Hadis), Sunan Ibnu Majah (2 hadis), Musnad bni 
Ahmad (7 Hadis), Mu’jam al-Awshat al-Tabrani (1 Hadis), Musnad 
Ab³ Yu‘la (1 hadis), Mushannaf Ibnu Abi Syaybah (1 hadis), Mu¡annaf 
‘Abdu al-Raz±q (1 hadis), dan Muwa¯¯a’ M±lik (1 hadis).

Kedua, adapun kriteria kualitas hadis tersebut yaitu sebanyak 
63 hadis (85,13%) yang masuk dalam kategori sahih, dan sebanyak 
11 (14,87%) hadis dhaif. Data ini menunjukkan bahwa hadis yang 
berkaitan anak usia dini masih didominasi dengan hadis shahih yaitu 
sebanyak 85,13%. 

Ketiga, berdasarkan hasil analisis dan interpretasi pada 74 matan 
hadis di atas ditemukan bahwa nabi Muhammad saw. telah menetapkan 
konsep pembinaan pada anak usia dini dalam beberapa prinsip. Penulis 
mengklasifikasikannya dalam empat  poin utama yaitu:

Kompetensi wajib bagi orang tua/pendidik sebanyak 15 hadis. 
Dalam penentuan kriteria/kompetensi pendidik anak usia dini yang 
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ideal dijelaskan dalam hadis beberapa kriteria yang harus terpenuhi, 
yaitu; Seorang pendidik harus memiliki karakter yang penuh  kasih 
sayang, adil, sabar dan tabah, siap berkorban, lemah lembut, konsisten 
dan teladan, perhatian, dan bijaksana. 

Poin berikut yang dijelaskan dalam prinsip ini yaitu karakter dan 
sifat anak usia dini. Ada 2 hadis yang menijelaskan hal itu bahwa 
anak-anak memiliki fitrah positif dan mudah terpengaruh, dan senang 
bermain. 

Berikutnya mengenai konsep nabi berkaitan dengan metode dan 
sifat pembinaan bagi anak usia dini dijelaskan oleh nabi dalam 9 
buah hadis yaitu bahwa membina anak usia dini adalah sesuatu yang 
wajib dilakukan, pembinaan juga harus dilakukan secara tadarruj/
berangsur-angsur, beberapa bentuk hukuman pada anak usia dini 
yang bisa diberikan seperti, dengan tidak melakukan hukuman secara 
fisik, jika menegur anak yang berbuat keliru dilakukan secara lembut, 
teguran diberikan dengan memberikan solusi, bentuk hukuman bisa 
dengan dengan mendiamkannya (tidak mengajak ngobrol), metode 
pembinaan juga dengan senantiasa mendorong pada hal-hal positif.

Hadis yang berkaitan dengan bentuk pembinaan dan interaksi 
nabi pada anak usia sebanyak 48 hadis. Pada aspek moral dan agama 
ada 17 hadis, aspek sosial emosi 23 hadis, aspek bahasa/komunikasi 
3 hadis, aspek kognitif 4 hadis, dan aspek fisik dan motorik 1 hadis. 
Saat membina anak pada aspek moral dan agama nabi senantiasa 
sangat mewanti-wanti untuk menjaga dan memuliakan moral akhlak 
anak, juga mengajarkan etika sebelum dan saat makan, etika saat anak 
hadir dalam majelis bersama orang tua, etika saat bertamu, bagaimana 
penampilan dan pakaian anak dan hal-hal lain yang berkenaan dengan 
aspek moral dan agama.

Pada aspek sosial dan agama nabi juga memberi konsep petunjuk 
dan instruksi agar orang tua senantiasa bisa mengendalikan emosi 
atau kemarahan saat proses pembinaan, jangan sampai kemarahan 
itu ditumpahkan hingga menimbulkan kerusakan yang lain, seperti 
dengan menyumpahi diri sendiri, hingga anak. Dalam mendidik juga 
perlu memahami kecenderungan dan emosional anak agar sikap sosial 
dan emosional anak bisa berkembang lebih baik, hal tersebut telah 
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dijabarkan dalam bab 5 di syarah hadis. 
Pada aspek bahasa dan komunikasi nabi mengajarkan bahwa 

bagaimana berkomunikasi pada anak kecil dengan selalu menyapa 
dan memberi salam kepadanya. Nabi juga menunjukkan bagaimana 
sikap dan cara komunikasi yang baik yang mestinya ditunjukkan pada 
anak kecil, menghargai dan memuliakan mereka walaupun masih 
kanak-kanak. Nabi juga mengajak bercanda atau bergurau pada anak 
usia dini. Komunikasi-komunikasi seperti ini dilakukan agar anak bisa 
merasa nyaman dengan orang tua atau pengasuh mereka. 

Pada aspek kognitif nabi ajarkan bahwa untuk senantiasa membaca 
al-Qur’an sebagai media pengembangan kognitif mereka, mengikut 
sertakan anak kecil dalam majelis ilmu juga dianjurkan oleh nabi, 
kegiatan hafalan bisa saja dimulai saat di usia dini, dan nabi pun 
senantiasa mendukung pengembangan kognitif anak dan mendoakan 
hal itu.

Pada aspek fisik/motorik juga ditemukan konsep nabi yang 
mendukung pengembangan tersebut dengan memerintahkan orang 
tua untuk mengajarkan anak pada kegiatan renang dan panahan.

Apa yang dijelaskan dalam tulisan menunjukkan bahwa Islam 
sangat kaya dengan berbagai konsep dan informasi penting dalam 
pembinaan anak usia dini. Memang jika dirujuk dalam kitab-kitab 
pensyarahan hadis tersebut, terkadang ulama tidak secara langsung 
memasukkan hadis tersebut dalam bab pembinaan anak usia dini, 
mungkin karena isu tersebut belum menjadi hal yang krusial di saat 
itu, sehingga pesan yang terkandung di dalamnya tidak dipahami 
berkaitan dengan anak usia dini, tapi lebih menekankan pada aspek 
akhlak rasul padahal itu adalah petunjuk nabi tentang bagaimana 
berinteraksi dengan anak usia dini.

Hal ini juga bisa mengkonfirmasi adagium bahwa Islam “Shalih li 
kulli zamaan wa al-makan” akan selalu dibutuhkan pada setiap situasi 
dan kondisi. Artinya Islam tetap akan bisa selalu menjawab kebutuhan 
umatnya, hanya mungkin kewajiban umat Islam untuk senantiasa 
menggali dan mencermati hal-hal yang ada dalam Islam (Al-Qur’an 
dan Hadis). Jangan terpaku pada kitab tafsir dan syarah hadis yang ada 
sebelumnya, perlu ide-ide kreatif untuk menggali hal-hal baru yang 
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ada dalam kedua teks tersebut. 
Ke depan, konsep pembinaan Nabi pada usia dini di atas perlu 

dibumikan dalam bentuk penelitian lapangan di masyarakat untuk 
melihat sejauhmana pengetahuan masyarakat akan keberadaan hadis 
tersebut dan bagaimana pemahaman mereka pada hadis ini.
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Banyak teori dan pola pembinaan yang bisa dijalankan, ditiru, dan diadaptasi 

dalam melakukan proses pengasuhan dan pembinaan bagi anak usia dini. 

Hanya harus diakui bahwa pola dan program pembinaan yang kebanyakan 

dikembangkan selalu mengacu pada teori dari mereka yang non Muslim dan 

dari Barat. Konsep pembinaan bagi anak usia dini yang diacu dari ajaran-ajaran 

Alquran dan hadis masih sangat jarang dijumpai dalam buku-buku panduan 

pembinaan anak usia dini. Harus diakui bahwa teori-teori yang diperoleh dari 

ahli pendidikan dari dunia Barat jauh lebih operasional, adaptable, dan mudah 

dijalankan. Dalam arti, memiliki petunjuk operasional yang memudahkan untuk 

proses penerapannya. Hal ini mungkin terjadi karena pembinaan anak usia dini 

dalam bentuk formal dan lembaga pendidikan telah lama diadakan di dunia 

Eropa dan Amerika.

Berangkat dari isu di atas dan keinginan penulis yang pernah berkecimpung di 

dunia pendidikan dan hadis, maka penulis melakukan studi pustaka untuk 

mengangkat dan mengeksplorasi Sunnah Nabi yang berbicara tentang konsep 

dan bentuk pengasuhan dan pembinaan anak usia dini. Hal ini penting 

dilakukan, agar nantinya tulisan ini bisa diseminasikan pada lingkungan 

pendidikan anak usia dini maupun pada lingkungan lebih luas di masyarakat, 

agar tujuan pendidikan yang diharapkan bisa tercapai secara maksimal.[*]

Erwin Hafid
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