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ABSTRAK 
 
 

Nabi Muhammad dalam suatu riwayat menyebutkan, “aku diutus untuk 
meyempurnakan akhlaq” ini menunjukkan bahwa Islam juga mengajarkan pranata 
sosial, khususnya yang berkaitan dengan etika sosial. Dalam kaitannya dengan 
persoalan ini, ada suatu riwayat (hadis) yang menceritakan, bahwa Rasulullah 
saw. Melewati seorang laki-laki yang sedang menasehati saudaranya tentang 
malu, dia berkata sesungguhnya kamu sungguh pemalu sehingga seakan-akan dia 
berkata “malu telah mencelakakan dirimu” maka Rasulullah saw. Bersabda : 
tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Malu (al-
Haya>’) adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan 
sesuatu yang rendah atau tidak baik. 

 
Hadis yang fungsinya sebagai tabayyun al-Qur’an dan juga sebagai 

sumber hukum juga berbicara tentang malu adalah bagian dari iman. Misalnya 
hadis riwayat Abu> Da>wud yang menjelaskan bahwa Iman itu terdiri dari tujuh 
puluh bagian. Yang paling utama ialah ucapan (pengakuan) “tiada tuhan selain 
Allah” dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalanan.  dan 
malu adalah salah satu cabang dari iman.  

 
Dalam penelitian ini ada dua hal pokok yang menjadi acuan, pertama: 

menemukan pemaknaan hadis-hadis tentang malu adalah sebagian dari iman yang 
jelas sehingga mendekati kebenaran, kedua : menelusuri kontekstualisasi dari 
pemaknaan hadis-hadis tersebut. Untuk memperoleh pemahaman yang mendekati 
kebenaran, maka perlu dilakukan analisa berkaitan dengan hadis tersebut. Adapun 
metode yang digunakan dalam studi terhadap hadis malu adalah sebagian dari 
iman adalah metode kritik sanad dan pemahaman matan. Langkah yang 
digunakan pada metode ini meliputi analisa historis, pemaknaan dan kajian 
kondisi kekinian. 

 
Melalui kritik sanad, maka hadis tentang malu adalah sebagian dari iman 

berkualitas sahih. Khususnya melalui pendekatan matan, diperoleh hasil yang 
komprehensif sehingga ditemukan makna malu adalah sebagian dari iman. Malu 
(al-Haya’) dalam hadis tersebut adalah sifat atau perasaan yang bisa mencegah 
seseorang untuk melakukan perbuatan yang jelek maupun merampas hak-hak 
orang lain. sifat malu akan mengendalikan hawa nafsu seseorang, sehingga dia 
selalu berbuat baik dimanapun ia berada    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlaq menempati kedudukan yang 

istimewa dan sangat penting. Di dalam al-Qur'a>n saja ditemui lebih kurang 1500 

ayat yang berbicara tentang akhlaq -dua setengah kali lebih banyak daripada ayat-

ayat tentang hukum- baik yang teoritis maupun yang praktis. Belum terhitung lagi 

hadis-hadis Nabi, baik perkataan maupun perbuatan, yang memberikan pedoman 

akhlaq yang mulia dalam seluruh aspek kehidupan. 

Akhlaq dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, 

tetapi akhlaq yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak. Nilai-nilai baik dan 

buruk, terpuji dan tercela berlaku kapan dan di mana saja dalam segala aspek 

kehidupan, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Begitu pentingnya peranan 

akhlaq dalam kehidupan manusia, maka Allah mengutus rasulnya Nabi 

Muhammad saw. ke muka bumi ini dengan tujuan menyempurnakan akhlaq yang 

mulia, sebagaimana sabda beliau : 

محمد بن عبيٍد الْمروروِذى حدثَنا : أَخبرنا أَبو محمِد بن يوسف اَألصبهاِنى أَنبأَنا أَبو سِعيِد بن اَألعراِبى حدثَنا أَبو بكٍْر 

لْعِزيِز بن محمٍد أَخبرِنى محمد بن عجالَنَ عِن الْقَعقَاِع بِن حِكيٍم عن أَِبى صاِلٍح عن أَِبى هريرةَ سِعيد بن منصوٍر حدثَنا عبد ا

 »ِق  ِإنما بِعثْت ُألتمم مكَاِرم اَألخالَ« :-صلى اهللا عليه وسلم-رِضى اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَِّه 

Artinya : 
"Telah memberitahukan kepada kami Abu> Muhammad bin Yu>suf al-Ashbaha>ni>, 
telah memberitakan kepada kami Abu> Sa’i>d bin al-A’rabi>, telah menceritakan 
kepada kami Abu> Bakr (Muhammad bin ‘Ubaid al-Marrudi>), telah menceritakan 
kepada kami Sa’i>d bin Mansu>r, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-‘Azi>z 
bin Muhammad, telah memberitahukan kepadaku Muhammad bin ‘Ijla>n dari al-



 

 
 

2 

Qa’qa’ bin Haki>m, dari Abi> Sa>lih, dari Abi> Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. 
bersabda : Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia"1 
 
Di dalam al-Qur'a>n surat al-Ahza>b (33) ayat 21 dan surat al-Qalam (68) ayat 4 

juga disebutkan bahwa Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia : 

ô‰ s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îο uθó™é& ×π uΖ|¡ym  yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ ö�tƒ ©! $# tΠöθ u‹ø9 $# uρ t�Åz Fψ$# t� x. sŒuρ ©!$# # Z�� ÏVx. ∩⊄⊇∪   

Artinya : 
"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan dia banyak menyebut Allah".2 
 

y7‾Ρ Î)uρ 4’ n?yè s9 @, è=äz 5ΟŠÏà tã ∩⊆∪  

Artinya : 
"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung".3 

 

Salah satu akhlaq terpuji yang dimiliki dan dicontohkan Rasulullah saw. 

adalah sifat malu. Malu (al-Haya>') adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan 

keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Sifat malu (al-Haya>') 

merupakan salah satu ciri dari orang beriman, bahkan malu dan iman akan selalu 

beriringan. Apabila salah satu hilang yang lain juga ikut hilang. Semakin kuat 

iman seseorang, semakin teballah malunya, begitu sebaliknya. Sebagaimana 

ditegaskan dalam sebuah hadis:  

                                                
` 1 Sunan al-Baihaq>i hadis no. 21301 dalam CD Maktabah Sya>milah 

2
 Khadim al-Hara>main Asy Syarifain Raja Fahd Ibn 'Abd al-'Azi>z al-Sa'u>d, al-Qur'an 

dan Terjemahnya (Madinah: Komplek Percetakan al-Qur'an Khadim al-Hara>main Asy Syarifain 
Raja Fahd, 1411 H), hlm. 670. 

3
 Khadim al-Hara>main Asy Syarifain Raja Fahd Ibn 'Abd al-'Azi>z al-Sa'u>d, al-Qur'an ..., 

hlm. 960. 
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حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا حممد بن غالب ، أنا موسى بن إمساعيل ، ثنا جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، 

 قرنا مجيعا ،واإلميان   احلياء«: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : عن سعيد بن جبري ، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، قال 

 »فإذا رفع أحدمها رفع اآلخر 

Artinya : 
"Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakr bin Ishaq al-Faqi>h, telah 
memberitakan kepada kami Muhammad bin Ga>lib, telah memberitakan kepada 
kami Mu>sa bin Isma>’i>l, telah meriwayatkan kepada kami Jari>r bin Ha>zim, dari 
Ya’la> bin Haki>m, dari Sa’i>d bin Jabi>r, dari Ibn ‘Umar ra. berkata, Rasulullah saw. 
bersabda : rasa malu dan iman itu sebenarnya berpadu menjadi satu, maka 
bilamana lenyap salah satunya hilang pulalah yang lainnya."4 
 

 صاِلٍح أَِبي عن ِديناٍر بِن اللَِّه عبِد عن ِبلَاٍل بن سلَيمانُ حدثَنا قَالَ الْعقَِدي عاِمٍر أَبو حدثَنا قَالَ الْجعِفي محمٍد بن اللَِّه عبد حدثَنا

نةَ أَِبي عريره ِضير اللَّه هنع نع ِبيلَّى النص ِه اللَّهلَيع لَّمسانُ قَالَ والِْإمي عونَ ِبضِستةً وبعاُء شيالْحةٌ وبعش ان ِمنرواه( الِْإمي 

 )البخاري

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami ‘Abdullah bin Muhammad al-Ju’fi> berkata, 
telah meriwayatkan kepada kami Abu 'A>mir al-'Aqadi> berkata, telah 
meriwayatkan kepada kami Sulaima>n bin Bila>l dari ‘Abdillah bin Di>nar dari Abi> 
Sa>lih dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad saw. bersabda : Iman itu 
mempunyai enam puluhan cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman." 
(HR. Bukhari)5 

 

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karakter malu tebagi atas tiga tingkatan, 

pertama, malu yang timbulnya dari pengetahuan seseorang akan hakikat dirinya, 

sehingga memotivasi dirinya untuk terus beribadah dan mencela keburukannya. 

                                                
 4al-Mustadra>k ‘Ala al-Sahi>haini Li al-Haki>m hadis no. 57 dalam CD Maktabah 

Sya>milah. 
5 Ibn Hajar al-'Asqala>ni>, Fath al-Ba>ri> Bisyarhi al-Bukha>ri>, Juz I (Mesir: Mustafa al-Babi, 

1959), hlm. 57-58. lihat juga, Imam al-Nawa>wi>, Sahih Muslim Bisyarhi al-Nawa>wi, Juz II (Mesir: 
Dar al-Fikr, 1981), hlm. 3-7. 
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Kedua, malu yang ditimbulkan dari kedekatan kepada-Nya sehingga melahirkan 

kecintaan, kerinduan dan membenci akan ketergantungan dengan mahluk. Ketiga, 

malu yang ditimbulkan dari kesaksian akan kehadiran-Nya ketika ruh dan hati 

terasa dekat dengan Allah maka ia dapat menyaksikan akan kehadiran-Nya, 

karena itu ia malu berbuat sesuatu selain yang dikehendaki-Nya. 

 Rasa malu mempunyai dampak yang dahsyat untuk mengontrol dan 

mengendalikan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah swt. tanpa 

adanya rasa malu pada diri seseorang maka ia akan bebas melakukan apa saja 

yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa 

melihat melalui media elektronik baik televisi , radio ataupun surat kabar, seorang 

muslim tanpa rasa malu-malu melanggar aturan-aturan Allah swt. pembunuhan, 

perampokan, pencurian, pemerkosaan terjadi setiap hari. Hal ini tidak akan terjadi 

apabila kita menghidupkan budaya malu di tengah-tengah masyarakat, malu untuk 

melanggar hukum-hukum Allah, malu untuk melakukan perbuatan salah dan  

malu untuk berbuat jelek kepada sesama manusia. Rasulullah menjelaskan bahwa 

hilangnya sifat malu adalah awal dari kehancuran dan kebinasaan. 

 رمِن عاب نةَ عرِن مةَ كَِثِري برجأَِبي ش نِة عاِهِريأَِبي الز ناٍن عِن ِسنِعيِد بس نٍب عرح نب دمحا مثَندفَّى حصالْم نب دمحا مثَندح

 اللَّه عز وجلَّ ِإذَا أَراد أَنْ يهِلك عبدا نزع ِمنه الْحياَء فَِإذَا نزع ِمنه الْحياَء لَم تلْقَه ِإلَّا مِقيتا أَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ ِإنَّ

نه الْأَمانةُ لَم تلْقَه ِإلَّا خاِئنا مخونا فَِإذَا لَم تلْقَه ِإلَّا خاِئنا مخونا ممقَّتا فَِإذَا لَم تلْقَه ِإلَّا مِقيتا ممقَّتا نِزعت ِمنه الْأَمانةُ فَِإذَا نِزعت ِم

  ٦ .عنا نِزعت ِمنه ِربقَةُ الِْإسلَاِمنِزعت ِمنه الرحمةُ فَِإذَا نِزعت ِمنه الرحمةُ لَم تلْقَه ِإلَّا رِجيما ملَعنا فَِإذَا لَم تلْقَه ِإلَّا رِجيما ملَ

Artinya :  

                                                
6
 Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz II (Semarang: 

Toha Putra, t.th), hlm. 1347. 



 

 
 

5 

"Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin al-Musaffa, telah 
meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Harb dari Sa'i>d bin Sina>n dari Abi al-
Za>hriyyah dari Abi Syajarah katsi>r bin Murrah dari Ibn ‘Umar sesungguhnya 
Nabi Muhammad saw. bersabda : sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla apabila 
ingin membinaskan seorang hamba, dia akan mencabut dari dirinya rasa malu. 
Apabila sudah dicabut dari dirinya rasa malu, maka engkau tidak mendapatkannya 
kecuali sebagai seorang pembanci lagi dibenci. Apabila engkau tidak 
mendapatkannya kecuali sebagai seorang pembenci lagi dibenci maka akan 
dicabut dari dirinya amanah. Apabila dicabut dari dirinya amanah, maka engkau 
tidak akan mendapatkannya keculai sebagai seorang penghianat lagi dikhianati. 
Apabila engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai seorang penghianat lagi 
dikhianati maka akan dicabut dari dirinya rahmah. Apabila dicabut dari dirinya 
rahmah maka engkau tidak akan mendapatkannya kecuali sebagai orang yang 
terkutuk lagi mengutuk. Apabila engkau tidak mendapatkannya kecuali sebagai 
seorang yang terkutuk lagi mengutuk maka akan dicabut dari dirinya Islam. (HR. 
Ibn Majah) 
   

Dari pemaparan di atas penulis akan coba nemahami dan memaparkan   

hadis malu adalah sebagian dari iman dengan cermat, benar dan proporsional 

sesuai dengan konteks kekinian.   

B. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan di atas terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan 

untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pemaknaan hadis tentang malu adalah sebagian dari iman? 

2. Bagaimana implikasi hadis malu adalah sebagian dari iman dalam realitas 

kehidupan sekarang, terutama di bidang moral? 

C. Tujuan dan kegunaan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk memperoleh pemahaman secara tepat terhadap hadis tentang malu 

adalah sebagian dari iman 
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2. Mengetahui implikasi hadis Nabi saw. tentang malu adalah sebagian dari 

iman dalam konteks kekinian terutama di bidang moral 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Menambah hazanah pengetahuan penulis serta mengamalkan ilmu yang 

sudah diperoleh selama belajar di Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

2. Besar harapan penulis, semoga penelitian yang sederhana ini bermanfa'at 

serta menambah khazanah keilmuan terutama di bidang ma'a>ni> al-hadi>s| 

D. Telaah Pustaka 

  Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang 

berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang 

digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang 

dibahas.    

  Dari usaha pencarian literatur yang membahas tema ini, penulis belum 

menemukan buku-buku atau kitab-kitab yang secara spesifik mengupas tema ini, 

akan tetapi penulis menemukan beberapa buku atau kitab dan karya tulis lain 

mengenai tema ini, namun pembahasannya belum mendalam, terutama dalam 

kajian hadis. Kebanyakan literatur yang ditemukan hanya meletakkan tema ini 

dalam tema besar. 

  Salah satu buku yang membahas tema ini adalah Kuliah Akhlaq yang 

ditulis oleh  Yunahar Ilyas, Dalam buku ini dijelaskan bahwa malu adalah refleksi 

dari keimanan seseorang, sifat malu mempunyai peranan yang sangat penting 

untuk mengontrol  dan mengendalikan hawa nafsu seseorang dari perbuatan yang 
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dilarang oleh agama. Dalam buku ini juga disertakan beberapa hadis yang 

membahas tentang sifat malu namun tidak disertai dengan sanad hadis yang 

lengkap.7 

  Muhammad al-Ghaza>li> dengan karyanya Khuluq al-Muslim yang 

diterjemahkan oleh Abu Laila dan Muhammad Tohir dengan judul Akhlaq 

Seorang Muslim dalam sub judul Rasa Malu mengutip serta menjelaskan beberapa 

hadis tentang malu dengan penjelasan yang sederhana tanpa mengaitkannya 

dengan permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

  Ahmad Muhammad al-Hufy dalam Min Akhlaq al-Nabi terjemahan 

Masdar Helmy memaparkan bahwasanya Rasulullah Muhammad saw. adalah 

seorang yang pemalu, bahkan lebih pemalu dari seorang gadis yang dipingit, 

diantara salah satu bukti bahwa Rasulullah adalah seorang pemalu yakni ketika 

ada seorang perempuan yang sedang haid menanyakan tentang bagaimana bersuci 

dari haid.8 

  Penulis juga menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang rasa 

malu, diantaranya skripsi saudari. Uswatun Hasanah dengan judul “Hubungan 

Antar Ketaatan Beragama Dengan Rasa Malu Bagi Anak Cacat Fisik Di SLB 

Ma’arif Pucung Rejo Muntilan”, skripsi ini lebih menitik beratkan kajiannya pada 

bidang psikologis dan tidak sedikitpun menyentuh wilayah kajian ma’anil hadis.9  

                                                
7 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, Cet. VII (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan 

Pengamalan Islam (LPPI),2005), hlm. 128-134. 
8
 Ahmad Muhammad al-Hufy, Min Akhlaq al- Nabi, terj.  Masdar Hilmi (Bandung, Gema 

Risalah Press, 1995), hlm. 383-389. 
9
 Uswatun Hasanah, ”Hubungan Antar Ketaatan Beragama Dengan Rasa Malu Bagi Anak 

Cacat  Fisik Di SLB Ma’arif Pucung Rejo Muntilan”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan 
Kalijaga Jogjakarta, 2002. 
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  Nurul hidayah dengan karyanya “Pengaruh Rasa Malu Terhadap Prilaku 

Munkar Remaja Di Desa Belang Wetan Utara Klaten”10 dan khafid dengan judul 

“Malu Dan Pengaruhnya Terhadap Etika Berpakian Remaja Putri Desa Pasir 

Kecamatan Mijen Kabupaten Demak”11, dua karya skripsi ini pembahasannya 

lebih kearah studi kasuistik dan sama sekali tidak masuk di wilayah kerja ma’anil 

hadis. 

  Buku-buku di atas belum cukup memadai, walaupun penulis sendiri 

mengakui bahwa masing-masing saling melengkapi dalam memberikan informasi 

dalam penelitian ini. Sementara, sejauh penelusuran dari berbagai literatur, belum 

terdapat karya tulis yang khusus membahas makna hadis di atas dengan kajian 

ma’anil hadis dan menjelaskan relevansi hadis tersebut. Oleh sebab itu penulis 

perlu mengadakan penelitian hadis yang dituangkan dalam karya tulis yang 

khusus membahas makna hadis tersebut dengan kajian ma’anil hadis. 

E. Metode Penelitian 

  Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) 

dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk 

kitab, buku, majalah dan lain-lain yang relevan dengan topik pembahasan. 

  Sumber utama penelitian ini adalah al-Kutub al-Tis'ah yang memuat 

hadis-hadis tersebut dengan syarah-nya. Dalam pelacakan dan penelusuran hadis 

tersebut dalam al-Kutub al-Tis'ah, penulis menggunakan metode Takhrij al-Hadis 

dengan menggunakan kamus hadis melalui petunjuk lafad hadis dengan kitab al-

                                                
10
 Nurul hidayah, ”Pengaruh Rasa Malu Terhadap Prilaku Munkar Remaja Di Desa 

Belang Wetan Utara Klaten”, Skripsi, Fakultas Da’wah, IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2004. 
11 Khafid, ”Malu Dan Pengaruhnya Terhadap Etika Berpakian Remaja Putri Desa Pasir 

Kecamatan Mijen Kabupaten Demak”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga 
Jogjakarta, 2001. 
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Mu'jam al-Mufahra>s Li al-Fa>z} al-Hadi>s dan kata kunci (tema) hadis dengan kitab 

Mifta>h Kunu>z al-Sunnah. Di samping itu, digunakan juga jasa komputer dengan 

program CD Mausu>'ah al-Hadi>s al-Syari>f  yang mampu mengakses sembilan kitab 

sumber primer hadis. Sedangkan sumber penunjangnya adalah kitab-kitab dan 

buku-buku yang relevan dengan kajian ini. 

  Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analistis, 

yaitu sebuah metode yang bertujuan memecahkan permasalahan yang ada, dengan 

menggunakan tehnik deskriptif yakni penelitian, analisa dan klasifikasi.12 Adapun 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan linguistik, pendekatan historis, 

dengan melihat kondisi pada saat hadis itu muncul serta pendekatan sosiologis. 

Dalam proses pelaksanaannya, dengan menggunkan langkah kerja Ma'a>ni>  al-

Hadi>s|, yaitu13 : 

1. Kritik historis, menentukan validitas dan otentisitas hadis dengan 

menggunakan kaedah kesahihan dari ulama-ulama kritikus hadis 

2. Kritik eidetis, pemaknaan hadis dengan mengadakan berbagai analisis 

yakni : 

a. Analisis isi, muatan makna hadis melalui kajian linguistik, kajian 

tematis-komprehensif14 dan kajian konfirmatif.15 

                                                
12
 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 138-

139. 
13 Langkah-langkah ini adalah metodologi sistematis yang merupakan hasil akumulasi 

dari metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Musahadi HAM, Yusuf Qardhawi dan 
Syuhudi Ismail. Kemudian kami analisis metode-metode tersebut sehingga hadis dapat dipahami 
secara tepat, proporsional dan komprehensif. 

14
 Mempertimbangkan hadis-hadis lain yang memiliki tema yang sama dengan tema hadis 

yang dikaji untuk memperoleh pemahaman yang tepat, komprehensif dan representatif. 
15
 Konfirmasi dengan petunjuk-petunjuk al-Qur’a>n sebagaimana metode yang diajukan 

oleh Yusuf Qardhawi. 
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b. Analisis realitas historis, pemahaman terhadap makna hadis dari 

problem historis ketika hadis muncul, baik makro maupun mikro. 

c. Analisis generalisasi, pemahaman terhadap makna universal dari 

teks hadis. 

3. Kritik praksis, pengubahan makna hadis yang dihasilkan dari proses 

generalisasi dalam realitas kehidupan kekinian sehingga maknanya praksis 

bagi problematika hukum dan kemasyarakatan sekarang. 

F. Sistematika Pembahasan  

Agar penelitian ini mencapai hasil yang maksimal, maka pembahasan akan 

dilakukan secara runtut dan terarah dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, pengertian tentang sifat malu dan iman, dipaparkan tentang arti 

sifat malu dan arti iman menurut pandangan beberapa ulama’. 

Bab ketiga, pemaparan redaksional hadis –hadis yang variatif dengan 

mengkategorisasikan berdasarkan perbedaan redaksional dan juga mengungkap 

kritik historis, untuk menentukan valliditas dan otentisitas hadis tersebut. Di 

samping itu, akan dijelaskan kritik eiditis yang mencakup kajian linguistik, kajian 

tematik-komprehensif dan kajian konfirmatif. Pada sub bab ketiga dipaparkan 

analisis hadis, yang meliputi analisis pemaknaan hadis, analisis historis dan 

analisis generalisasi. 
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Bab keempat, kontekstualisasi hadis sesuai konteks turunnya terhadap 

kondisi kekinian dengan kajian linguistik, tematik-komprehensif, konfirmatif dan 

generalisasi makna hadis. Selanjutnya merelevansikan teks dengan konteks hadis 

tersebut pada realitas kehidupan sekarang. 

Bab kelima, penutup adalah bagian akhir yang berisi kesimpulan, saran-

saran dan kata penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. 
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BAB II 

SEPUTAR MAKNA MALU DAN IMAN 

A. Rasa Malu 

1. Pengertian sifat malu 

Sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonisia kata malu 

mempunyai arti:  

1. Perasaan tidak berani tampil di muka orang karena takut salah dan 

sebagainya. 

2. Merasa terhina karena tercemar nama. 

3. Segan bercampur hormat dan takut.1 

Sedangkan dalam Bahasa Arab, malu disebut dengan kata “al-Haya>’” yang 

berarti al-Taubah wa al-Hisymah (merasa bersalah karena telah melakukan suatu 

perbuatan yang tidak baik, tidak benar)2 

Menurut Soedarsono malu adalah perasaan mundur seseorang sewaktu 

lahir/tampak dari dirinya sesuatu yang membawa ia tercela.3 Sedangkan Yunahar 

Ilyas menyatakan bahwa malu (al-Haya>’) adalah sifat atau perasaan yang 

menimbulkan keengganan dalam melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik.4 

Dengan demikian secara garis besar dapat ditarik suatu pengertian bahwa 

malu adalah perasaan tidak enak, bersalah, sesal yang dimiliki oleh semua 

manusia, dan berada dalam diri manusia, ketika ia melakukan sesuatu perbuatan 

                                                
1 J.S. Badudu, Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonisia (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 1994), hlm. 852-853. Lihat juga Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan 
Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Indonisia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 552.   

2 Ibn Mandzur, Lisa>n al-’Arab (ttp: tp.tt), hlm. 775.  
3 Soedarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 

50.  
4 Yunahar Ilyas Kuliah ..., hlm. 127.  
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yang tidak baik, redah, jelek, baik terhadap sesuatu yang dilarang oleh norma 

agama maupun norma masyarakat, sehingga menyebabkan keengganan orang 

tersebut untuk melakukan kejahatan dan kesalahan. Orang yang memiliki rasa 

malu senantiasa akan merasa bersalah, merasa sesal, ketika melakukan perbuatan 

yang dilarang oleh Allah, seperti minum-minuman keras, mencuri, meninggalkan 

shalat dan sebagainya atau juga merasa malu kepada diri sendiri dan malu kepada 

orang lain ketika melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan mengganggu 

ketenangan kehidupan bermasyarakat, seperti tidak menepati janji yang telah 

dibuat, suka usil terhadap orang lain dan sebagainya.    

   Seseorang yang memiliki rasa malu yang seperti ini (malu pada saat 

akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah) maka malu tersebut termasuk 

malu yang baik (malu yang positif) yaitu merasa malu jika melakukan kesalahan. 

Kadang-kadang atau bahkan sangat lazim perasaan malu itu menghalangi yang 

bersangkutan untuk menghadapi orang lain yang melakukan kemungkaran. Maka 

malu seperti yang kedua ini bukan termasuk malu syar’i (malu yang sesuai dengan 

syar’i) tetapi justru malu tersebut merupakan kelemahan dan kehinaan.5 

2. Macam-macam Rasa Malu  

 Rasa malu yang dimiliki oleh setiap manusia (baik sedikit atau banyak 

kadar rasa malu itu) dapat dibagi menjadi tiga jenis,6 adapun ketiga jenis rasa 

malu itu adalah sebagai berikut : 

 

 
                                                

5 Abu Syuqqah Abdul Halim, Kebebasan Wanita, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani 
Press, 1999), hlm. 129.  

6 Yunahar Ilyas Kuliah ..., hlm. 129. 
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1. Malu kepada Allah swt. 

2. Malu kepada diri sendiri 

3. Malu kepada orang lain 

Seseorang akan merasa malu kepada Allah apabila ia tidak mengerjakan 

perintah-perintah-Nya, tidak mejauhi larangan-larangan-Nya serta tidak mengikuti 

petunjuk-Nya. Orang yang malu kepada Allah dengan sendirinya akan merasa 

malu juga kepada dirinya sendiri. Ia akan malu mengerjakan perbuatan yang salah 

sekalipun tidak ada orang yang melihat atau mendengarnya. Penolakan untuk 

mengerjakan kejahatan itu datang dari dalam dirinya sediri. Ia akan mengedalikan 

hawa nafsunya dari keinginan-keinginan yang tidak baik dan dilarang Allah swt. 

Orang yang malu kepada Allah setiap ada keinginan untuk melakukan perbuatan 

yang rendah muncul dalam diriya, akan tertegun, tertahan dan akhirnya akan 

membatalkan keinginan tersebut. 

Jika seseorang telah merasa malu kepada dirinya sendiri, ia juga akan malu 

mengerjakan perbuatan yang merugikan orang lain.7 Ia akan beranggapan bahwa 

antara dirinya dengan orang lain tentunya tidak terdapat perbedaan. Karena jika 

diri kita merasa merugi, maka orang lain pun akan merasa dirugikan jika hak-

haknya dilanggar dan dirampas. 

Ketiga rasa malu di atas harus ditumbuhkembangkan dan dipelihara terus 

menerus oleh umat Islam, lebih-lebih lagi malu terhadap Allah swt. Karena malu 

kepada Allah inilah yang menjadi sumber dari kedua jenis malu lainnya. Dan 

malu kepada Allah adalah malu yang bersumber dari iman, yaitu dari keyakinan 

                                                
7 Yunahar Ilyas Kuliah ..., hlm. 129. 
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bahwa Allah itu selalu melihat, mendengar dan mengawasi apa saja yang 

dilakukan oleh manusia. 

Berdasarkan pada baik buruknya, maka malu itu digolongkan ke dalam 

dua bagian yaitu : 

a) Malu yang sesuai dengan syara’ (HayaHayaHayaHaya>> >>’ Syar’i’ Syar’i’ Syar’i’ Syar’i>> >>) atau malu yang sehat. 

Haya>’ syar’i> adalah malu sebagai akhlaq yang mendorong yang bersangkutan 

untuk menjauhi kejelekan dan mecegahnya dari mengabaikan hak orang yang 

mempuyai hak.8  

b) Malu yang tidak sesuai dengan syara’ (malu yang sakit) 

Malu yang sakit adalah perasaan malu yang menghalangi seseorang muslim, baik 

laki maupun perempuan untuk menyampaikan kebenaran pada suatu saat, atau 

memalingkannya dari melakukan kebaikan pada keasempatan yang lain lagi.9 

3. Rasa malu dalam Islam  

 Rasa malu yang sesuai dengan tuntunan syara’ (malu syar’i) menurut 

Islam merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap muslim baik laki-laki 

maupun perempuan. Bahkan menurut Islam malu adalah salah satu bentuk refleksi 

keimanan seseorang, iman dan rasa malu akan selalu hadir bersama-sama, ibarat 

dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Disebutkan dalam sebuah 

hadis riwayat Abu> Hurairah, bahwa Nabi bersabda : 

�� َ�ْ�ُ� ا���ِ� ْ�ُ� ُ�َ���ٍ� اْ�ُْ�ِ	�� َ��َل َ�َ����� ُ$َ�ْ#َ��ُن ْ�ُ� ِ�َ��ٍل َ�ْ� َ�ْ�ِ� ا���ِ� ْ�ِ� ِد َ��ٍر ََ�َ����� َأُ�) َ��ِ�ٍ' اْ�َ�َ&ِ�ي� َ��َل ََ�َ���َ 

�7)َن َ�ْ� َأِ�� 6ٍ�ِ�1َ َ�ْ� َأِ�� ُهَ'ْ َ'َة َر3َِ� ا���ُ� َ�ْ�ُ� َ�ْ� ا���2��ِ 0��1َ ا���ُ� َ�َ�ْ#ِ� َوَ$��َ/ َ��َل اْ�ِ. َ��ُن ِ�ْ-ٌ, َوِ$

  .9ُ10ْ�8ً�َ َواْ�َ�َ#�ُء 9ُْ�8ٌ�َ ِ�ْ� اْ�ِ. َ��ِن

                                                
8 Abu Syuqqah Abdul Halim, Kebebasan Wanita ...,hlm. 57.  
9 Abu Syuqqah Abdul Halim, Kebebasan Wanita ...,hlm. 58. 
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Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Ju’fi>> berkata, 
Telah meriwayatkan kepada kami Abu> 'A>mir al-'Aqadi> berkata, Telah 
meriwayatkan kepada kami Sulaima>n bin Bila>l dari Abdillah bin Di>nar dari Abi> 
Sa>lih dari Abu> Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad saw. bersabda : Iman itu 
mempunyai enam puluhan cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman.  
  
 Dari hadis sahih di atas sangat jelas dikatakan bahwa malu adalah sebagian 

dari iman, karena itu orang yang mempunyai rasa malu akan terdorong tidak 

melakukan kekejian dan kemaksiatan. Malu seperti inilah yang bisa digolongkan 

sebagai bagian dari iman tersebut. Sedangkan malu yang menghalangi seseorang 

untuk melakukan kebaikan dan perintah syari’at, bukanlah termasuk sebagian dari 

iman, bahkan malu seperti ini adalah malu yang sakit. Dikatakan oleh Ibn Atsir 

bahwa malu itu termasuk sebagian dari iman, karena iman itu pada dasarnya 

adalah menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi 

apapun yang dilarang Allah, maka apabila malu itu dapat mecegah seseorang 

untuk menjauhi segala yang dilarang dan mejalankan semua yang diperintah 

Allah, maka malu seperti inilah yang termasuk sebagian dari iman.11 

 Disebutkan dalam sebuah hadis, Abdullah bin Mas’u>d berkata, bahwa 

Rasulullah saw. bersabda : 

لُ اللَِّه صلَّى اللَّه حدثَنا عمرو بن راِفٍع حدثَنا جِرير عن منصوٍر عن ِربِعي بِن ِحراٍش عن عقْبةَ بِن عمٍرو أَِبي مسعوٍد قَالَ قَالَ رسو

ا ِشئْتم عنِي فَاصحتست ِة الْأُولَى ِإذَا لَموبكَلَاِم الن ِمن اسالن كرا أَدِإنَّ ِمم لَّمسِه ولَي12.ع 

Artinya :  

                                                                                                                                 
10 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma>'i>l bin Ibra>him bin al-Mughi>rah al-Bukha>ri al-

Ju'fi>, Sahi>h al-Bukha>ri, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 8. 
11 Ibn Mandzur, Lisa>n al-Arab (Beirut: Dar Lisan al-’Arab, tt), hlm. 775.  
12 Abi> Abdillah Muhammad bin Yazi>d al-Qazwi>ni>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz II (Semarang: 

Toha Putra, t.th), hlm. 1400. 
  



 

 
 

17 

 

"Telah meriwayatkan kepada kami ‘Amr bin Ra>fi;, Telah meriwayatkan kepada 
kami Jari>r, dari Mansu>r, dari Rib’i> bin Hira>sy, dari ‘Uqbah bin ‘Amr dan Abi> 
Mas’u>d berkata, Nabi Muhammad saw. bersabda : diantara apa yang diketahui 
orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu ialah apabila engkau tidak malu, maka 
perbuatlah apa yang engkau kehendaki. (HR. Ibn Ma>jah) 
 

 Malu menurut penuturan dalam hadis di atas dapat dijadikan sebagai 

barometer seseorang dalam menjalankan semua kehendaknya. Seseorang yang 

mempuyai rasa malu yang tinggi niscaya akan selalu terkendalikan oleh perasaan 

itu dalam melakukan semua kehendaknya. Dia senantiasa akan bertanya apakah 

perbuatan ini sesuai dengan perintah Allah ataukah tidak. Sebaliknya orang yang 

tidak mempunyai rasa malu, dia tidak akan memperdulikan apapun dan juga 

siapapun dalam melakukan semua keinginan-keinginannya. Tidak pernah ada 

dalam dirinya pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan semua kehendaknya, 

apakah sudah sesuai denga perintah Allah ataukah tidak, yang penting bagi 

dirinya adalah tercapai semua keinginannya, walaupun itu terhadap sesuatu yang 

dilarang oleh Allah. Karena malu sudah tidak dipunyai lagi maka imannya pun 

menjadi tercabut dari diriya. 

 Menurut Ibn Atsir, hadis di atas mengandung pengertian jika seseorang 

tidak malu terhadap aib dan tidak takut  jelek dengan apa yang ia kerjakan maka 

kerjakanlah apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Berarti bahwa salah satu hal 

yang dapat mencegah dan menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan 

jahat adalah rasa malu, sehingga jika rasa malu itu hilang maka seseorang akan 
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menjadi orang yang menegakkan setiap kekejian dan mengikuti terhadap 

kejelekan.13 

 Penegasan Rasulullah di atas juga mengingatkan bahwa apabila seseorang 

tidak lagi memiliki sifat malu maka dia akan kehilangan kontrol terhadap semua 

tingkah lakunya. Ia akan menjadi manusia yang lepas kendali dan merasa bebas 

melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan halal-haram, baik-buruk dan 

manfaat-madharat dari perbuatan-perbuatannya tersebut. Dia akan melakukan apa 

saja untuk memuaskan hawa nafsunya, segala cara akan dilakukannya dan 

dihalalkan untuk mecapai tujuannya.14   

 Dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, kita dapat merasakan 

kebenaran sabda Rasulullah saw tersebut. Betapa kita merasa heran apabila 

melihat seorang muslim melanggar nilai-nilai ajaran agamanya tanpa rasa rikuh 

sedikitpun. Seorang pedagang sudah tidak malu lagi untuk menawarkan kepada 

pembelinya membuat kwitansi fiktif, seorang pegawai sudah tidak malu lagi 

untuk meminta uang pelicin kepada masyarakat yang kebetulan membutuhkan 

jasanya, seorang mahasiswa tidak merasa malu lagi untuk membuat contekan pada 

saat ujian, seorang pemuda tidak malu lagi berduaan dengan perempuan yang 

bukan muhrimnya, seorang suami tidak malu lagi untuk membohongi istrinya, 

seorang istri tidak malu untuk melawan suaminya, seorang Bapak tidak malu lagi 

untuk mengabaikan pendidikan anak-anaknya, dan anak sudah tidak malu lagi 

mendurhakai terhadap kedua orang tuanya. Bahkan sesuatu yang rasanya mustahil 

terjadi menurut ukuran iman sudah terjadi-dan bahkan sering sekali terjadi-di 
                                                

13 Lihat Sahi>h al-Bukha>ri Kitab al-I>ma>n, hlm. 78.  
14 Yunahar Ilyas Kuliah ..., hlm. 132. 
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tengah-tengah masyarakat kita, lihatlah banyak sekali kita dengar berita Ayah 

kandung menggagahi anaknya sendiri, kakek renta usia memperkosa anak 

dibawah umur. Bahkan seorang suami tidak merasa malu memaksa istrinya untuk 

mencarikan seorang gadis untuk diperkosa di depan istrinya sendiri demi 

memuaskan nafsu balas dendamnya. Memang benar jika budaya malu tidak lagi 

hidup di tengah-tengah masyarakat maka manusia akan kehilangan sisi 

kemanusiaannya, berubah menjadi binatang bahkan lebih rendah dari binatang.15        

B. Makna Iman 

1. Pengertian iman  

Kata iman berasal dari tiga huruf dasar hamzah-mim-nun (a-m-n). Kata 

dasar ini mempunyai dua asal makna yang saling berdekatan, yaitu Amanah 

sebagai lawan dari Khiya>nah (khianat)yang berarti ketenangan hati (Suku>n al-

Qalb) dan al-Tasdi>q yang bermakna membenarkan.16 Menurut pengarang al-

Munjid, tiga huruf tersebut memiliki tiga bentuk perubahan kata dasar (tarsi>f al-

usu>l min al-sula>si> al-mujarrad), yaitu bentukan kata dasar amina-ya’manu, 

amana-ya’minu, amuna-ya’munu.17  

Di dalam al-Qur’a>n terdapat 880 ayat , tempat dimana kata-kata yang 

berakar pada huruf a-m-n disebutkan.18 Hal ini menunjukkkan betapa dalamya 

perhatian al-Qur’a>n terhadap makna yang dikandungnya. Boleh dibilang bahwa 

                                                
15 Yunahar Ilyas Kuliah ..., hlm. 132. 
16 Abu> al-Husain Ahmad Ibn Fa>ris Ibn Zakariyya>, Mu’jam al-Maqa>yis fi> al-Lughah 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 89.   
17Al-Munjid fi>> al-Lughah wa al-A’la>m (Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1997), hlm. 

18.  
18 Muhammad Fu’a>d ’Abd al-Ba>qi, al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfa>z al-Qur’a>n al-Kari>m 

(Beirut: Dar al-Fikr,1992), hlm. 103-118.  
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iman adalah hakikat keberagamaan seseorang. Tidak ada perbedaan di kalangan 

para ahli bahasa (lughawiyyu>n) berkenaan dengan makna asal (dasar) iman. 

Mereka semua sepakat bahwa pengertian asalnya adalah Tasdi>q (membenarkan). 

Di dalam al-Qur’a>n, iman yang berarti tasdi>q tersebut dapat ditemui seperti pada 

surat Yu>nus (10): 90, surat Yu>suf (12): 17, dan surat Ya>sin (36): 25.19 

Pertama, surat Yu>nus (10): 90. Kata Amantu di dalam ayat tersebut berarti 

saddaqtu (aku membenarkan). Teks ayatnya sebagai berikut : 

 $ tΡø—uθ≈y_ uρ û Í_t7Î/ Ÿ≅ƒÏℜ u�ó� Î) t� ós t7ø9 $# óΟ ßγyè t7ø? r' sù ãβ öθ tãö� Ïù …çν ßŠθ ãΨ ã_ uρ $\‹øó t/ #�ρ ô‰ tãuρ ( # ¨Lym !# sŒÎ) çµ Ÿ2 u‘÷Šr& ä− t�tó ø9 $# 

tΑ$s% àMΖtΒ# u …çµ ‾Ρr& Iω tµ≈s9 Î) āω Î) ü“Ï% ©!$# ôMuΖtΒ# u  Ïµ Î/ (# þθ ãΖt/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î) O$tΡ r&uρ zÏΒ tÏϑÎ=ó¡ßϑ ø9 $# ∩⊃∪  

Artinya : 
Dan kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh 
Fir'aun dan bala tentaranya, Karena hendak menganiaya dan menindas (mereka); 
hingga bila Fir'aun itu Telah hampir tenggelam berkatalah dia: "Saya percaya 
bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan 
saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". 

 

Kedua,dalam surat Yu>suf (12): 17. Kata bi mu’min di dalam ayat tersebut 

bermakna bi mushaddiq. Teks ayatnya sebagai berikut :  

(#θä9$s% !$tΡ$ t/r' ‾≈tƒ $ ‾ΡÎ) $oΨ ö7yδsŒ ß,Î7oKó¡ nΣ $uΖò2 t� s? uρ y# ß™θ ãƒ y‰ΖÏã $ oΨ Ïè≈tG tΒ ã&s# Ÿ2 r' sù Ü=ø* Ïe%! $# ( !$ tΒuρ |MΡ r& 9 ÏΒ÷σßϑÎ/ 

$ uΖ©9 öθ s9 uρ $̈Ζà2 tÏ% Ï‰≈|¹ ∩⊇∠∪   

 
 

                                                
19 Abu> al-Fadl Jama>l al-Di>n Muhammad Ibn Mukrim ibn Manzu>r al-Ifriqi> al-Misri>, Lisa>n 

al-Arab, Jilid XIII (Beirut: Dar Sadir, 1992), hlm. 23.  
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Artinya : 
Mereka berkata: "Wahai ayah kami, Sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba 
dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan 
serigala; dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami 
adalah orang-orang yang benar." 

 

Ketiga, dalam surat Ya>sin (36): 25. Kata amantu di dalam ayat tersebut 

juga berarti saddaqtu. Berikut teks ayatnya :  

þ† ÎoΤÎ) àMΖtΒ# u öΝä3În/ t� Î/ Èβθ ãè yϑó™$$ sù ∩⊄∈∪  

Artinya : 
Sesungguhnya aku telah beriman kepada tuhanmu, Maka dengarkanlah 
(pengakuan keimanan) ku. 
 

Secara terminologis, iman menurut al-Zuja>j sebagaimana dikutip Ibn 

Manzu>r adalah menampakkan ketundukan dan menerima syari’at (aturan) dan apa 

saja yang dibawa Nabi Muhammad saw. disertai keyakinan terhadapnya dan 

membenarkannya di dalam hati. Ibn Manzu>r mengemukakan :“al-Zuja>j 

membatasi pegertian iman, yaitu menampakkan ketundukan dan menerima syariat 

dan apa yang dibawa Nabi Muhammad saw. serta meyakininya dan 

membenarkannya dengan hati. Seseorang yang memiliki sifat ini maka ia disebut 

mu’min muslim yang tidak ragu”20 

 Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Ma>jah, iman diartikan sebagai 

“pengetahuan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota 

badan” pengertian ini sejalan dengan maksud surat al-Hujura>t (49): 14. Teks 

ayatnya sebagai berikut : 

                                                
20 Abu> al-Fadl Jama>l al-Di>n Muhammad Ibn Mukrim ibn Manzu>r al-Ifriqi> al-Misri>, Lisa>n 

..., hlm. 23. 
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ÏMs9$ s% Ü># {�ôã F{ $# $ ¨Ψ tΒ#u ( ≅ è% öΝ©9 (#θãΖÏΒ÷σ è? Å3≈s9 uρ (#þθ ä9θè% $ oΨôϑn=ó™r& $ £ϑs9uρ È≅ äz ô‰ tƒ ß≈yϑƒ M}$# ’ Îû öΝä3Î/θ è=è% ( 

βÎ)uρ (#θãè‹ÏÜ è? ©!$# …ã&s!θ ß™u‘uρ Ÿω Νä3 ÷GÎ= tƒ ôÏiΒ öΝä3Î=≈yϑôã r& $ º↔ø‹x© 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θ à' xî îΛÏm §‘ ∩⊇⊆∪   

Artiya : 
Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami Telah beriman". Katakanlah: "Kamu 
belum beriman, tapi Katakanlah 'kami Telah tunduk', Karena iman itu belum 
masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia 
tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang." 
 

 Ibn Manzu>r megomentari ayat di atas sebagai berikut : 

“inilah tempat ayat yang perlu dipahami orang-orang dimana perbedaan dan 
persamaan antara mu’min dan muslim? Islam adalah menampakkan ketudukan 
dan menerima apa yang dibawa Nabi saw, karenanya darah dilindungi. namun jika 
bersama hal itu ada keyakinan dan pembenaran dengan hati, maka itulah yang 
dinamakan iman. Iman disifati (mausu>f) oleh Islam, yaitu mu’min muslim. 
Dengan kata lain, seseorag beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa ada 
keraguan, sekaligus berpandangan bahwa melaksanakan hal-hal yang fardhu 
(fara>idh) adalah kewajiban baginya”.21  
 
Adapun teks hadisnya sebagai berikut : 

�� َ�ْ�ُ� ا�@�َ��ِم ْ�ُ� 6ٍ�ِ�1َ َأُ�) ا�<�ْ�ِ= اْ�َ>َ'َ�َ���َ ��َ��َ Aَ#�ِ�َ$َْوُ�َ���ُ� ْ�ُ� ِإ Aٍ<ْ$َ ��َِأ �ُ�ْ Aُ<ْ$َ ��َ�َ���َ ���ِ�َ ��َ�َ���ِوي� َ

 Cٍ�ِ�Dَ ��َِأِ�#ِ� َ�ْ� 2��ِ�َ ْ�ِ� اْ�ُ�َ@ْ#ِ� َ�ْ� َأِ�#ِ� َ�ْ� 2��ِ�َ ْ�ِ� َأ �ْ�َ �ٍ���َ�ُ �ِ�ْ 'ِ	َ�ْEَ �ْ�َ �ِ#�ِ0 ا�'�3َ2 َ�ْ� َأ$َ(�ُ �ُ�ْ

Cِ�ْ&َ�ْ��ِ 8ٌHَ َوَ�ْ)ٌل 2����َِ@�ِن َوGَ�ْ��ِ Aٌ�َ�َْرَآ�ِن َ��َل َأُ�) ا�<�ْ�ِ= َ��َل َ��َل َرُ$)ُل ا���ِ� 0��1َ ا���ُ� َ�َ�ْ#ِ� َوَ$��َ/ اْ�ِ. َ��ُن َ�ْ�ِ'

�)ٍن َ�َ�َ'َأُ ٢٢.َ�ْ) ُ�ِ'َئ َهIَا اْ�ِ.ْ$َ��ُد 0�َ�َ َ�ْ

 
 
Artinya :  
Telah meriwayatkan kepada kami Sahl bin Abi> Sahl dan Muhammad bin Isma’i>l, 
mereka berdua berkata, Telah meriwayatkan kepada kami Abd al-Sala>m bin Sa>lih 
(Abu> al-Sult al-Harawi>), Telah meriwayatkan kepada kami ‘Ali> bin Mu>sa al-
Ridla>, dari ayahnya, dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, dari ‘Ali> bin al-
                                                

21Abu> al-Fadl Jama>l al-Di>n Muhammad Ibn Mukrim ibn Manzu>r al-Ifriqi> al-Misri>, Lisan 
..., hlm. 23.  

22 Hadis riwayat  ibn Majah no 64 dalam CD Mausu’ah Hadis.  
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Husain, dari ayahnya, dari‘Ali> bin Abi> Tha>lib berkata, Rasulullah saw.bersabda : 
iman adalah pengetahuan dengan hati, ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan 
anggota badan. 
 

2. Objek Iman 

Objek iman di dalam agama Islam sebagaimana yang diriwayatkan Imam 

Muslim di dalam kitab sahihnya adalah percaya atau iman kepada Allah, 

malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir dan beriman 

kepada qodho’-qadar baik dan buruk. Objek-objek iman tersebut harus dipahami 

dengan benar menyangkut pengertian, kedudukan dan fungsinya dalam agama 

Islam. Misalnya, siapa dzat Allah? Bagaimana hakikat wujud Allah? Apa sifat-

sifat dan perbuatan-perbuatan Allah? Pengertian tetang Allah tidak boleh keluar 

dari garis tauhid (La> Ila>ha Illa Allah). Di bawah ini merupakan hadis riwayat 

Muslim dalam bab iman :   

�� َوِآ#ٌ, َ�ْ� َآْ>Mٍ�َ َ�ْ� َ�ْ�ِ� ا���ِ� ْ�ِ� ُ�َ'ْ َ�َة َ�ْ� َ 0#َ�ْ ْ�ِ� َ ْ�َ�َ����� َأُ�) 8َ�َPَ#ْQَ ُزَهْ#ُ' ْ�ُ� َ�ْ'ٍب َِ�َ���َ�َ' ح و َ

�� َآْ>Mٌ�َ َ�ْ� اْ�ِ� ُ�َ'ْ َ�َة َ�ْ� َ ْ�َ#0 ْ�ِ� َ ْ�َ�َ' َ��َل َ�َ����� َأِ�� ََ�َ���َ �ُPُ �ِ��� ُ�َ�ْ#ُ� ا���ِ� ْ�ُ� ُ�َ��ٍذ اْ�َ�ْ�َ�ِ'ي� َوَهIَا ََ�َ���َ

TَUْ�Hَ ���ِ<ََ�ْ&ُ= َأ�Uَ َوُ�َ�ْ#ُ� ْ�ُ� َ�ْ�ِ� ا�'�ْ�َ�ِ� اْ�ِ�ْ�َ#ِ'ي� َ���Eْ#ِ� َأْو َآ�َن َأو�َل َ�ْ� َ��َل �Hِ اْ�َ&َ�ِر ِ��ْ�َ�ْ<َ'ِة َ�ْ�َ�ٌ� اْ�ُ

��Wُ َ���� َ ُ&)ُل َهVَُ��ِء �Hِ اْ�َ&َ�ِر َ�ْGَ@َHَ /َ��$ًَ�ا ِ�ْ� َأ1َْ��ِب َرُ$)ِل ا���ِ� 0��1َ ا���ُ� َ�َ�ْ#ِ� َو��� َأََ#&ِ�َ (ْ�َ ��َ�ْ&ُHَ �ِ ْ'َ�ِ7َ�ْ�ُ

�َ Xَ2H(ُHَ �ِ�ِ��َ9ِ �ْ�َ 'ُQَY�َْوا �ِ�ِ#�ِ َ �ْ�َ �Uَ�ُ��� َ�ْ�ُ� ا���ِ� ْ�ُ� ُ�َ�َ' ْ�ِ� ا��TZَ�ِْب َداQًِ�� اْ�َ�ْ@َِ� �Hَْآ7ََ�ْ	7ُُ� َأ�Uَ َو�1َِ�ِ�� َأََ

[َ �ْ�َ �ُ�Uِإ �ِ�َ��ُ= َأن� �1َِ�ِ�� َ$َ#ِ\Aُ اْ�َ\َ��َم ِإَ��� Hَُ&ْ�ُ= َأَ�� َ�ْ�ِ� ا�'�ْْ�َ]َHَ ُ'وَن�	ٌس َ ْ&َ'ُءوَن اْ�ُ&ْ'^َن َوَ 7ََ&�Uَ ��َ�َ�َ�ِ 'َ<َ

 /ْ<ُ�َ̀ QْGَHَِ�ْ'ُهْ/ َأ�2U َ�ِ'يٌء ِ�ْ aِ�ََذا َ�ِ&#َ= ُأو.ِHَ َ��َل bٌUُُأ 'َ�ْGَ�َْن َأْن َ�� َ�َ�َر َوَأن� ا(�ُ�ُcْ َ /ْ<ُ�Uَوَأ /ْ<ِUِGْ9َ �ْ�ِ 'َْ�َ/ َوَذَآ�اْ�ِ

2��0�7 َوَأ�Uُ>ْ/ ُ�َ'^ُء ِ�َ �ُ��ِ�ِهْ/ AَPْ�ِ ُأُ�ٍ� َذَهً�� َUْGَHَ	Aَ�ِ�َ ��َ �ُ&َ ا���ُ� ِ�َْGَ�ِ ا���ِ� ْ�ُ� ُ�َ�َ' َ�ْ) َأن� �ُ�ْ�َ �ِ�ِ bُ�ِ�ْ َ يIَِوا�� �

�َ� َرُ$)ْ�ِ �ُ�ْUَ ��َ��� َأِ�� ُ�َ�ُ' ْ�ُ� ا��TZَ�ِْب َ��َل َ�ْ#َِ�َ���ِل ا���ِ� 0��1َ ا���ُ� َ�َ�ْ#ِ� َوَ$��َ/ َذاَت َ ْ)ٍم ُ Vِْ�َ� ِ��ْ�َ&َ�ِر ُ�/� َ��َل َ

 Mَ�َEَ 0�7�َ �ٌ�ِ���� َأَ �ُHُ'ِ�ْ َ ��َِ' َو	ا�@�َ 'ُ��� َرAٌEُ 9َِ� ُ� َ�َ#�ِض ا�2Pَ#�ِب 9َِ� ُ� َ$َ)اِد ا��fَ�ِ' َ�� ُ َ'ى َ�َ�ْ#ِ� َأََ#ْ�َ�َ ,َ�َDَ ِإْذ

�َ� ُرْآ7َ�َْ#ِ� ِإ0�َ ُرْآ7َ�َْ#ِ� َوَو3ََ, َآ	�ْ#ِ� IَZِHَ 0�َ�َْ ِ� َوَ��َل َ � ُ�َ���ُ� َأ�Uِ'ْ�ِQْ َ�ْ� ِإ0�َ ا���2��ِ 0��1َ ا���ُ� َ�َ�َ$ْGَHَ /َ��$ََو �ِ#ْ



 

 
 

24 

 

���ُ� َوَأن� ُ�َ���ً�ا َرُ$)ُل ا���ِ� 0��1َ اْ�ِ.ْ$َ��ِم Hََ&�َل َرُ$)ُل ا���ِ� 0��1َ ا���ُ� َ�َ�ْ#ِ� َوَ$��َ/ اْ�ِ.ْ$َ��ُم َأْن fْhََ>َ� َأْن َ�� ِإَ�َ� ِإ��� ا

ا���ُ� َ�َ�ْ#ِ� َوَ$��َ/ َوhُِ&#َ/ ا�<�َ��َة َوhِVْhَُ� ا��cَآ�َة َوhَُ<)َم َرَ�َ-�َن َو�i�ُhَ اْ�َ�ْ#َ= ِإْن اTَ7َ$ْْ�َ= ِإَ�ْ#ِ� َ$ِ�#ً�� َ��َل 1ََ�ْ�َ= 

�� َ�ُ� َ ْ@Gَُ�ُ� َوُ َ<�2ُ�ُ�َ�ِْ�َHَ َ��َل 'ِQِY�ْ7ِِ� َوُآ7ُِ�ِ� َوُرُ$ِ�ِ� َواْ�َ#ْ)ِم ا\َjِ��َ�ََو �ِ�����ِ �َ�ِVْhُ اْ�ِ. َ��ِن َ��َل َأْن �ْ�َ �Uِ'ْ�ِQْGَHَ َ��َل 

�UGَا���َ� َآ �َ�ُ�ْhَ ِن َ��َل َأْن�@َ�َ̀ hََ'اHَ Wُِ.ْن َ�ْ/ hَ �ْ\ُhََ'اWُ َوVْhُِ�َ� ِ��ْ�َ&َ�ِر Wِ'ِ#ْQَ َوWِ2'9َ َ��َل 1ََ�ْ�َ= َ��َل �Uِ'ْ�ِQْGَHَ َ�ْ� اْ�ِ.ْ

�U.ِHَُ� َ َ'اَك َ��َل �Uِ'ْ�ِQْGَHَ َ�ْ� ا�@��8ِ�َ َ��َل َ�� اْ�َ�ْ@aُ)ُل َ�ْ�َ>� Gَ�ِْ�َ�َ/ ِ�ْ� ا�@��Aِjِ َ��َل �Uِ'ْ�ِQْGَHَ َ�ْ� َأَ��َرhَِ>� َ��َل َأْن 

�/� َ��َل hَِ�َ� ا8ُ�َGَ�ْ َر��7ََ>� َوَأْن hََ'ى اْ�ُ�َ	�َة اْ�ُ�ُ �l#�ِ�َ =ُPْ�ِ�َHَ Xَ�َTَUْا �/�َ'اَة اْ�َ��8َ�َ ِرَ��َء ا���fِء َ �Tَ7ََوُ�)َن �Hِ اْ�ُ�ْ�َ#�ِن َ��َل ُ

/ْ\ُ��� ُ�َ���ُ� ْ�ُ� ُ�َ�ْ#ٍ� ِ�� َ � ُ�َ�ُ' َأhَْ�ِري َ�ْ� ا�@��Aُjِ ُ�ْ�ُ= ا���ُ� َوَرُ$)ُ�ُ� َأْ�َ�ُ/ َ��َل Aُ 'ِ�ْEِ �ُ�U.ِHَ َأ�hَُآْ/ ُ َ��2ُ�ُ\ْ/ ِد َِ�َ���َ 

����ُد ْ�ُ� َزْ ٍ� َ�ْ� Tَ�ٍَ' اْ�َ)ر�اِق َ�ْ� َ�ْ�ِ� ا���ِ� ْ�ِ� َ ��َ�َ���اnُ�َْ�ِ'ي� َوَأُ�) َآ�Aٍ�ِ اْ�َْ�َ�ِري� َوَأْ�َ�ُ� ْ�ُ� َ�ْ�َ�َة َ��ُ�)ا َ

 /َ��\َhَ ����َ َ�َ' َ��َل�َ�َة َ�ْ� َ ْ�َ#0 ْ�ِ� َ ْ ْ'َ�ُ �ُ�ْ �ُ#ْ�َ�ُ= َأ�Uَ َوَُْ�َHَ َ��َل َ̀ َ�ْ�َ�ٌ� ِ�َ�� Gْ9َ �Hِ �ِ�ِ /َ��\َhَِن اْ�َ&َ�ِر َأ�Uَ'ْ\َUْ َذِ�

'ُ��ِ� pِ َآْ>Mٍ�َ َوِإْ$َ��ِدWِ َوْ�َ �ِ#Hِ�oُ ِزَ �َدٍة َوUُْ&َ<�ُن َأَْ 0�َ�ْ�َ�ِ pَ �ِ�َ�ْ8ً َوَ$�ُ�)ا ا��ٍف َ�ْ�ِ� ا�'�ْ�َ�ِ� اْ�ِ�ْ�َ#ِ'ي� َ

�� َ�ْ�ُ� ا���ِ� ْ�ُ� ُ�َ'ْ َ�َة َ�ْ� َ�َ����� Pْ�َُ��ُن ْ�ُ� sَِ#�ٍث ََ�َ����� َ ْ�َ#0 ْ�ُ� َ$ِ�#ٍ� اْ�َ&��Tُن ََ�َ���َ /ٍhِ��َ �ُ�ْ �ُ���َ�ُ ��ِ�َ���و َ

�� َ�ْ�َ� ا���ِ� ْ�َ�َ#&ِ�َ ��َ��َ �ِ�َ� ُ�َ�َ' IَHََآْ'�Uَ اْ�َ&َ�َر َوَ�� َ ُ&)ُ�)َن �t7َ�ْ�Hَ �ِ#Hِ اْ�َ�ِ� pَ َ ْ�َ#0 ْ�ِ� َ ْ�َ�َ' َوُ�َ�ْ#ِ� ْ�ِ� َ�ْ�ِ� ا�'�ْ

 �ُ�ْ�ِ tَ&َUَ �ْ�َ9َْ�ٌء ِ�ْ� ِزَ �َدٍة َو �ِ#Hِ2��ِ 0��1َ ا���ُ� َ�َ�ْ#ِ� َوَ$��َ/ َو���ِ� Pِِ>ْ/ َ�ْ� ُ�َ�َ' َر3َِ� ا���ُ� َ�ْ�ُ� َ�ْ� ا�َ (ِ�ْ�َآَ

��َ ��ِ�َ����� اْ�ُ�ْ�7َِ�ُ' َ�ْ� َأِ�#ِ� َ�ْ� َ ْ�َ#0 ْ�ِ� َ ْ�َ�َ' َ�ْ� اْ�ِ� �aً#ْ9َ و ََ�َ���َ �ٍ���َ�ُ �ُ�ْ MُUُ( ُ ��َ�َ���َ 'ِ�ِ��fُج ْ�ُ� ا��

/ْ<ِPِ �ِ�َ (ِ�ْ�  ٢٣.ُ�َ�َ' َ�ْ� ُ�َ�َ' َ�ْ� ا���2��ِ 0��1َ ا���ُ� َ�َ�ْ#ِ� َوَ$��َ/ ِ�َ

Artinya : 
Abu> Khaisamah (Zuhair bin Harb) telah menceritakan kepadaku, Waqi>’ telah 
menceritakan kepada kami, dari Kahmas, dari Abdillah Ibn Buraidah, dari Yahya> 
bin Ya’mar,(tahwil) dan Ubaidillah Ibn Mu’a>z al-‘Anbari> telah bercerita kepada 
kami dan ini adalah ucapannya, ayahku telah bercerita kepada kami, Kahmas telah 
bercerita kepada kami, dari Ibn Buraidah, dari Yahya> Ibn Ya’mar, ia berkata, 
“orang yang pertama kali berbicara tentang persoalan qadar di Basrah adalah 
Ma’bad al-Juhani>. Kemudian aku dan Humaid Ibn Abd al-Rahman pergi haji 
untuk Umrah. Kami berkata, kalau kami bertemu dengan salah seorang dari 
sahabat-sahabat Rasulullah saw. Maka kami akan menanyakanya tentang qadar 
yang dibicarakan orang-oarang ini. Lalu kami ditunjukkan (Allah) Abdullah Ibn 
‘Umar yang sedang masuk masjid. Aku dan sahabatku memukul pundak ibn 
‘Umar, salah seorang dari kami disebelah kanannya dan yang lain disebelah 

                                                
23 Hadis riwayat Muslim no 9 dalam CD Mausu’ah Hadis.  
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kirinya. Aku mengira bahwa sahabatku akan mempercayakan pembicaraan 
kepadaku. Kemudian aku mengatakan kepada Abu> Abd al-Rahman (Ibn ‘Umar) 
bahwa ada dihadapan kami orang-orang yang membaca al-Qur’a>n, menetapkan 
ilmu, menyebut sebagian urusan-urusan mereka, dan menyatakan tidak ada qadar, 
serta bahwa suatu urusan belum ada sebelumnya. Ibn Umar berkata “bila kamu 
bertemu dengan mereka, maka beritahu kepada mereka bahwa aku (Ibn ‘Umar) 
terbebas dari mereka dan mereka terbebas dariku. Demi Allah yang Abdullah Ibn 
‘Umar bersumpah dengan nama-Nya seandainya salah seorang dari mereka 
memiliki emas seperti gunung uhud dan menafkahkannya, maka Allah tidak 
menerimanya sampai dia beriman kepada qadar. “lalu Ibn ‘Umar berkata, “ayahku 
(‘Umar Ibn Khatta>b) telah menceritakan kepadaku, katanya, “suatu hari ketika 
kami berada disisi Rasulullah tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih 
bajunya, sangat hitam rambutnya. Tidak nampak padanya bekas perjalanan dan 
tak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Sampai laki-laki itu duduk di depan 
Nabi saw. Menyandarkan dua lututnya ke dua lutut Nabi dan meletakkan kedua 
telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. ia berkata, “hai Muhammad, beritahu 
kepadaku tetang Islam!Nabi menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak 
ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirkan salat, 
menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadlan dan pergi haji ke Baitullah jika 
engkau sanggup melakukan perjalanan. “Lalu laki-laki itu berkata, “Engkau 
benar.” ‘Umar berkata, “Kami heran kepada laki-laki itu, ia bertanya dan ia pula 
yang membenarkannya. “laki-laki itu bertanya lagi, “ Lalu beritahu kepadaku 
tentang iman !” kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan beriman kepada 
qadar baik dan buruknya.” Laki-laki itu berkata,” Engkau benar.” Kemudian laki-
laki itu bertanya lagi, “Lalu beritahu kepadaku tentang ihsan !” Nabi menjawab, 
“Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak 
melihat-Nya, maka sesungguhnya ia melihatmu. “laki-laki itu bertanya lagi, 
“beritahu padaku kapan hari qiamat? “Nabi menjawab, “yang ditanya tidak lebih 
tahu dari yang bertanya”. “lalu beritahu padaku tanda-tandanya”, Tanya laki-laki 
itu. Nabi menjawab, “hamba  perempuan melahirkan puannya dan engkau melihat 
orang-orang miskin tak berbaju yang telanjang kakinya dan bekerja sebagai 
penggembala domba berlomba-lomba dalam membangun gedung. “Umar berkata, 
“laki-laki itu pun pergi. Setelah tiggal beberapa lama, (aku bertemu dengan Nabi). 
“Nabi bertanya kepada Umar, “tahukah kamu siapa yang bertanya itu?” Umar 
mejawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui”. Nabi bersabda, “ia adalah 
Jibril yang mendatagi kamu semua untuk mengajarkan agamamu”. Muhammad 
Ibn ‘Ubaid al-‘Anbari> dan Abu> Ka>mil al-Jahdari> dan Ahmad Ibn ‘Abdah telah 
menceritakan kepadaku, mereka berkata, Hamma>d Ibn Zaid telah menceritakan 
kepada kami, dari Mat}ar al-Warra>q, dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya> Ibn 
Ya’mar, (ia) berkata, ketika Ma’bad berbicara tentang masalah qadar, kami 
mengingkari hal itu lalu aku (Yahya> Ibn Ya’mar) dan sahabatku, Humaid Ibn Abd 
al-Rahman al-Himyari>, pergi naik haji. Lalu mereka meyebutkan hadis tersebut 
dengan makna hadis yang diriwayatkan Kahmas dan sanadnya dan di dalamnya 
terdapat sebagian penambahan dan pengurangan huruf-huruf. Muhammad Ibn 
Ha>tim telah menceritakan kepadaku, Yahya> Ibn Sa’id al-Qat}t}a>n telah 
menceritakan kepada kami, Usma>n Ibn Giya>s, Abdullah Ibn Buraidah telah 
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menceritakan kepada kami, dari Yahya> Ibn Ya’mar dan Humaid Ibn Abd al-
Rahman, (mereka berdua) berkata, kami bertemu dengan Abdullah Ibn ‘Umar lalu 
kami menyebutkan tentang masalah qadar dan apa yang mereka katakan 
tentangnya, lalu Muhammad Ibn Ha>tim menceritakan hadis itu seperti hadis 
mereka dari ‘Umar ra. dari Nabi Muhammad saw. di dalamnya terdapat sebagian 
penambahan dan pengurangan. Hajja>j Ibn al-Sya>’ir telah menceritakan kepada 
kami, Yu>nus Ibn Muhammad telah bercerita kepada kami, al-Mu’tamar telah 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Yahya> Ibn Ya’mar, dari Ibn ‘Umar, 
dari ‘Umar, dari Nabi saw. Dengan seperti hadis mereka. 
 
 Hadis lain, yaitu riwayat al-Tirmizi> juga menjelaskan objek-objek yang 

harus diimani. Objek-objek iman tersebut adalah kesaksian bahwa tidak  ada 

tuhan selain Allah; dan Muhammad adalah utusan Allah yang membawa 

kebenaran; beriman kepada kematian dan kebangkitan setelah kematian; dan 

beriman kepada qadar. Berikut teks hadisnya : 

8ُ�َ�ْ9ُ �UَGَ�َUَْأُ�) َداُوَد َ��َل َأ ��َ�َ����� َ�ْ�ُ�)ُد ْ�ُ� sَْ#َ��َن ََ�َ����ُ<)ٍر َ�ْ� ِرْ�ِ��2 ْ�ِ� ِ�َ'اٍش َ�ْ� w��ِ�َ َ��َل َ��َل َْ�َ �ْ�َ 

�Gَ�ِ �َ�ِVْ ُ 0�7ْرَ�ٍ, َ fَْ>ُ� َأْن َ�� ِإَ�َ� ِإ��� ا���ُ� َوَأ�2U ُ�َ���ٌ� َرُ$)ُل ا���ِ� َ �ٌ�ْ�َ �ُ�ِVْ ُ ��َ /َ��$ََرُ$)ُل ا���ِ� 0��1َ ا���ُ� َ�َ�ْ#ِ� َو

�ْ��ِ ��ِPَ�َ�َ �ُ�ْ 'ُ-ْ���� ا�َ�َ����� َ�ْ�ُ�)ُد ْ�ُ� sَْ#َ��َن ََ�َ���2X�َ َوُ Vِْ�ُ� ِ��ْ�َ�ْ)ِت َوِ��ْ�َ�ْ�pِ َ�ْ�َ� اْ�َ�ْ)ِت َوُ Vِْ�ُ� ِ��ْ�َ&َ�ِر َ

�ِ� pُ َأِ�� َداُوَد َ�ْ� 9ُْ�8َ�َ ِ�ْ�ِ�ي ْ9ُ �ْ�َ Aٍ#ْ�َ9ُ�Wُ(َ�ْUَ 8َ�َ ِإ��� َأ�Uُ� َ��َل ِرْ�ِ��y َ�ْ� َرw��ِ�َ �ْ�َ AٍEُ َ��َل َأُ�) ِ�#َ@0 َ

�� اْ�َ�ُروُد َ��ل َ$ِ�ْ�ُ= َ�َ���َ w��ِ�َ �ْ�َ w��ِ�ٍْر َ�ْ� ِر(>ُ�ْ�َ �ْ�َ �ٍ�َأ�61َ ِ�ْ� َ�ِ� pِ ا���ْ-ِ' َوَهَ\Iَا َرَوى sَْ#ُ' َواِ

�� َأن� ِرْ�ِ�#Iِ\ْ َ /ْ�َ �lْب �Hِ اْ�ِ.ْ$َ��ِمَnَ�َ�َ َ ُ&)ُل ��8ً�ََوِآ#ًIْ24. ِآ  

Artinya : 
Mahmu>d Ibn Gaila>n telah menceritakan kepada kami, Abu> Da>wud telah 
menceritakan kepada kami, katanya, Syu’bah telah mengabarkan kepada kami, 
dari Mansu>r, dari Rib’i Ibn Hira>sy, dari Ali>, katanya, Rasulullah saw. bersabda, 
seorang hamba tidak dikatakan beriman sehingga ia beriman kepada empat hal : 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya adalah Muhammad utusan 
Allah yang diutus dengan membawa kebenaran, beriman kepada kematian dan 
kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada qadar.  
 
 
 

                                                
24 Hadis riwayat  al-Tirmidzi> no 2071 dalam CD Mausu’ah Hadis.  
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3. Karakter orang yang beriman 

Di antara karakter atau ciri-ciri orang yang beriman, sebagaimana 

disebutkan dalam al-Qur’a>n surat al-Mu’minu>n (23): 1-11 adalah sebagai berikut : 

ô‰ s% yxn=øùr& tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ tÏ% ©!$# öΝèδ ’ Îû öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ ãèÏ±≈yz ∩⊄∪ tÏ% ©!$# uρ öΝèδ Ç tã Èθ øó‾=9 $# šχθàÊ Ì� ÷è ãΒ 

∩⊂∪ t Ï% ©!$# uρ öΝèδ Íο 4θ x. ¨“=Ï9 tβθ è=Ïè≈sù ∩⊆∪ t Ï% ©!$#uρ öΝèδ öΝÎγÅ_ρã� à' Ï9 tβθ ÝàÏ'≈ym ∩∈∪ āωÎ) #’ n?tã öΝÎγÅ_≡uρ ø—r& ÷ρ r& $tΒ 

ôMs3n=tΒ öΝåκß]≈yϑ÷ƒr& öΝåκ̈ΞÎ*sù ç� ö�xî šÏΒθè=tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4 xötG ö/ $# u !# u‘uρ y7Ï9≡sŒ y7Í×‾≈s9 'ρ é' sù ãΝèδ tβρßŠ$ yèø9$# ∩∠∪ 

t Ï%©!$# uρ öΝèδ öΝÎγÏF≈oΨ≈tΒL{ öΝÏδ Ï‰ ôγtãuρ tβθ ãã≡u‘ ∩∇∪ t Ï%©!$# uρ ö/ãφ 4’ n? tã öΝÍκÌE≡uθ n=|¹ tβθ ÝàÏù$ ptä† ∩∪ y7Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝèδ 

tβθ èOÍ‘≡uθ ø9 $# ∩⊇⊃∪ š Ï% ©!$# tβθ èOÌ� tƒ }̈ ÷ρyŠ ö�Ï' ø9 $# öΝèδ $pκ� Ïù tβρà$ Î#≈yz ∩⊇⊇∪   

Artinya : 
1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, 
2. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, 
3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan 

perkataan) yang tiada berguna, 
4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, 
5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 
6. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka 

miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa. 
7. Barang siapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-

orang yang melampaui batas. 
8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 

dipikulnya) dan janjinya. 
9. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. 
10. Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, 
11. (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. mereka kekal di 

dalamnya. 
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 Karakter-karakter orang beriman juga disebutkan dalam surat al-Hujura>t 

(49): 15. Ayat tersebut mengisaratkan bahwa makna iman tidak berhenti pada 

pembenaran dengan hati (Tasdi>q Bi al-Qalb) semata, tetapi keterlibatan lisan 

(Iqra>r Bi al-Lisa>n) dan aktualisasi perbuatan (amal bi al-Arka>n) sehingga secara 

lebih jauh makna iman adalah keterlibatan dimensi teologis dan fisis, seperti 

aktifitas pelayanan sosial-humanistik. Marilah kita tengok dan cermati ayat 

berikut ini : 

$ yϑ‾Ρ Î) šχθ ãΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# tÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u «! $$Î/  Ï&Î!θ ß™u‘uρ §ΝèO öΝs9 (#θç/$ s?ö� tƒ (#ρß‰ yγ≈y_ uρ öΝÎγÏ9≡uθ øΒr' Î/ óΟ ÎγÅ¡ à'Ρr&uρ ’ Îû 

È≅‹Î6y™ «! $# 4 y7Í×‾≈s9 'ρ é& ãΝèδ šχθ è%Ï‰≈¢Á9$# ∩⊇∈∪   

Artinya : 
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya 
(beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 
mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. 
mereka Itulah orang-orang yang benar. 
 
 

}§ øŠ©9 §� É9 ø9 $# βr& (#θ—9uθ è? öΝä3 yδθ ã_ ãρ Ÿ≅ t6Ï% É− Î�ô³ yϑø9 $# É>Ì� øó yϑø9 $# uρ £Å3≈s9 uρ §�É9ø9 $# ôtΒ ztΒ#u «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ$# 

Ïπx6 Í×‾≈n=yϑø9 $# uρ É=≈tG Å3 ø9 $# uρ z↵ Íh‹Î; ¨Ζ9 $#uρ ’ tA#u uρ tΑ$ yϑ ø9$# 4’ n?tã  ÏµÎm6 ãm “Íρ sŒ 4† n1 ö�à) ø9 $# 4’ yϑ≈tG uŠø9 $# uρ tÅ3≈|¡ yϑø9 $# uρ 

t ø⌠ $# uρ È≅‹Î6¡¡9 $# t,Î# Í←!$ ¡¡9 $# uρ ’ Îû uρ ÅU$ s% Ìh�9 $# uΘ$s% r& uρ nο 4θ n=¢Á9 $# ’ tA# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# šχθ èùθ ßϑø9$# uρ öΝÏδ Ï‰ ôγyèÎ/ # sŒÎ) 

(#ρ ß‰ yγ≈tã ( tÎ�É9≈¢Á9 $# uρ ’Îû Ï !$ y™ù' t7ø9 $# Ï !# §�œØ9 $# uρ tÏn uρ Ä ù̈' t7ø9 $# 3 y7Í×‾≈s9 'ρ é& t Ï% ©! $# (#θè% y‰ |¹ ( y7Í×‾≈s9 'ρ é&uρ ãΝèδ 

tβθ à)−G ßϑø9 $# ∩⊇∠∠∪   

Artinya : 
 Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, 
akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 
Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 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, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan 
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orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang 
sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-
orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. 
  
 Banyak juga hadis yang membahas tentang karakter orang yang beriman, 

di antaranya : hadis tentang keutamaan amal yang diriwayatkan imam Bukhari 

pada bab iman dan haji. Di sini, iman dikaitakan dengan kewajiban-kewajiban 

dalam agama, seperti jihad dan haji mabrur. Berikut teks hadisnya : 

�� اْ�ُ� 9َِ>�ٍب َ�ْ� َ$ِ�#ِ� ْ�ِ� َ�َ����� ِإْ�َ'اِه#ُ/ ْ�ُ� َ$ْ�ٍ� َ��َل ََ�َ���َ ��َ��َ Aَ#�ِ��َ$َْوُ�)َ$0 ْ�ُ� ِإ MَUُ( ُ �ُ�ْ �ُ�َ��� َأَْ�َ���َ

َ�ْ#ِ� َوَ$��َ/ ُ$Aَaِ َأي� اْ�َ�Aِ�َ َأHَ Aُ-َHَْ&�َل ِإ َ��ٌن ِ�����ِ� َوَرُ$)ِ�ِ� اْ�ُ�َ@#�Cِ َ�ْ� َأِ�� ُهَ'ْ َ'َة َأن� َرُ$)َل ا���ِ� 0��1َ ا���ُ� َ�

�/� َ��َذا َ��َل َ�yi َ�ْ�ُ'ورُ Aَ#�ِ �ِا��� Aِ#�ِ$َ �Hِ ُد�<َ�/� َ��َذا َ��َل اْ�ُِ Aَ#�ِ.25  

Artinya: 
Ahmad bin Yu>nus dan Mu>sa> Ibn Isma>’i>l telah meriwayatkan kepada kami, kata 
keduanya Ibra>hi>m Ibn Sa’d telah mengatakan kepadaku, katanya Ibn Syiha>b telah 
mengatakan kepada kami dari Sa’i>d ibn al-Musayyab dari Abu> Hurairah, 
bahwasanya Rasulullah saw. ditanya tentang amal apa yang paling utama? Lantas 
beliau bersabda : Iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ditanya lagi, Lalu 
apa lagi? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Kemudia apa lagi? Kata si penanya, 
beliau menjawab, haji mabrur. 
 
 Sama seperti hadis di atas tentang amal yang utama, hadis riwayat Muslim 

di bawah ini mengaitkan iman dengan jihad di jalan Allah. Apabila jihad tidak 

mampu dilakukan, maka amal paling minimal adalah menahan diri dari perbuatan 

jahat. Teks hadisnya sebagai berikut : 

�� َ$ِ�#ُ� ْ�ُ� َأِ�� َ$ِ�#ٍ� اْ�َ�ْ&ُ�ِ'ي� َ�ْ� َأِ�#ِ� َ�ْ� َأِ�� ُهَ'ْ َ'َة َأن� َ�َ���َ Cٍ�ِ�sَ �َ�ْا ��ِ�ْ َ 8ُ	َ#�ِQَ ��َ�َ����� َأُ�) َ$ِ�#ٍ� ََ�َ���َ

َ � َرُ$)َل ا���ِ� َأي� اGَ�ْْ�َ��ِل َأAُ-َHْ َ��َل اْ�ِ. َ��ُن ِ�����ِ� َواْ�َِ>�ُد Aِ#�ِ$َ �Hِ َرEًُ�� َأ0hَ ا���ِ��� 0��1َ ا���ُ� َ�َ�ْ#ِ� َوَ$��َ/ Hََ&�َل 

َ̀ @ِ	ْUَ 0�َ�َ �<َ�ِ ُق��>َhَ 8ٌ�َ�َ1َ �<َ�U.ِHَ 2'�fا� �ْ�َ َ̀ @َ	ْUَ Mْ�ِ�َ̀ َ��َل اْ   26.ا���ِ� َ��َل Hَِ.ْن َ�ْ/ َأTِ7َ$ْْ, َذِ�

Artinya : 

                                                
25 Hadis riwayat  Imam Bukhari no 25 dalam CD Mausu’ah Hadis.   
26 Hadis riwayat  Ahmad bin Hanbal no 10458 dalam CD Mausu’ah Hadis.  
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Abu> Sa’i>d telah menceritakan kepada kami, Khali>fah (Ibn Ga>lib) telah 
menceritakan kepada kami, Sa’i>d bin Abi> Sa’i>d al-Maqburi> dari ayahnya, dari 
Abu> Hurairah, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. katanya, 
wahai Rasulullah amal apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, iman 
kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, 
bagaimana jika saya tidak mampu melakukannya? Rasulullah menjawab, 
belenggulah dirimu dari kejahatan. Sesungguhnya hal itu adalah sedekah yang 
kamu berikan atas dirimu. 
 
 Hadis riwayat Imam Bukhari dibawah ini menjelaskan bahwa salah satu 

barometer karakter orang yang beriman adalah mencintai Rasulullah saw. lebih 

daripada mencintai keluarga sendiri. Sebab melalui Rasulullah kita bisa 

memperoleh petunjuk (hidayah) Islam, dengan segala ajarannya sehinga menjadi 

tahu akan tugas dan kewajiban kita sebagai mahluk Allah. 

9ُ �Uَ'َ�َQَْأُ�) اْ�َ#َ��ِن َ��َل َأ ��َ�َ����� َأُ�) ا��Uَ2cِد َ�ْ� اGَ�ْْ�َ'ِج َ�ْ� َأِ�� ُهَ'ْ َ'َة َر3َِ� ا���ُ� َ�ْ�ُ� َأن� ََ�َ���َ�ْ#Cٌ َ��َل َ

اWِ�ِ�ِ َرُ$)َل ا���ِ� 0��1َ ا���ُ� َ�َ�ْ#ِ� َوَ$��َ/ َ��َل Hََ)ا��Iِي ْUَ	Vْ ُ ��َ Wِ�ِ#َ�ِ �@ِِ�ُ� َأَ�ُ�ُآْ/ َ�0�7 َأُآ)َن َأَ��C ِإَ�ْ#ِ� ِ�ْ� َو

Wِ�ِ�َ27.َوَو  

Artinya : 
Abu> al-Yama>n telah menceritakan kepada kami, katanya, Syu’aib telah 
memberitahu kami, katanya, Abu> al-Zina>d telah menceritakan kepada kami, dari 
al-A’raj, dari Abu> Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda : demi dzat yang 
jiwaku berada dalam gengaman-Nya, seseorang di antara kamu tidak beriman 
sehingga saya lebih dicintai daripada ayah dan anaknya.   
 

 Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa iman menjadi landasan bagi 

setiap amal perbuatan, baik itu yang meyangkut ibadah yang bersifat mahdlah 

(utama/primer), maupun yang menyangkut hal-hal yang skunder (nafilah/sunnah), 

semua itu karena rasa tanggug jawab dan ketaatan terhadap menjalankan perintah-

perintah Allah dan Rasul-Nya melalui agama yang benar (al-Di>n al-Haq). 

                                                
27 Hadis riwayat  Imam Bukhari no 13 dalam CD Mausu’ah Hadis. 
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BAB III 

TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS TENTANG MALU ADALAH 

SEBAGIAN DARI IMAN 

A. Redaksi Hadis-hadis tentang Malu adalah Sebagian dari Iman 

1. Teks Hadis 

Sebelum mengamati redaksi-redaksi hadis tentang malu sebagian dari 

iman, penulis ingin mengemukakan beberapa hal yang diketahui dari studi 

ma’anil hadis. Para ahli hadis sepakat bahwa penelitian sanad merupakan bagian 

penting dalam rangka penelitian hadis, disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya : 

hadis sebagai sumber ajaran Islam, hadis tidak seluruhnya tertulis pada masa Nabi 

saw. hidup, munculnya pemalsuan hadis, dan proses perhimpunan hadis yang 

dikenal dengan tadwi>n.1 

 Dalam penelitin hadis diperlukan acuan, yaitu kesahihan hadis, salah 

seorang ulama’ hadis merumuskan kaedah kesahihan hadis. Beliau adalah Abu 

Usman bin ‘Abdurrahman bin al-Salah. Rumusan yang dikemukakannya adalah : 

“hadis sahi>h ialah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang 

yang ‘a>dil dan d}a>bit sampai akhir sanad serta tidak terdapat sya>z (kejanggalan) 

dan ‘illat (cacat)”.2 

 Al-Nawa>wi menyetujui definisi hadis yang dikemukakan Ibnu al-S}a>lah, 

beliau meringkasnya menjadi : “hadis sahih ialah hadis yang bersambung 

sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang ‘a>dil dan d}a>bit serta tidak terdapat 

                                                
1  M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 86. 
2  M. Syuhudi Ismail, Kaedah …, hlm. 124. 



 32 

kejanggalan dan cacat”.3 Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh dua ulama’ 

di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kaedah kesahihan hadis adalah : 

a) Sanad hadis yang bersangkutan, harus bersambung dari awal hingga 

akhir. 

b) Seluruh periwayat dalam rentetan sanad hadis harus bersifat ‘a>dil dan 

d}a>bit. 

c) Hadis tersebut baik sanad maupun matannya harus terhindar dari 

kejanggalan dan cacat. 

 Dari ketiga butir itu dapat diuraikan menjadi tujuh butir, yakni lima butir 

yang berhubungan dengan sanad dan dua butir berhubungan dengan matan. 

Berikut adalah uraian butir-butir yang dimaksud.4  

Pertama, yang berhubungan dengan sanad, sebagai berikut :  

a. Sanad harus bersambung 

b. Periwayat harus bersifat ‘a>dil 

c. Periwayat harus bersifat d}a>bit 

d. Terhindar dari sya>z 

e. Terhindar dari illat (cacat) 

Kedua, yang berhubungan dengan matan, sebagai berikut : 

a. Matan terhindar dari sya>z 

b. Matan terhindar dari illat 

                                                
3  M. Syuhudi Ismail, Kaedah …, hlm. 124. 
4 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 

64-65. 
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Sedangkan kegiatan awal dari penelitian hadis ialah Takhri>j al-Hadi>s 

(mengeluarkan hadis untuk dikaji) dari sudut bahasa, berarti berkumpulnya dua 

hal yang bertentangan dalam satu persoalan. Kata takhri>j juga memiliki beberapa 

arti lain yaitu : al-Istinba>th atau mengeluarkan dari sumbernya, al-Tadri>b atau 

latihan, al-Tauji>h atau pengarahan, menjelaskan duduk persoalan.5 Secara 

terminologi, menurut para ulama’ hadis sangat banyak pengertiannya, antara lain : 

1. Mengungkap atau mengeluarkan hadis kepada orang lain dengan 

menyebutkan para perawinya yang berada dalam rangkaian. 

2. Mengeluarkan sejumlah hadis dari kandungan kitab-kitabnya dan 

meriwayatkan sendiri. 

3. Petunjuk yang menjelaskan kepada sumber-sumber asal hadis, di sini 

dijelaskan siapa yang menjadi perawi dan Mudawwin (yang 

menyusun) hadis tersebut dalam suatu kitab. 

4. menunjukkkan letak atau tempat hadis pada sumber aslinya yang 

diriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya, kemudian menjelaskan 

martabat atau kedudukannya.6 

Takhri>j al-Hadi>s menjadi sangat penting bagi penelitian hadis, karena 

dengan kegiatan ini dapat diketahui sumber asli hadis  dan keadaan hadis tersebut 

berkaitan dengan maqbu>l dan mardu>dnya. Sedangkan manfaat yang bisa diambil 

dari kegiatan men-takhri>j adalah sebagai berikut : 

� Mengetahui sanad hadis dan silsilah berapapun jumlahnya, apakah sanad-

sanad itu bersambung atau tidak. 

                                                
5  Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 111-112. 
6  Utang Ranuwijaya, Ilmu…, hlm. 112-113. 
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� Mengetahui bagaimana pandangan ulama’ terhadap kesahihan hadis. 

� Mengetahui keadan hadis berkaitan dengan maqbu>l dan mardu>dnya. 

� Membedakan mana perawi yang ditinggalkan atau yang tidak dipakai. 

� Memastikan identitas para perawi, baik berkaitan dengan kunyah (julukan) 

laqab (gelar) atau nasab (keturunan) dengan nama yang jelas. 

� Menetapkan muttasil kepada hadis yang diriwayatkan dengan 

menggunakan al-Tahammul Wa al-Ada>’ (kata yang dipakai dalam 

penerimaan dan periwayatan hadis) dengan ‘an’anah (kata-kata “dari”) 

� Menetapkan suatu hadis yang dipandang mubham menjadi tidak mubham 

karena ditemukan beberapa jalan sanad atau sebaliknya. 

� Meningkatkan kualitas hadis tersebut dari da’i>f menjadi hasan karena 

mungkin ditemukan sya>hid atau muttabi’nya. 

Takhri>j al-Hadi>s bisa dilakukan dengan dua macam cara,  Pertama, 

Takhri>j al-Hadi>s Bi al-Lafdh, yaitu upaya pencarian hadis pada kitab-kitab hadis 

dengan cara menelusuri lafadz-lafadz dari hadis yang dicari. Kedua, Takhri>j al-

Hadi>s Bi al-Maudhu>’, yaitu upaya pencarian hadis pada kitab-kitab hadis 

berdasarkan topik masalah yang dibahas oleh sejumlah matan hadis.7 

Sedangkan penelitian ini menggunkan metode Takhri>j al-Hadi>s Bi al-

Lafdh, menggunakan kitab al-Mu’jam al-Mufahra>s Li Alfa>z al-Hadi>s al-Nabawi>  

karya A.J Wensinck dan CD Mausu>’ah al-Hadi>s al-Syari>f  yang mampu 

mengakses sembilan kitab sumber primer hadis. 

                                                
7 M. Syuhudi Ismail, Cara Praktis Mencari Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 

17.  
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Dari pelacakan yang penulis lakukan dari berbagai kitab hadis melalui 

kitab al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfa>z al-Hadis al-Nabawi8 dan CD Mausu>’ah al-

Hadi>s al-Syari>f  dengan menggunakan kalimat haya>’, maka ditemukan 26 buah 

hadis tentang malu adalah sebagian dari iman. Adapun hadis-hadis tersebut 

dalam al-Kutub al-Tis’ah adalah Sahi>h al-Bukha>ri dalam kitab al-I>ma>n sejumlah 2 

buah, dan kita al-Ada>b sejumlah 1 buah, dalam Sahi>h Muslim terdapat pada kitab 

al-I>man sejumlah 3 buah, dalam Sunan al-Turmudzi>  terdapat pada kitab al-Birru 

Wa al-Shillah ‘an Rasu>lillah sejumlah 2 buah, dan kitab al-I>ma>n ‘an Rasu>lillah 

sejumlah 1 buah, dalam Sunan al-Nasa>i terdapat pada kitab al-I>ma>n Wa 

Syara>i’ahu  sejumlah 4 buah, dalam Sunan Abu> Da>ud terdapat pada kitab al-

Sunnah sejumlah 1 buah, dan kitab al-Ada>b sejumlah 1 buah, dalam Sunan Ibnu 

Ma>jah terdapat pada kitab Muqaddimah sejumlah 2 buah, dan kitab zuhud 

sejumlah 1 buah, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal terdapat sejumlah 7 buah, 

dalam Muwattha>’ sejumlah 1 buah hadis. 

Periwayatan hadis tersebut satu sama lain terkadang memiliki persamaan 

di samping adanya perbedaan, baik dalam sanad maupun matan. Maka, apa yang 

terdapat dalam Sahi>h al-Bukha>ri terkadang terdapat pula dalam Sahi>h Muslim 

atau yang lainnya. Penulis akan menyuguhkan hadis-hadis dari masing-masing 

kitab al-Kutub al-Tis’ah. 

 

 

 

                                                
8A.J. Wensinck, al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfa>z  al-Hadi>s al-Nabawi>, terj. Muhammad 

Fu’a>d Abd. Al-Ba>qi, Juz. I, (Leiden: E.J. Brill, 1936), hlm. 542-543.  
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a. Hadis riwayat al-Bukhari.   

و عثَنَا َأبدقَاَل ح ِفيعٍد الْجمحم ناللَِّه ب دبثَنَا عدِن حِد اللَِّه ببع نِبلَاٍل ع نب انملَيثَنَا سدقَاَل ح قَِدياِمٍر الْع

 عِبض انقَاَل الِْإيم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي نع نْهع اللَّه ِضيةَ رريرَأِبي ه ناِلٍح عَأِبي ص نِدينَاٍر ع

  .9لْحياء شُعبةٌ ِمن الِْإيماِنوِستُّون شُعبةً وا

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Ju’fi> berkata, 
telah meriwayatkan kepada kami Abu> 'A>mir al-'Aqadi> berkata, telah 
meriwayatkan kepada kami Sulaima>n bin Bila>l dari Abdillah bin Di>nar dari Abi> 
Sa>lih dari Abu> Hurairah ra. dari Nabi Muhammad saw. bersabda : Iman itu 
mempunyai enam puluhan cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman.  

 
 َأِبيِه َأن نِد اللَِّه عبِن عاِلِم بس ناٍب عِن ِشهاب نَأنٍَس ع نب اِلكنَا مرفَ قَاَل َأخْبوسي ناللَِّه ب دبثَنَا عدح

وَل اللَِّه صسوُل اللَِّه رساِء فَقَاَل ريِفي الْح ِعظُ َأخَاهي وهاِر والَْأنْص ٍل ِمنجلَى رع رم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّه

 ١٠.صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم دعه فَِإن الْحياء ِمن الِْإيماِن

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Yu>suf berkata, telah 
memberitahukan kepada kami Ma>lik bin Anas berkata, dari Ibn Syiha>b, dari 
Sa>lim bin Abdillah dari Ayahnya sesungguhnya Rasulullah saw. melewati 
seorang laki-laki dari kaum anshar yang sedang menasehati saudaranya tentang 
malu, maka Rasulullah saw. bersabda : tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya 
malu itu sebagian dari iman.  
 

ب دمثَنَا َأحدح رمِن عِد اللَِّه ببع ناِلٍم عس ناٍب عِشه نثَنَا ابدةَ حلَمَأِبي س نِزيِز بالْع دبثَنَا عدح ونُسي ن

يِفي الْح َأخَاه اِتبعي وهٍل وجلَى رع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي را ممنْهع اللَّه ِضير قُوُل ِإنَّكاِء ي

 .11لَتَستَحِيي حتَّى كََأنَّه يقُوُل قَد َأضر ِبك فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم دعه فَِإن الْحياء ِمن الِْإيماِن

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Yu>nus, telah meriwayatkan  
kepada kami ‘Abd al-‘Azi>z bin Abi> Salmah, telah meriwayatkan kepada kami Ibn 
Syiha>b, dari Sa>lim dari Abdillah bin ‘Umar ra. Rasulullah saw. Melewati seorang 

                                                
9 Imam Abi> Abdillah Muhammad bin Isma>'i>l bin Ibra>hi>m bin al-Mugi>rah al-Bukha>ri> al-

Ju'fi>, Sahi>h al-Bukhari, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 8. 
10  Imam Abi> Abdillah Muhammad bin Isma>'i>l bin Ibra>hi>m bin al-Mugi>rah al-Bukha>ri al-

Ju'fi>, Sahi>h ..., hlm. 11. 
11  Dari penelusuran hadis dengan CD Mausu>’ah al-hadi>s al-Syari>f  kata kunci ء��� dalam 

Sahi>h al-Bukha>ri dengan No. hadis 5653. 
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laki-laki yang sedang menasehati saudaranya tentang malu, dia berkata 
sesungguhnya kamu sungguh pemalu sehingga seakan-akan dia berkata “malu 
telah mencelakakan dirimu” maka Rasulullah saw. bersabda : tinggalkanlah dia, 
karena sesungguhnya malu itu sebagian dari iman.  
 
 b. Hadis riwayat Muslim. 
 

بع نِبلَاٍل ع نب انملَيثَنَا سدح قَِدياِمٍر الْعو عثَنَا َأبدٍد قَالَا حيمح نب دبعِعيٍد وس ناللَِّه ب ديبثَنَا عدِن حِد اللَِّه ب

ِدينَاٍر عن َأِبي صاِلٍح عن َأِبي هريرةَ عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل الِْإيمان ِبضع وسبعون شُعبةً 

 .12والْحياء شُعبةٌ ِمن الِْإيماِن

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami ‘Ubaidillah bin Sa’i>d dan ‘Abd bin Humaid 
dia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abu> 'A>mir al-'Aqadi>, telah 
meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Bila>l dari Abdillah bin Di>na>r dari Abi> 
Sa>lih dari Abu> Hurairah ra. dari Nabi Muhammad saw. bersabda : Iman itu terdiri 
dari tujuh puluh bagian. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman.  
 

ع نٍل عيهس نع ِريرثَنَا جدٍب حرح نب ريهثَنَا زدةَ قَاَل حريرَأِبي ه ناِلٍح عَأِبي ص نِن ِدينَاٍر عِد اللَِّه بب

قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الِْإيمان ِبضع وسبعون َأو ِبضع وِستُّون شُعبةً فََأفْضلُها قَوُل لَا ِإلَه ِإلَّا 

 .13ماطَةُ الَْأذَى عن الطَِّريِق والْحياء شُعبةٌ ِمن الِْإيماِناللَّه وَأدنَاها ِإ

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Zuhair bin Harb, telah meriwayatkan kepada 
kami Jari>r, dari Suhail, dari Abdillah bin Di>na>r dari Abi> Sa>lih dari Abu> Hurairah 
ra. berkata : Nabi Muhammad saw. bersabda : Iman itu terdiri dari tujuh puluh 
bagian (riwayat yang lain mengatakan enam puluh bagian). Yang paling utama 
ialah ucapan (pengakuan) “tiada tuhan selain Allah” dan yang paling rendah ialah 
menyingkirkan gangguan dari jalanan.  dan malu adalah salah satu cabang dari 
iman.  

 

الز ننَةَ عييع نب انفْيثَنَا سدٍب قَالُوا حرح نب ريهزو و النَّاِقدرمعةَ وبَأِبي شَي نكِْر بو بثَنَا َأبدح نع ِريه

ساِلٍم عن َأِبيِه سِمع النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم رجلًا يِعظُ َأخَاه ِفي الْحياِء فَقَاَل الْحياء ِمن الِْإيماِن حدثَنَا 

                                                
12 al-Nawa>wi, Sahi>h Muslim Bi Syarhi al-Nawa>wi, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 

hlm. 3. 
13  al-Nawa>wi, Sahi>h Muslim ..., hlm. 3-6. 
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هالز نع رمعنَا مراِق َأخْبزالر دبثَنَا عدٍد حيمح نب دبِعظُ عاِر يالَْأنْص ٍل ِمنجِبر رقَاَل منَاِد وذَا الِْإسِبه ِري

 14 ُ.َأخَاه

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Abu> Bakr bin Abi> Syaibah dan ‘Amr al-Na>qid 
dan Zuhair bin Harb mereka berkata, telah meriwayatkan kepada kami Sufya>n bin 
‘Uyainah dari al-Zuhri> dari Sa>lim dari ayahnya, Nabi Muhammad saw. 
mendengar seorang laki-laki yang sedang menasehati saudaranya tentang malu, 
maka Rasulullah bersabda : malu itu termasuk dari iman. telah meriwayatkan 
kepada kami ‘Abd bin Humaid, telah meriwayatkan kepada kami ‘Abd al-Ra>zaq, 
telah memberitahukan kepada kami Ma’mar dari al-Zuhri dengan jalur 
periwayatan seperti ini  berkata : melewati seorang laki-laki dari ansar yang 
sedang menasehati saudaranya.    
 
 c. Hadis riwayat  TTTTurmudziurmudziurmudziurmudzi>> >>....  
 

حدثَنَا َأبو كُريٍب حدثَنَا عبدةُ بن سلَيمان وعبد الرِحيِم ومحمد بن ِبشٍْر عن محمِد بِن عمٍرو حدثَنَا َأبو سلَمةَ 

صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْحياء ِمن الِْإيماِن والِْإيمان ِفي الْجنَِّة والْبذَاء ِمن عن َأِبي هريرةَ قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه 

الْجفَاِء والْجفَاء ِفي النَّاِر قَاَل َأبو ِعيسى وِفي الْباب عن ابِن عمر وَأِبي بكْرةَ وَأِبي ُأمامةَ وِعمران بِن 

 .15 هذَا حِديثٌ حسن صِحيححصيٍن

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Abu> Kuraib, telah meriwayatkan kepada kami 

Abdah bin Sulaima>n dan Abdur rahi>m dan Muhammad bin Bisyr dari Muhammad 
bin ‘Amr, telah meriwayatkan kepada kami Abu> Salamah dari Abu> Hurairah ra. 
dari Nabi Muhammad saw. bersabda : malu itu sebagian dari iman, dan iman itu 
di surga, omong kosong itu dari keras hati, dan keras hati itu di neraka. Abu> I>sa 
berkata dalam bab ini terdapat hadis dari  dari Ibnu ‘Umar, Abi> Bakrah dan Abi> 
Uma>mah dan ‘Imra>n bin Husain. Hadis ini adalah Hasan Sahih. 
 
 

ا َأحمد بن مِنيٍع حدثَنَا يِزيد بن هارون عن َأِبي غَسان محمِد بِن مطَرٍف عن حسان بِن عِطيةَ عن َأِبي حدثَنَ

ِن والْبذَاء والْبيان شُعبتَاِن ِمن ُأمامةَ عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل الْحياء والِْعي شُعبتَاِن ِمن الِْإيما

النِّفَاِق قَاَل َأبو ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن غَِريب ِإنَّما نَعِرفُه ِمن حِديِث َأِبي غَسان محمِد بِن مطَرٍف قَاَل 

                                                
14 al-Nawawi>, Sahi>h Muslim ..., hlm. 6.  
15 Abu> I>sa Muhammad bin I>sa bin Saurah, Sunan al-Turmudzi>, Juz. IV (Beirut: Dar al-

Fikr, 1988), hlm. 321. 
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 والْبيان هو كَثْرةُ الْكَلَاِم ِمثُْل هُؤلَاِء الْخُطَباِء الَِّذين يخْطُبون والِْعي ِقلَّةُ الْكَلَاِم والْبذَاء هو الْفُحشُ ِفي الْكَلَاِم

ِضي اللَّهرا لَا يِح النَّاِس ِفيمدم ِفيِه ِمن ونحتَفَصيِفي الْكَلَاِم و ونعسو١٦.فَي 

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Mani>’, telah meriwayatkan kepada 
kami Yazi>d bin Ha>run dari Abi> Gassa>n Muhammad bin Mutharrif dari Hassa>n bin 
‘Atiyyah, dari Abi> Umamah dari Nabi Muhammad saw. bersabda : malu dan 
sedikit bicara adalah dua cabang dari iman, keji dalam perkataan dan banyak 
perkataan dengan kata-kata yang fasih adalah dua cabang dari nifaq. Abu Isa 
berkata hadis ini adalah Hasan Gari>b aku hanya mengetahuinya dari Abi> Gassa>n 
Muhammad bin Mutharrif. Dia berkata العي artinya  sedikit bicara, البذاء artinya 
keji dalam perkataan, البيان artinya banyak perkataan seperti mereka yang 
berkhutbah lalu memperpanjang lebarkan dalam perkataannya dan berusaha 
berbicara dengan fasih dalam memuji manusia dengan cara yang tidak disenangi 
Allah. 
 
 

 ناِلٍم عس نع ِريهالز ننَةَ عييع نب انفْيثَنَا سدقَالَا ح اِحدنَى وعِنيٍع الْمم نب دمَأحو رمَأِبي ع نثَنَا ابدح

م مر ِبرجٍل وهو يِعظُ َأخَاه ِفي الْحياِء فَقَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه َأِبيِه َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّ

 علَيِه وسلَّم الْحياء ِمن الِْإيماِن قَاَل َأحمد بن مِنيٍع ِفي حِديِثِه ِإن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم سِمع رجلًا يِعظُ

 17      َ.َأخَاه ِفي الْحياِء قَاَل هذَا حِديثٌ حسن صِحيح وِفي الْباب عن َأِبي هريرةَ وَأِبي بكْرةَ وَأِبي ُأمامة

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Abi> ‘Umar dan Ahmad bin Mani>’ 
sedangkan artinya satu (sama), dia berkata telah meriwayatkan kepada kami 

Sufya>n bin ‘Uyainah, dari al-Zuhri>, dari Sa>lim, dari Ayahnya bahwa Rasulullah 
saw. melewati seorang laki-laki yang sedang menasehati saudaranya tentang 
perasaaan malu, beliau bersabda : malu itu termasuk bagian dari iman. Ahmad bin 
Mani>’ berkata dalam hadisnya “sesungguhnya Nabi saw. mendengar seseorang 
sedang menasehati saudaranya tentang perasaan malu. Hadis ini adalah hadis 
hasan sahih dan dalam bab ini terdapat hadis dari Abu> Hurairah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

16 Abu> I>sa Muhammad bin I>sa bin Saurah, Sunan al-Turmudzi> ..., hlm. 329. 
17 Abu> I>sa Muhammad bin I>sa bin Saurah, Sunan al-Turmudzi> ...Juz. V. Hlm. 12-13. 
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d. Hadis riwayat al al al al----NNNNasaasaasaasa>> >>iiii>> >>....  
 

 قَاَل حدثَنَا َأبو عاِمٍر قَاَل حدثَنَا سلَيمان وهو ابن ِبلَاٍل عن عبِد اللَِّه َأخْبرنَا محمد بن عبِد اللَِّه بِن الْمبارِك

بِن ِدينَاٍر عن َأِبي صاِلٍح عن َأِبي هريرةَ عن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل الِْإيمان ِبضع وسبعون شُعبةً 

اِنوالِْإيم ةٌ ِمنبشُع اءي18الْح. 

Artinya :  
"Telah memberitahukan kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah bin al-Muba>rak 
berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abu> 'A>mir berkata, telah meriwayatkan 
kepada kami Sulaima>n bin Bila>l dari Abdillah bin Di>na>r dari Abi> Sa>lih dari Abu> 
Hurairah ra. dari Nabi Muhammad saw. bersabda : Iman itu terdiri dari tujuh 
puluh bagian. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman.  
 

ا سفْيان عن سهيٍل َأخْبرنَا َأحمد بن سلَيمان قَاَل حدثَنَا َأبو داود عن سفْيان قَاَل و حدثَنَا َأبو نُعيٍم قَاَل حدثَنَ

 انالِْإيم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسةَ قَاَل قَاَل رريرَأِبي ه ناِلٍح عَأِبي ص نِن ِدينَاٍر عِد اللَِّه ببع نع

ياء شُعبةٌ ِمن ماطَةُ الَْأذَى عن الطَِّريِق والْحِبضع وسبعون شُعبةً َأفْضلُها لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وَأوضعها ِإ

 .19الِْإيمان

Artinya :  
"Telah memberitahukan kepada kami Ahmad bin Sulaima>n berkata, telah 
meriwayatkan kepada kami Abu> Da>ud, dari Sufya>n berkata, dan telah 
meriwayatkan kepada kami Abu> Nu’aim berkata, telah meriwayatkan kepada 
kami Sufya>n dari Suhail, dari Abdillah bin Di>na>r dari Abi> Sa>lih dari Abu> 
Hurairah ra. berkata : Nabi Muhammad saw. bersabda : Iman itu terdiri dari tujuh 
puluh bagian. Yang paling utama ialah ucapan (pengakuan) “tiada tuhan selain 
Allah” dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalanan.  dan 
malu adalah salah satu cabang dari iman.  
 

حدثَنَا يحيى بن حِبيِب بِن عرِبي قَاَل حدثَنَا خَاِلد يعِني ابن الْحاِرِث عن ابِن عجلَان عن عبِد اللَِّه بِن ِدينَاٍر 

يقَاَل الْح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي نةَ عريرَأِبي ه ناِلٍح عَأِبي ص ناِنعالِْإيم ةٌ ِمنبشُع 20اء. 

                                                
18 Ahamad bin Syu’aib bin Ali> bin Sina>n bin Bahr bin Di>na>r, Sunan al-Nasai> Bi Syarhi 

al-Ha>fiz Jala>l al-Di>n al-Suyu>ti> Waha>siyah al-Ima>m al-Sindi>, Juz. VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1930), 
hlm. 110. 

19 Ahamad bin Syu’aib bin Ali> bin Sina>n bin Bahr bin Di>na>r, Sunan al-Na>sai> ..., hlm. 
110. 

20 Ahamad bin Syu’aib bin Ali> bin Sina>n bin Bahr bin Di>na>r, Sunan al-Nasai> ..., hlm. 
110. 
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Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Hubaib bin ‘Arabi> berkata, telah 
meriwayatkan kepada kami Kha>lid (Ibn al-Ha>ris), dari Ibn ‘Ijla>n dari ‘Abdillah 
bin Di>na>r dari Abi> Sa>lih dari Abu> Hurairah ra. dari Nabi Muhammad saw. 
bersabda : malu adalah salah satu cabang dari iman. 
 

لْحاِرثُ بن ِمسِكيٍن ِقراءةً علَيِه وَأنَا َأسمع َأخْبرنَا هارون بن عبِد اللَِّه قَاَل حدثَنَا معن قَاَل حدثَنَا ماِلك ح وا

عن ابِن الْقَاِسِم َأخْبرِني ماِلك واللَّفْظُ لَه عن ابِن ِشهاٍب عن ساِلٍم عن َأِبيِه َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه 

 .21ي الْحياِء فَقَاَل دعه فَِإن الْحياء ِمن الِْإيماِنوسلَّم مر علَى رجٍل يِعظُ َأخَاه ِف

Artinya :  
"Telah memberitahukan kepada kami Ha>run bin ‘Abdillah berkata, telah 
meriwayatkan kepada kami M’aan berkata, telah meriwayatkan kepada kami 
ma>lik. Hadis ini diriwayatkan juga oleh ha>ris bin Miski>n dari Ibn Qa>sim, dari 
Ma>lik yang keduanya dari Ibn Syiha>b, dari Sa>lim, dari Ayahnya, sesungguhnya 
Rasulullah saw. melewati seorang laki-laki yang sedang menasehati saudaranya 
tentang malu, maka Rasulullah saw. bersabda : tinggalkanlah dia karena 
sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. 
 
 e. Hadis riwayat AbuAbuAbuAbu>>>>    DDDDaaaa>> >>ud.ud.ud.ud. 
 

مثَنَا حدِعيَل حمِإس نى بوسثَنَا مداِلٍح حَأِبي ص نِن ِدينَاٍر عِد اللَِّه ببع ناِلٍح عَأِبي ص نُل بيهنَا سرَأخْب اد

ِإلَّا اللَّه ُل لَا ِإلَها قَولُهَأفْض ونعبسو عِبض انقَاَل الِْإيم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسر ةَ َأنريرَأِبي ه نع 

 .22وَأدنَاها ِإماطَةُ الْعظِْم عن الطَِّريِق والْحياء شُعبةٌ ِمن الِْإيماِن

Artinya :   
"Telah meriwayatkan kepada kami Mu>sa bin Ismai>l, telah meriwayatkan kepada 
kami Hamma>d, telah memberitahukan kepada kami Suhail bin Abi> Sa>lih, dari 
Abdillah bin Di>na>r dari Abi> Sa>lih dari Abu> Hurairah ra. sesungguhnya Nabi 
Muhammad saw. bersabda : Iman itu terdiri dari tujuh puluh bagian. Yang paling 
utama ialah ucapan (pengakuan) “tiada tuhan selain Allah” dan yang paling 
rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalanan.  dan malu adalah salah satu 
cabang dari iman.  
 

 

                                                
21Ahamad bin Syu’aib bin Ali> bin Sina>n bin Bahr bin Di>na>r, Sunan al-Nasa>i> Bi 

Syarhi........, hlm. 121.  
22 Abu> Da>ud Sulaima>n bin al-Asy’asy al-Sijsata>ni>, Sunan Abi> Da>ud, Juz II (Beirut: Dar 

al-Fikr, 1994), hlm. 412-413. 



 42 

 عن ساِلِم بِن عبِد اللَِّه عن ابِن عمر َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حدثَنَا الْقَعنَِبي عن ماِلٍك عن ابِن ِشهاٍب

 فَِإن هعد لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صساِء فَقَاَل ريِفي الْح ِعظُ َأخَاهي وهاِر والَْأنْص ٍل ِمنجلَى رع رم

يانالْحالِْإيم ِمن 23اء. 

Artinya :   
"Telah meriwayatkan kepada kami al-Qa’nabi>, dari  Ma>lik, dari Ibn Syiha>b, dari 
Sa>lim bin Abdillah dari Ibn ‘Umar sesungguhnya Rasulullah saw. melewati 
seorang laki-laki dari kaum ansha>r yang sedang menasehati saudaranya tentang 
malu, maka Rasulullah saw. bersabda : tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya 
malu itu sebagian dari iman.  
 
 f. Hadis riwayat Ibnu MaIbnu MaIbnu MaIbnu Ma>>>>jahjahjahjah    
    

حدثَنَا عِلي بن محمٍد الطَّنَاِفِسي حدثَنَا وِكيع حدثَنَا سفْيان عن سهيِل بِن َأِبي صاِلٍح عن عبِد اللَِّه بِن ِدينَاٍر 

ِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسةَ قَاَل قَاَل رريرَأِبي ه ناِلٍح عَأِبي ص نع ونعبس َأو ِستُّونو عِبض انالِْإيم لَّمس

 نكِْر بو بثَنَا َأبداِن حالِْإيم ةٌ ِمنبشُع اءيالْحو ِإلَّا اللَّه ُل لَا ِإلَها قَوهفَعَأرالطَِّريِق و ناطَةُ الَْأذَى عا ِإمنَاها َأدابب

بو خَاِلٍد الَْأحمر عن ابِن عجلَان ح و حدثَنَا عمرو بن راِفٍع حدثَنَا جِرير عن سهيٍل َأِبي شَيبةَ قَاَل حدثَنَا َأ

هونَح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي نةَ عريرَأِبي ه ناِلٍح عَأِبي ص نِن ِدينَاٍر عِد اللَِّه ببع نا عِميع٢٤.ج 

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami ‘Ali> bin Muhammad al-Thana>fisi>, telah 
meriwayatkan kepada kami Waki>’, telah meriwayatkan kepada kami Sufya>n dari 
Suhail bin Abi> Sa>lih dari ‘Abdillah bin Di>na>r dari Abi> Sa>lih dari Abu> Hurairah 
berkata, Rasulullah  saw. bersabda : Iman itu terdiri dari enam puluh bagian 
(riwayat yang lain mengatakan tujuh puluh bagian). yang paling rendah ialah 
menyingkirkan gangguan dari jalanan dan yang paling utama ialah ucapan 
(pengakuan) “tiada tuhan selain Allah”. dan malu adalah salah satu cabang dari 
iman. telah meriwayatkan kepada kami Abu> Bakar bin Abi> Syaibah berkata, telah 
meriwayatkan kepada kami Abu> Kha>lid al-Akhmar dari Ibn ‘Ijla>n. Diriwayatkan 
juga oleh ‘Amr bin Ra>fi’, telah meriwayatkan kepada kami Jari>r yang 
kesemuanya dari Suhail dari Abdillah bin Di>na>r dari Abi> Sa>lih, dari Abu> 
Hurairah, dari Nabi Muhammad saw. bersabda : (sebagaimana hadis di atas) 
 

                                                
23 Abu> Da>ud Sulaima>n bin al-Asy’as al-Sijsata>ni, Sunan Abi> Da>ud ..., Hlm. 442. 
24 Abi> Abdillah Muhammad bin Yazi>d al-Qazwi>ni>, Sunan Ibn Ma>jah, Juz I (t.tp: ’Isa al-

Babi al-Jali Wasyirkahu, t.th), hlm. 22. 
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حدثَنَا سهُل بن َأِبي سهٍل ومحمد بن عبِد اللَِّه بِن يِزيد قَالَا حدثَنَا سفْيان عن الزهِري عن ساِلٍم عن َأِبيِه قَاَل 

جر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي ِمعاِنسالِْإيم ةٌ ِمنبشُع اءيالْح اِء فَقَاَل ِإنيِفي الْح ِعظُ َأخَاه٢٥.لًا ي 

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Sahl bin Abi> Sahl dan Muhammad bin 
Abdillah bin Yazi>d dia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Sufya>n, Dari 
Zuhri>, Dari Sa>lim dari Ayahnya berkata Rasulullah saw. mendengar seorang laki-
laki yang sedang menasehati saudaranya tentang malu, maka Rasulullah saw. 
bersabda : sesungguhnya malu itu sebagian dari iman.  
 

 لَّى اللَّهوُل اللَِّه صسةَ قَاَل قَاَل ركْرَأِبي ب نِن عسالْح نوٍر عنْصم نع مشَيثَنَا هدى حوسم نِعيُل بمثَنَا ِإسدح

 ٢٦.بذَاء ِمن الْجفَاِء والْجفَاء ِفي النَّاِرعلَيِه وسلَّم الْحياء ِمن الِْإيماِن والِْإيمان ِفي الْجنَِّة والْ

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Isma’i>l bin Mu>sa, telah meriwayatkan kepada 
kami Husyaim, dari Mansu>r, dari Hasan dari Abi> Bakrah berkata, Rasulullah saw. 
bersabda : malu itu sebagian dari iman, dan iman itu di surga, omong kosong itu 
dari keras hati, dan keras hati itu di neraka. 
  
 g. Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal 

 ِريهِن الزع انفْيثَنَا سدِفي ح ِعظُ َأخَاهلًا يجر لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص النَِّبي ِمعس َأِبيِه َأنَّه ناِلٍم عس نع

 ٢٧.الْحياِء فَقَاَل الْحياء ِمن الِْإيماِن

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Sufya>n, dari Zuhri>, dari Sa>lim dari Ayahnya 
sesungguynya dia derkata, Rasulullah saw. mendengar seorang laki-laki yang 
sedang menasehati saudaranya tentang malu, maka Rasulullah saw. bersabda : 
malu itu sebagian dari iman. 
 

 ِعظُ َأخَاهي اِر كَانالَْأنْص لًا ِمنجر َأِبيِه َأن ناِلٍم عس نع ِريهثَنَا الزدح اِلكثَنَا مدِعيٍد حس نى بيحثَنَا يدح

 ٢٨.ى اللَّه علَيِه وسلَّم دعه فَِإن الْحياء ِمن الِْإيماِنِفي الْحياِء فَقَاَل النَِّبي صلَّ

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Yahya> bin Sa’i>d, telah meriwayatkan kepada 
kami Ma>lik, telah meriwayatkan kepada kami Zuhri>, dari Sa>lim dari ayahnya 

                                                
25 Abi> Abdillah Muhammad bin Yazi>d al-Qazwi>ni>, Sunan Ibn Ma>jah ..., hlm. 22. 
26 Abi> Abdillah Muhammad bin Yazi>d al-Qazwi>ni>, Sunan Ibn Ma>jah ..., hlm. 1400. 
27 Dari penelusuran hadis dengan CD Mausu>’ah al-hadi>s al-Syari>f  kata kunci ء��� dalam 

Musnad Ahmad bin Hanbal dengan No. Hadis 4326.   
28 Musnad Ahmad bin Hanbal, No. Hadis 4936. 
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sesungguhnya seorang laki-laki dari Ansa>r sedang menasehati saudaranya tentang 
malu, maka Rasulullah saw. bersabda : tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya 
malu itu sebagian dari iman. 
 

معمر عِن الزهِري عن ساِلٍم عِن ابِن عمر َأن رسوَل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم حدثَنَا عبد الرزاِق َأخْبرنَا 

ِإن الْحياء مر ِبرجٍل ِمن الَْأنْصاِر وهو يِعظُ َأخَاه ِمن الْحياِء فَقَاَل لَه رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم دعه فَ

 ٢٩.ِمن الِْإيماِن

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami ‘Abd Raza>q, telah memberitahukan kepada 
kami Ma’mar dari Zuhri> dari Sa>lim dari Ibn ‘Umar sesungguhnya Rasulullah saw. 
melewati seorang laki-laki dari ansa>r yang sedang menasehati saudaranya tentang 
malu, maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya : tinggalkanlah dia karena 
sesungguhnya malu itu ssebagian dari iman. 
 

س نب ادمثَنَا حدقَاَل ح فَّانثَنَا عدَأِبي قَاَل ح نِن ِدينَاٍر عِد اللَِّه ببع ناِلٍح عَأِبي ص نُل بيهنَا سرةَ قَاَل َأخْبلَم

 ا لَا ِإلَهلُها َأفْضابب ونعبسو عِبض انقَاَل الِْإيم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوَل اللَِّه صسر ةَ َأنريرَأِبي ه ناِلٍح عص

 ٣٠.ا اللَّه وَأدنَاها ِإماطَةُ الْعظِْم عن الطَِّريِق والْحياء شُعبةٌ ِمن الِْإيماِنِإلَّ

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami ’Affa>n berkata, telah meriwayatkan kepada 
kami Hamma>d bin Salmah berkata, telah memberitahukan kepada kami Suhail bin 
Abi> Sa>lih dari ‘Abdillah bin Di>na>r dari Abi> Sa>lih dari Abu> Hurairah 
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : Iman itu terdiri dari tujuh puluh bagian. 
Yang paling utama ialah ucapan (pengakuan) “tiada tuhan selain Allah” dan yang 
paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari jalanan.  dan malu adalah salah 
satu cabang dari iman.  
 

 َأِبي صاِلٍح عن عبِد اللَِّه بِن ِدينَاٍر عن َأِبي صاِلٍح عن َأِبي حدثَنَا وِكيع قَاَل حدثَنَا سفْيان عن سهيِل بِن

 ٣١.هريرةَ قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْحياء شُعبةٌ ِمن الِْإيماِن

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Waki>’ berkata, telah meriwayatkan kepada 
kami Sufya>n dari Suhail bin Abi> Sa>lih dari ‘Abdillah bin Di>na>r dari Abi> Sa>lih 
dari Abu> Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda : malu itu sebagian dari 
iman. 
 

                                                
29 Musnad Ahmad bin Hanbal, No. Hadis 6057. 
30 Musnad Ahmad bin Hanbal, No. Hadis 8993. 
31 Musnad Ahmad bin Hanbal, No. Hadis 9333. 
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برنَا محمد عن َأِبي سلَمةَ عن َأِبي هريرةَ قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْحياء حدثَنَا يِزيد َأخْ

 ٣٢ِ.ِمن الِْإيماِن والِْإيمان ِفي الْجنَِّة والْبذَاء ِمن الْجفَاِء والْجفَاء ِفي النَّار

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Yazi>d, telah memberitahukan kepada kami 
Muhammad dari Abi> Salmah dari Abu> Hurairah berkata, Rasulullah saw. 
bersabda : malu itu sebagian dari iman, dan iman itu di surga, omong kosong itu 
dari keras hati, dan keras hati itu di neraka. 
 

 نع اِهِليةَ الْبامَأِبي ُأم نةَ عِطيِن عب انسح نٍف عطَرم نب دمحثَنَا مدقَالَا ح هرغَيٍد ومحم نب نيسثَنَا حدح

 .33ِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاَل الْحياء والِْعي شُعبتَاِن ِمن الِْإيماِن والْبذَاء والْبيان شُعبتَاِن ِمن النِّفَاِقالنَّ

Artinya :  
"Telah meriwayatkan kepada kami Husain bin Muhammad berkata, telah 
meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Mutharrif dari Hassa>n bin ‘Atiyyah 
dari Abi> Uma>mah al-Ba>hili> dari Nabi Muhammad saw. bersabda : malu dan 
sedikit bicara adalah dua cabang dari iman, keji dalam perkataan dan banyak 
perkataan dengan kata-kata yang fasih adalah dua cabang dari nifaq. 
 
 h. Hadis riwayat Imam MaMaMaMa>>>>lik.lik.lik.lik.    
 

سر َأن رمِن عِد اللَِّه ببع نِد اللَِّه عبِن عاِلِم بس ناٍب عِن ِشهاب ناِلك عم نثَِني عدو ح لَّى اللَّهوَل اللَِّه ص

 اءيالْح فَِإن هعد لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوُل اللَِّه صساِء فَقَاَل ريِفي الْح ِعظُ َأخَاهي وهٍل وجلَى رع رم لَّمسِه ولَيع

 ٣٤.ِمن الِْإيماِن

Artinya :  
"Telah diceritakan oleh Ma>lik dari Ibn Syiha>b dari Sa>lim bin ‘Abdillah dari 
‘Abdillah bin ‘Umar sesungguhnya Rasulullah saw. melewati seorang laki-laki 
yang sedang menasehati saudaranya tentang malu, maka Rasulullah saw. bersabda 
: tinggalkanlah dia karena sesungguhnya malu itu sebagian dari iman 
. 
 
 Demikianlah redaksi hadis-hadis tentang malu adalah sebagian dari iman, 

selanjutnya akan dilanjutkan dengan kritik historis sebagai upaya untuk 

mengetahui kualitas hadis tersebut. 

                                                
32 Musnad Ahmad bin Hanbal, No. Hadis 10108. 
33 Musnad Ahmad bin Hanbal, No. Hadis 21280. 
34 Dari penelusuran hadis dengan CD Mausu>’ah al-hadi>s al-Syari>f  kata kunci ء��� dalam 

Muwatta’ dengan No. Hadis 1407. 
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2. Kritik Historis 

 Dari sekian banyak jalur periwayatan hadis yang disuguhkan di atas, tidak 

tampak adanya pertentangan di antara satu hadis dengan hadis yang lainnnya, 

semua menyatakan, bahwa malu adalah sebagian dari iman. 

 Dengan demikian, peneliti sebelum memberikan kajian pemaknaan 

terhadap matan hadis, mencoba untuk mengungkap sedikit tentang kredebilitas 

periwayat hadis dari berbagai runtutan sanadnya secara sekilas. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui kredibilitas perawi sehingga bisa disimpulkan bahwa hadis 

tersebut sa>hih atau dhai>f. Penelitian sanad kami fokuskan pada riwayat Abu> Da>ud 

dari jalur Abu> Hurairah dengan pertimbangan, antara lain : para rawi> dalam 

jalurnya lebih mudah ditemukan untuk dianalisa, Sunan Abu> Da>ud ditempatkan 

pada urutan yang ketiga setelah  Sahi>h al-Bukha>ri dan Sahi>h Muslim. Adapun 

jalurnya dimulai dari Abu> Hurairah, kemudian diteruskan kepada Abi> Sa>lih, 

Abdullah bin Di>na>r, Suhail bin Abi> Sa>lih, Hamad, Mu>sa> bin Isma>il, terakhir 

Mukharrij hadis ini, Imam Abu> Da>ud. Adapun skema sanad hadis tersebut 

sebagai berikut :  
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aaaa.... AbuAbuAbuAbu>>>> Hurairah Hurairah Hurairah Hurairah    

Nama aslinya adalah Abdu al-Rahman bin Sakhr, tergolong pada tabaqah 

sahabat,nasabnya Dausi> al-Yaman, kunniahnya Abu> Hurairah.35lahir di Madinah, 

wafat juga di Madinah pada tahun 58 H. 

Guru-gurunya antara lain : Rasulullah saw, Abu> bin Ka’ab bin Qais, 

Basrah bin Abu> Basrah, Hasan bin Sa>bit bin Munzir, Sa’i>d bin Ma>lik bin Sunan 

bin ‘Ubaid, ‘A>isyah Binti Abu> Bakr al-Siddi>q, Usma>n bin ‘Affa>n bin Ibn al-Asi 

bin Amiyah,’Ali> bin Abi> Tha>lib bin Abd al-Muthallib bin Hasyi>m bin Abu> 

Mana>f, Umar bin Nufail dan lain-lain. Sedangkan mereka yang berguru 

kepadanya, antara lain: Abdu al-Rahman bin Ya’qu>b, ‘Ata>’ bin Yazi>d, Amru bin 

                                                
35 Syiha>buddi>n Abu> al-Fadl Ahmad bin Ali> bin Hajar al-Asqalani>, Tahzib al-Tahzib, Jilid 

XII  (Beirut: Dar Sadir, 1326 H), hlm. 262-267. Lihat juga Abdul Gaffa>r Sulaima>n al-Bandari>, 
Mausu>’ah Rija>l al-Kutub al-Tis’ah, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 465.  



 48 

Aswa>d, Ma>lik bin ‘Abdu Amir, al-Mugi>rah bin Haki>m, Yahya> bin Abu> Tha>lib, 

Hala>l bin Yazi>d, AbuAbuAbuAbu>>>> Sa Sa Sa Sa>> >>lihlihlihlih dan lain-lain.36 

Para Ulama hadis sepakat bahwa kesiqahan Abu> Hurairah tidak diragukan 

lagi. Abu> Hurairah juga dikenal sebagai salah seorang sahabat yang paling banyak 

meriwayatkan hadis. 

bbbb.... AbuAbuAbuAbu>>>> Sa Sa Sa Sa>> >>lihlihlihlih    

Nama aslinya adalah Dzakwa>n, tabaqahnya termasuk al-Wustha> Min al-

Ta>bi’i>n, nasabnya al-Saman al-Ziyat, memiliki Kunyah Abu> Sa>lih. Ia lahir di 

Madinah dan wafat juga di Madinah pada tahun 101 H. 

Guru-gurunya antara lain, Ibra>hi>m bin Abdillah bin Qari>dz, Isha>q Maula> 

Za>idah, Ja>bir bin Abdillah bin ‘Amr bin Hara>m, Zaid bin Kha>lid, Zaid bin al-

Sha>mit, Sa’i>d bin Tha>rif, Sa’i>d bin Jubair bin Hisya>m, ‘A>isyah Binti Abu> Bakar, 

Abdu alAbdu alAbdu alAbdu al----Rahman Rahman Rahman Rahman binbinbinbin Sakhr (Abu Sakhr (Abu Sakhr (Abu Sakhr (Abu>> >> Hurairah) Hurairah) Hurairah) Hurairah)    dan lain-lain. Sedangkan murid-

muridnya antara lain : Ibra>hi>m bin Abi> Maimu>nah, Azra>q bin Qais, Isha>q bin 

‘Abdillah bin Abi> Talhah Zaid Bi Sahl, Baki>r bin Abdillah bin al-Asyaj, Habi>b 

bin Abi> Sa>bit Qais bin Di>na>r, al-Hakam bin ‘Utaibah, Zaid bin Aslam, Sulaima>n 

bin Mahra>n, Sulaima>n bin Yasa>r, Abdullah Abdullah Abdullah Abdullah binbinbinbin Di Di Di Di>> >>nananana>> >>r Maular Maular Maular Maula>> >> Ibn ‘Umar Ibn ‘Umar Ibn ‘Umar Ibn ‘Umar dan lain-

lain. 

Pendapat ‘ulama hadis tentang beliau, Ahmad bin Hanbal mengatakan 

siqaht, Yahya> bin Mu’i>n juga mengatakan siqah, Abu> Ha>tim al-Ra>zi> berpendapat 

                                                
36 Syiha>buddin Abu> al-Fadl Ahmad bin Ali> bin Hajar al-Asqalani>, Tahzi>b al-Tahzi>b ..., 

hlm. 262-267. Lihat juga Abdul Gaffa>r Sulaima>n al-Bandari>, Mausu>’ah Rija>l ..., hlm. 465.  
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Siqah-sa>lih al-Hadi>s.37 Kredibilitasya sebagai periwayat dapat diterima oleh ahli 

hadis. Sanadnya kepada Abu> Hurairah bersambung karena adanya hubungan guru 

dan murid. 

cccc.... Abdullah Abdullah Abdullah Abdullah binbinbinbin Di Di Di Di>> >>nananana>> >>rrrr    

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Di>na>r Maula> Ibn ‘Umar, 

tabaqahnya termasuk Duna Wustha> Min al-Ta>bi’i>n, nasabnya al-‘Adawi> al-

Madani>, memiliki Kunyah Abu> Abd al-Rahman. Ia lahir di Madinah dan wafat  

pada tahun 127 H. 

Guru-gurunya antara lain, Anas bin Ma>lik bin al-Nadhar bin Dhom-dhom 

bin Zaid bin Hara>m dzakwa>n, DzakwaDzakwaDzakwaDzakwa>>>>n, n, n, n, Sa’i>d bin al-Musayyab bin Hazan bin 

Abi> Waha>b bin ‘Amr, Sa’i>d bin Yasa>r, Sulaima>n bin Yasa>r, Safiyyah Binti 

Syaibah bin ‘Usma>n bin Abi> Talhah, ‘Abdullah bin ‘Umar bin Khatta>b bin 

Nufail, ‘Urwah bin al-Zubair bin al-‘Awa>m bin Khuwailid bin Asad, Nafi>’ 

Muaula> Ibn ‘Umar dan lain-lain. Adapun murid-muridnya antara lain : Ibra>hi>m 

bin Abdillah bin ha>ris, Isma>’i>l bin Ja’far bin Abi> Kasir, Hamzah bin Abi> 

Muhammad, Rabi>’ah bin Abi> Abd al-Rahman Faru>h, Sufya>n bin Sa’i>d Bi 

Masru>q, Sufya>n bin ‘Uyainah bin Abi> ‘Amra>n Maimu>n, Sulaima>n bin Bila>l, 

Sulaima>n bin Sufya>n, Suhail Suhail Suhail Suhail binbinbinbin Abi Abi Abi Abi>> >> Sa Sa Sa Sa>> >>lih Dzakwalih Dzakwalih Dzakwalih Dzakwa>>>>nnnn dan lain-lain. 

Pendapat ‘ulama tentang beliau, Ahmad bin Hanbal megatakan Siqah-

Mustaqi>m al-Hadi>s, Yahya> bin Mu’i>n, al-Nasai> dan Abu> Ha>tim al-Ra>zi> semua 

berpendapat Siqah.38 Tidak ada salah satu pun dari kritikus hadis yang 

mencelanya, oleh karena itu kredibilitas beliau sebagai periwayat dapat diterima, 

                                                
37  Untuk lebih detailnya lihat dlam CD Masu>’ah al-Hadi>s.  
38 Untuk lebih detailnya lihat dlam CD Masu>’ah al-Hadi>s. 
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sanadnya dengan Dzakwa>n juga bersambung karena adanya hubungan guru dan 

murid. 

dddd.... Suhail Suhail Suhail Suhail binbinbinbin Abi Abi Abi Abi>> >> Sa Sa Sa Sa>> >>lihlihlihlih    

Nama lengkap beliau adalah Suhail bin Abi> Sa>lih Dzakwa>n, tabaqahnya 

tidak bertemu sahabat, nasabnya al-Saman, memiliki Kunyah Abu> Yazi>d. Ia lahir 

di Madinah dan wafat  pada tahun 138 H. 

Guru-guruya antara lain : Ayyu>b bin Basyi>r bin Sa’ad, al-Ha>ris bin 

Mukhallid, dzakwa>n, Sa’i>d bin Ibn Sa’i>d Kisa>n, Sa’i>d bin Abd Rahman, Sa’i>d bin 

Yasa>r, Safwan bin Ibn Yazi>d, Abdullah Abdullah Abdullah Abdullah binbinbinbin Di Di Di Di>> >>nananana>> >>r Maular Maular Maular Maula>> >> Ibn ‘Umar,  Ibn ‘Umar,  Ibn ‘Umar,  Ibn ‘Umar, ‘Atha>’ bin 

Yazi>d, ‘Amr bin Abdullah bin ‘Ubaid dan lain-lain. Adapun murid-muridnya 

antara lain : Ibra>hi>m bin Muhammad bin al-Ha>ris bin Asma>’ bin Kha>rijah, Abu> 

Bakr bin ‘Iya>sy bin Sa>lim, Isma>’i>l bin Ja’far bin Abi> Kasir, Anas bin ‘Iya>dh bin 

Dhamrah, Basya>r bin al-Mufaddhal bin Lahiq, Bakir bin Abdillah bin al-Asyaj, 

Jari>r bin Abd al-Hami>d bin Qarth, HammaHammaHammaHamma>>>>d d d d binbinbinbin Salamah  Salamah  Salamah  Salamah binbinbinbin Di Di Di Di>> >>nananana>> >>r r r r dan lain-lain. 

  Pendapat ‘ulama tentang beliau, Sufya>n bin ‘Uyainah berpendapat sabat, 

Ahmad bin Hanbal megatakan Ma Aslaha Hadi>sa>hu, Ibn ‘Adi> megatakan Sabat 

La Ba’sa Bihi, maqbul al-Akhbar.39 Tidak ada salah satu pun dari kritikus hadis 

yang mencelanya, oleh karena itu kredibilitas beliau sebagai periwayat dapat 

diterima, sanadnya dengan Abdullah bin Di>na>r juga bersambung karena adanya 

hubungan guru dan murid. 

 

 

                                                
39 Untuk lebih detailnya lihat dlam CD Masu>’ah al-Hadi>s. 
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eeee.... HammaHammaHammaHamma>>>>dddd    

Nama aslinya Hamma>d bin Salmah bin Di>na>r, tergolong pada tabaqah al-

Wustha Min al-Ittiba’, nasabnya Dausi al-Basri, kunniahnya Abu> Salmah, Laqab 

al- Khazaz, lahir di Basrah dan wafat pada tahun 167 H. 

Guru-gurunya antara lain : Abu> ‘A>sim, Usa>mah bin Ma>lik, Isha>q bin 

Suwaid bin Hubairah, Isha>q bin Abdullah bin Talhah bin Zaid bin Sahl, Anas bin 

Ma>lik bin Nadhar bin Dhom dhom bin Zaid bin Haram, Basyar bin Harb, Sa>bit 

bin Aslam, Sa>bit bin Ubaid, Ja’far bin Iya>s, Haki>m, Ha>mid bin Abi> Ha>mid, 

Salmah Bi Di>na>r, Sina>n bin Rabi>’ah, Suhail Suhail Suhail Suhail binbinbinbin Abi Abi Abi Abi>> >> Sa Sa Sa Sa>> >>lih Dzakwalih Dzakwalih Dzakwalih Dzakwa>>>>n n n n dan lain-lain. 

Adapun murid-muridnya antara lain : Ibra>hi>m bin al-Haja>j bin Zaid, Ahmad bin 

Isha>q bin Zaid, Ahmad bin Abdullah bin Yu>nus bin Abdullah bin Qais, Isha>q bin 

Isa> bin Naji>h, Isha>q bin Mansu>r, Basyar bin ‘Umar bin al-Hakam, Hibba>n bin 

Hila>l, Abd al-Azi>z bin al-Mugi>rah, Muhammad bin Mahbu>b, Mu>sa> bin Da>ud, 

MuMuMuMu>>>>sasasasa>> >>    binbinbinbin Isma Isma Isma Isma>> >>’i’i’i’i>> >>llll dan lain-lain. 

Pendapat para ulama’ hadis tentang beliau, antara lain : Yahya> bin Mu’i>n 

berkata siqah, al-Ijli> juga menilai siqah, Ibn Hibba>n dzakarahu Fi al-Siqah.40 

Tidak ada salah satu pun dari kritikus hadis yang mencelanya, oleh karena itu 

kredibilitas beliau sebagai periwayat dapat diterima, sanadnya dengan Abdullah 

bin Di>na>r juga bersambung karena adanya hubungan guru dan murid. 

 

 

 

                                                
40 Untuk lebih detailnya lihat dlam CD Masu>’ah al-Hadi>s. 
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ffff.... MuMuMuMu>>>>sasasasa>> >>    binbinbinbin Isma Isma Isma Isma>> >>’i’i’i’i>> >>llll    

Nama aslinya Mu>sa> bin Isma>’i>l, tergolong pada tabaqah al-Sughra Min al-

Ittiba’ , nasabnya al-Munqari, kunniahnya Abu Salmah, lahir di Basrah dan wafat 

juga di Basrah pada tahun 223 H. 

Guru-gurunya antara lain : Ibra>hi>m bin Sa’i>d bin Ibra>hi>m bin Abd al-

Rahman bin ‘Auf, Isma>’i>l bin Ja’far bin Abi> Kasir, Bakar bin Abd al-Azi>z bin 

Abi> Bakrah, Sa>bit bin Yazi>d, Ja’far bin Hibba>n, Juwariya>h bin Asma>’ bin ‘Ubaid, 

Hibba>n bin Yasa>r, Hafsh bin ‘Umar bin Murrah, Hamma>d bin Zaid bin Dirha>m, 

HammaHammaHammaHamma>>>>d d d d binbinbinbin Salamah  Salamah  Salamah  Salamah binbinbinbin Di Di Di Di>> >>nananana>> >>rrrr dan lain-lain. Murid-muridnya antara lain : 

Ahmad bin al-Hasan bin Junaid, al-Hasan bin ‘Ali> bin Muhammad, Abd al-

Rahman bin Abd al-Waha>b, Muhammad bin Isma>’i>l bin Ibra>him, Muhammad bin 

Yahya> bin Abdillah bin Kha>lid bin Ha>ris bin Dzuaib, yahya> bin Ishaq dan lain-

lain. 

Pendapat para ulama’ hadis tentang beliau, antara lain : Yahya> bin Mu’i>n 

berkata siqah ma’mun, al-‘Ijli> berkata siqah, Abu> Ha>tim al-Razi> dan Muhammad 

bin Sa’ad juga mengatakan siqah.41 Tidak ada salah satu pun dari kritikus hadis 

yang mencelanya, oleh karena itu kredibilitas beliau sebagai periwayat dapat 

diterima, sanadnya dengan Abdullah bin Di>na>r juga bersambung karena adanya 

hubungan guru dan murid. 

gggg.... AbuAbuAbuAbu>>>> Da Da Da Da>> >>udududud    

Nama asli imam mulia ini adalah Abu> Da>ud Sulaima>n al-Asy’a>t bin Isha>q 

bin Basya>r bin Syi>dah bin Imra>n al-Azdi> al-Sijistani>. Beliau lahir di Basrah tahun 

                                                
41 Untuk lebih detailnya lihat dlam CD Masu>’ah al-Hadi>s. 
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202 H. menurut Abu> Ubaid al-Ajri>, Abu> Da>ud wafat juga di Basrah tahun 275 H. 

pendapat lain tahun 300 H.42 pernah melakukan perjalanan dalam rangka 

menuntut ilmu dan menghimpun hadis sampai ke Iraq, Khurasyan, Syam, Hijaz, 

Basrah, Naisabur hingga Mesir.43 

Guru-gurunya antara lain Abu> al-Wali>d al-Thaya>lasi>, Muhammad bin 

Kasir al-‘Ada, Muslim bin Ibra>hi>m, Abu> ‘A>mir al-Hausi>, Abu> Taubah al-Halbi>, 

Ahmad bin Hanbal, Yahya>, Sulaima>n bin Abd al-Rahman, Abdullah bin 

Maslamah al-Qa’nabi>, Sa’i>d bin Sulaima>n, al-Wasti>, Safwa>n Sa>lih, Abu> Ja’far al-

Nufaili>, Qatta>n bin Nasr dan lain-lain. Sedang mereka yang berguru padanya 

antara lain : Abu> Ali> Muhammad bin Ahmad bin ‘Umar, Ahmad bin Ali> bin al-

Hasan al-Basri>, Abu> Sa’i>d Ahmad bin Muhammad bin Ziya>d, Abu> Bakar 

Muhammad bin Abd al-Razaq, Abu> Hasan al-Ansari>, Abu> Ishaq bin Mu>sa> bin 

Sa’i>d dan lain-lain.44 

Pendapat para ulama’ hadis tentang beliau, antara lain : Mu>sa> bin Ha>run 

berkata, beliau diciptakan di dunia untuk hadis dan di akhirat untuk surga, aku 

tidak pernah melihat seseorang yang lebih utama darinya. Abu> Ha>tim bin Hibba>n 

berkata, beliau adalah imam dunia dalam bidang fiqih, ilmu, hafalan dan ibadah. 

al-Haki>m berkata, imam ahli hadis pada zamannya tidak ada yang menyamainya. 

Ahmad bin Muhammad bin Yasin al-Harabi> menilaiya hafidz dibidang hadis, 

                                                
42 Syiha>buddi>n Abu> al-Fadl Ahmad bin Ali> bin Hajar al-Asqalani>, Tahzi>b... jilid IV, hlm. 

169-173. 
43 Dosen Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Studi Kitab Hadis 

(Yogyakarta: TH Press, 2003), hlm. 85-89.   
44 Syiha>buddi>n Abu> al-Fadl Ahmad bin Ali> bin Hajar al-Asqalani>, Tahzi>b... jilid IV, hlm. 

169-173.    
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faham akan hadis, ahli ibadah, sahi>h dan wara’.45 Maslamah bin Qa>sim menilai 

beliau siqah, Zahid, mempunyai ilmu pengetahuan tentang hadis, Imam pada 

zamannya.46 

Sanad Imam Abu> Da>ud pun dengan Mu>sa> bin Isma>’i>l bersambung, karena 

mereka memiliki hubungan guru dan murid. Selain itu metode al-Sama’ 

(Haddasana>) memperkuat adnya persambungan sanad di antara keduanya. 

Jika merujuk pada kaedah kesahihan hadis dari segi sanad, maka dapat 

disimpulkan bahwa hadis tentag malu adalah sebagian dari iman di atas tidak 

mengandung Syuzus (kejanggalan) dan ‘illat (cacat). Ini karena masing-mading 

perawi yang terdapat dalam rangkaian sanad bersifat atau berkualitas siqah. Di 

antara masing-masing periwayat juga terdapat persambungan sanad, baik melalui 

hubungan guru dan murid maupun kezamanan, mulai dari mukharrij sampai 

kepada sumber utama, yaitu Nabi Muhammad saw. Selain itu metode periwayatan 

di antara mereka adalah al-Sama’ (haddasana) dan sebagian lain mu’an’an (‘an). 

Kekuatan sanad Abu> Da>ud yang diteliti makin meningkat, jika dikaitkan 

dengan data pendukung berupa sya>hid dan muttabi’. Secara keseluruhan 

dukungan dari sanad-sanad Bukhari>, Muslim, al-Nasai>, al-Turmuzi>, Ibn Ma>jah 

dan Ahmad bin Hanbal makin menguatkan sanad ini. Dengan alasan di atas sangat 

kecil kemungkinan bahwa sanad ini mengandung syuyuz ataupun ‘Illat. Oleh 

                                                
45 Abu> al-Hajjaj Yu>suf bin Zaki> al-Mizzi>, Tahzi>b al-Kama>l, Jilid XIV  (Beirut: Dar al-

Fikr, 1994), hlm. 365.   
46 Syiha>buddi>n Abu> al-Fadl Ahmad bin Ali> bin Hajar al-Asqalani>, Tahzi>b... jilid IV, hlm. 

151.    
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karena telah memenuhi syarat, maka sanad Abu> Da>ud ini dapat dinyatakan 

terhindar dari Syuyuz dan Illat. 

Dapat diketahui dari data-data bahwa, hadis di atas memiliki banyak 

sanad, namun demikian, hadis tersebut bukan merupakan hadis mutawatir, 

melainkan hadis masyhu>r.47Setelah sanad diteliti, seluruh periwayat bersifat 

Siqah, sanadnya bersambung, terhindar dari Syuyuz dan Illat, maka natijah 

(penilaian) yang dapat diberikan, bahwa sanad hadis Abu> Da>ud tentang “malu 

adalah sebagian dari iman” ini berkualitas sahi>h, tepatnya sahi>h li dza>tihi.       

B. Kritik Eidetis 
 

Setelah mengetahui redaksi matan hadis tentang malu adalah sebagian dari 

iman, maka langkah selanjutnya adalah memaparkan dan mejelaskan pemaknaan 

hadis secara tepat, proporsional dan komprehensif melalui kajian linguistik, kajian 

tematik-komprehensif dan kajian kofirmatif. Dalam memahami hadis tersebut, 

digunakan tiga analisis yaitu analisis makna, analisis sosio historis dan analisis 

generalisasi. 

Pemaknaan matan hadis sebagai upaya untuk merefleksikan teks terhadap 

konteks kekinian sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat, sehigga 

implikasinya dapat dirasakan dalam kehidupan sekarang. 

1. Kajian linguistik 

 Kajian linguistik dibutuhkan sebagai usaha memahami perbedaan-

perbedaan lafadz yang ditemukan di antara hadis-hadis yang semakna, ini 

                                                
47 Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, Sejarah Dan Pegantar Ilmu Hadis (Semarag: 

PT. Pustaka Rizki Putra, 1998), hlm. 347.  
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dikarenakan banyaknya matan hadis tersusun dengan lafadz yang berbeda apabila 

disandingkan dengan matan hadis lain yang sama kualitasnya, serta dalam satu 

tema kajian. Tentunya hal tersebut disebabkan adanya periwayatan hadis secara 

makna. 

Mengingat bahasa yang digunakan hadis adalah bahasa Arab yang 

memerlukan ketelitian dalam memaknai dan memahaminya, maka kajian 

linguistic ini akan menyajikan makna (arti) kata-kata dengan rujukan kamus-

kamus arab dan yang berkaitan dengan tata bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf). 

Misalnya bentuk kata kerja, kata benda, bentuk amr atau nahy, atau membedakan 

makna hakiki dengan makna majazi, makna ‘am atau khas dan sebagainya. Kajian 

linguistik ini di antaranya menyangkut bentuk kata dan arti itu sendiri.48  

Jika dilihat matan hadis-hadis tentang malu adalah sebagian dari iman, 

maka dapat ditemukan kata-kata kunci yang mempengaruhi pemaknaan hadis. 

Kata-kata kunci tersebut antara lain : 

a. ��� (Bidh’un) 

Dalam kitab Fath al-ba>ri dijelaskan kata Bidh’un mempuyai arti : jumlah 

yang tidak jelas berkisar antara angka tiga sampai sembilan. Al-Khalil 

mengartikan : tujuh. 

b. ���� (Syu’batun) 

Syu’batun artinya Qit’atun (bagian, sebagian, sepotong), diartikan juga 

dengan tabi’at, kebiasaan, pekerti dan bagian.  

 

                                                
48 Musahadi HAM, Evolusi ..., hlm. 158.  
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c. ء��� (Haya>’) 

Haya>’ artinya perasaan yang bisa menjauhkan seseorang dari perbuatan-

perbuatan yang jelek serta mencegah seseorang untuk merampas hak-hak orang 

lain.49 

Dalam riwayat yang lain kata haya>’ disejajarkan dengan kata al-‘Iyyi> yang 

artinya Qillat al-Kala>m (sedikit bicara) jadi malu dan sedikit bicara termasuk dua 

di antara sifat-sifat orang yang beriman. 

Demikian beberapa kata-kata kunci dalam kajian linguistik pada 

pemaknaan hadis malu adalah sebagian dari iman.    

2. Kajian Tematik-Komprehensif 

 Dalam kajian pemaknaan hadis tentang malu adalah sebagian dari iman 

tersebut banyak hadis-hadis yang mendukung atau relevan dengan tema yang 

diteliti. Adapun hadis-hadis yang relevan dengan tema yang dikaji di antaranya 

adalah : hadis yang menjelaskan tentang hakikat malu kepada Allah swt. Berikut 

teks hadisnya : 

بالص نقَ عحِن ِإسب انَأب نٍد عيبع نب دمحثَنَا مدى حوسم نى بيحثَنَا يدح اِنيدمةَ الْهرم نٍد عمحِن ماِح ب

عن عبِد اللَِّه بِن مسعوٍد قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم استَحيوا ِمن اللَِّه حقَّ الْحياِء قَاَل قُلْنَا يا 

ِه قَاَل لَيس ذَاك ولَِكن اِلاسِتحياء ِمن اللَِّه حقَّ الْحياِء َأن تَحفَظَ الرْأس وما رسوَل اللَِّه ِإنَّا نَستَحِيي والْحمد ِللَّ

اس فَقَد َل ذَِلكفَع نا فَمنْيِزينَةَ الد كةَ تَرالْآِخر ادَأر نمالِْبلَى وتَ ووالْم لْتَذْكُرى ووا حمو طْنالْبى وعا ويتَح

      ٥٠.ِمن اللَِّه حقَّ الْحياء

Artiya : 

                                                
49 Fath al-Ba>ri Bi Syarhi Sahi>h al-Bukha>ri, lihat juga dalam kitab syarah yang lain dalam 

CD Mausu’ah Hadis  
50 Hadis riwayat  Imam Turmudzi> no 2382 dalam CD Mausu>’ah al-Hadi>s.   
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Yahya> bin Mu>sa> menceritakan kepada kami, Muhammad bin ‘Ubaid 
memberitahukan kepada kami, dari Aba>n bin Ishaq, dari as-Sha>bah bin 
Muhammad dari Murrah al-Hamdani> Dari Abdillah bin Mas’u>d berkata : 
Rasulullah saw. bersabda : Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Aku 
menjawab : wahai Nabi Allah sugguh kami benar-benar malu dengan segala puji 
bagi Allah, beliau menjawab : bukan itu tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-
benarya adalah kamu mejaga kepala dan apa yang ada padaya, mejaga perut dan 
apa yang terkandung padaya, dan ingat kematian dan kebusukan. Barang siapa 
menghendaki akhirat maka ia meninggalkan kesenangan dunia. Barang siapa 
berbuat demikian, maka ia benar-benar telah malu kepada Allah dengan sebenar-
benarnya. 
 

 Hadis riwayat Imam Ma>lik yang menjelaskan bahwa ciri khas agama 

Islam adalah mempunyai sifat malu. Berikut teks hadisnya :  

�َ ��ِ��َ �� ُرَآ�َ/َ� َ.ْ-َ,ُ�ُ+ ِإَ�$ ا� "ِ��' َ&%"$ َ�#"َ!ِ � َ�ِْ�ْ �َ2َ%ْ3َ �� َ&ْ>َ;اَن ْ�ِ� 9ََ%8ََ� ا�67َر5ِ�' َ�ْ� َزْ.ِ# ْ�ِِ�ْ �َ8َ%َ9َ �ْ

  51.َ%�ِم ا2َ�َْ��ُءا�%"ُ+ َ�َ%ْ�ِ+ َوFَ"%9َ �5ََل �5ََل َر9ُ;ُل ا�%"ِ+ َ&%"$ ا�%"ُ+ َ�َ%ْ�ِ+ َوDEُ�ِ Fَ"%9َ' ِد.ٍ� ُ?ُ%ٌ< َوُ?ُ%ُ< اْ�ِ=9ْ

Artinya :  
"Telah diceritakan oleh Ma>lik dari Salamah bin Safwa>n bin Salmah al-Zarqani>, 
dari Zaid bin Talhah bin Ruka>nah marfu>’ kepada Nabi Muhammad saw. berkata, 
Rasulullah saw. bersabda : Setiap agama mempunyai akhlaqnya sendiri-sendiri 
dan akhlaq Islam ialah malu. 
 
 Hadis riwayat Imam tirmidzi> di bawah ini menyatakan bahwa sifat malu 

akan menghiasi pelakunya dengan hiasan yang indah. Berikut teks hadisnya: 

 
� َأَ/Iٍ �5ََل ْ�َ Kٍ�ِ�!َ �ْ�َ -ٍ8َ�ْ�َ �� َ�ْ�ِ# اOَ�ْْ�َ%$ ا�N"ْ َ��ِ/�6 َوMَْ�ُ- َواِ�ٍ# �5َُ�;ا َ�#"َ!َ � َ�ْ�ُ# ا�-"ز"اِق َ�ُْ�ْ #ُ"82َ�ُ � َ!َ"#�َ

�� َآ�َن اْ�ُ>َ Fَ"%9ٍَء �5ََل َر9ُ;ُل ا�%"ِ+ َ&%"$ ا�%"ُ+ َ�َ%ْ�ِ+ َو�َ�ْ �َآ�َن ا2َ�َْ��ُء ِ, �� 52 ُ.ِإ�"� َزاَ/+Pُ2ْ ِ,� َ�ْ�ٍء ِإ�"� َ��َ/ُ+ َوَ

Artinya : 
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abd al-A’la> al-San’a>ni> dan 
salah satu dari mereka, mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Abd al-
Raza>q, dari Ma’mar, dari Sa>bit, dari Anas berkata, Rasulullah saw bersabda : 
Tiada keburukan pada sesuatu melainkan pasti membuatnya jelek, dan adanya 
rasa malu megenai sesuatu pasti akan membuatnya baik. 
 

                                                
51 Hadis riwayat  Imam Ma>lik No. 1406  dalam CD Mausu>’ah al-Hadi>s.   
52 Hadis riwayat  Imam Tirmidzi> no. 1897  dalam CD Mausu>’ah al-Hadi>s. 
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 Hadis riwayat imam Bukhari menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah 

seorang yang pemalu bahkan lebih pemalu dari gadis pingitan, sedangkan hadis 

riwayat imam Tirmidzi> menyatakan bahwa sifat malu adalah sunnah para Nabi. 

Berikut teks hadisnya :  

 
� َأِ�� ْ�َ Iٍ/ََأ $�َ;ْ�َ �َ�َQْ�ُ ��َِأ �َ�#"َ!َ � َ�ْ�َ#اُن َأْ?َ�َ-َ/� َ�ْ�ُ# ا�%"ِ+ َأْ?َ�َ-َ/� ُ�ْ�َ�ُ� َ�ْ� �Qَ5ََدَة Kُ�ْ8ِ9َ َ�ْ�َ# ا�%"ِ+ ُهَ; اْ�ُ

� اZْ�َ�َْراِء ِ,� ِ?ْ#ِرَه� َ,ِ=َذا َرَأى Eْ.َ �Wً�ْ�ََ-ُهُ+ 9َِ��ٍ# اUُ�ْْ#ِري' �5ََل َآ�َن ا� "ِ��6 َ&%"$ ا�%"ُ+ َ�َ%ْ�ِ+ َو9َْ�%"Fَ َأَ�#" َ�َ��ًء ِ

 53.َ�َ-ْ,َ �ُ[ ِ,� َوْ\ِ]ِ+

Artinya : 
“Telah menceritakan kepada kami ‘Abda>n, telah memberitahukan kepada kami 
‘Abdullah, telah memberitahukan kepada kami Syu’bah, dari Qata>dah, aku 
mendengar ‘Abdullah (Ibn Abi> ‘Utbah Maula> Anas) dari Abi> Sa’i>d al-Khudzri> 
berkata, Adalah Rasulullah saw. Lebih pemalu dari gadis pingitan,bila melihat 
sesuatu yang tidak disukainya, kami dapat mengetahuinya dari wajah beliau. 

 
�2ُEْ;ٍل َ�ْ� َأِ�� ا�_'�8َِل َ�ْ� َأِ�� َأ.6;َب �5ََل �5ََل َ �� Mَِ��ٍث َ�ْ� اa2َ�ْ"�ِج َ�ُْ�ْ cُ<ْ�َ � َ!َ"#�َ �ٍَوِآ� �َ�#"َ!َ � 9ُْ>َ��ُن ْ�ُ

� ا8ُ�ْْ-�%ِ9ََ� ا2َ�َْ��ُء َوا�6f�َ"Qُ- َوا�e'َ;اُك َر9ُ;ُل ا�%"ِ+ َ&%"$ ا�%"ِ َ9ُ �ْ� .٥٤َوا� '�Eَُحُ+ َ�َ%ْ�ِ+ َوFَ"%9َ َأْرَ�ٌ� ِ

Artinya : 
“Telah menceritakan kepada kami Sufya>n bin Waki>, telah menceritakan kepada 
kami Hafs bin Giya>s, dari al-Hajja>j, dari Makhu>l, dari Abi> al-Syima>l, dari Abi> 
Ayub berkata, Rasulullah saw. bersabda : empat perkara yang termasuk sunah 
para nabi adalah : malu, memakai wangi-wangian, siwak dan nikah. 
 
3. Kritik Konfirmatif 

 Untuk memahami hadis-hadis tentang malu adalah sebagian dari iman 

dengan pemahaman yang medekati kebenaran, maka harus sesuai dengan petujuk 

al-Qur’a>n yang tidak diragukan lagi kebenarannya. 

                                                
53 Hadis riwayat  Imam Bukhari> no. 5637  dalam CD Mausu>’ah al-Hadi>s.  
54 Hadis riwayat  Imam Tirmidzi> no. 1000  dalam CD Mausu>’ah al-Hadi>s. 
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 Oleh karena itu, tidak ada hadis sahih yang kandungannya bertentangan 

dengan ayat-ayat al-Qur’a>n yang muhkamat. Jikalau masih ada pertentangan 

antara keduanya, maka terdapat beberapa kemungkinan, diantaranya pemahaman 

terhadap hadis kurang tepat atau pertentangan pada hadis tersebut bersifat semu 

atau tidak hakiki. 

 Hadis-hadis tentang malu adalah sebagian dari iman, ketika 

dikonfirmasikan dengan ayat al-Qur’a>n dalam surat al-Qasha>sh (28) ayat 25 

sebagai berikut  : 

çµø? u !$mgm� $ yϑßγ1y‰ ÷n Î)  Å´ ôϑs? ’ n?tã & !$ uŠósÏFó™$# ôMs9$ s% āχÎ) ’Î1 r& x8θ ãã ô‰ tƒ š�tƒÌ“ ôf u‹Ï9 t� ô_r& $tΒ |Mø‹s) y™ $ oΨ s9 4 

$£ϑ n=sù …çν u !$ y_ ¡Ès% uρ Ïµø‹n=tã }È |Ás) ø9 $# tΑ$s% Ÿω ô#y‚ s? ( |Nöθ pgwΥ š∅ÏΒ ÏΘ öθ s)ø9 $# t ÏϑÎ=≈©à9 $# ∩⊄∈∪   

Artinya : 
Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan 
kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia 
memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami". 
Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya 
cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. kamu telah 
selamat dari orang-orang yang zalim itu". 
 

Dalam tafsir al-Misbah karya Quraish Syihab dijelaskan, kata  !$uŠós ÏFó™$# 

terambil dari kata ء��� yang artinya malu. Penambahan huruf sin dan ta pada kata 

itu menunjukkan  besarnya rasu malu tersebut. Kata ini bermaksud menyatakan 

bahwa wanita tersebut berjalan dengan penuh hormat, tidak angkuh, tidak juga 

genit mengundang perhatian. Sayyid Quthub menggarisbawahi kehadiran wanita 

dengan penuh malu itu, namun -tulisnya- dia datang menyampaikan dengan 
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kalimat singkat dan jelas. Rasa malu yang disertai dengan kejelasan kalimat, tanpa 

gagap atau gugup, begitulah keadaan seorang yang diilhami oleh fitrahnya yang 

suci. Wanita yang suci, malu -berdasar fitrahnya- bertemu dengan pria atau 

berbicara dengan mereka. tetapi karena kepercayaan dirinya serta kesucian dan 

konsistensinya, dia tidak gentar atau gugup, kegentaran yang mengundang 

keinginan, rayuan atau rangsangan.55 

Allah tidak merasa malu untuk membuat perumpamaan kepada orang-

orang kafir meskipun itu hanyalah seekor nyamuk, surat al-Baqarah (2) ayat 26 : 

 ¨βÎ) ©! $# Ÿω ÿ Ä ÷∏tG ó¡ tƒ βr& z>Î� ôØ o„ Wξ sVtΒ $ ¨Β Zπ|Êθ ãèt/ $ yϑ sù $ yγs% öθsù 4 $ ¨Βr'sù š Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u tβθßϑn=÷è uŠsù çµ ‾Ρ r& 

‘, ys ø9$# ÏΒ öΝÎγÎn/ §‘ ( $ ¨Βr& uρ tÏ% ©!$# (#ρ ã�x' Ÿ2 šχθ ä9θ à)u‹sù !# sŒ$ tΒ yŠ# u‘r& ª! $# #x‹≈yγÎ/ Wξ sVtΒ ¢ ‘≅ ÅÒãƒ  Ïµ Î/ # Z��ÏVŸ2 

“Ï‰ ôγtƒ uρ  Ïµ Î/ # Z��ÏWx. 4 $ tΒuρ ‘≅ÅÒ ãƒ ÿ Ïµ Î/ āω Î) tÉ) Å¡≈x' ø9 $# ∩⊄∉∪  

Artinya : 
Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau 
yang lebih rendah dari itu. adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin 
bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir 
mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan Ini untuk perumpamaan?." 
dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan 
perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada 
yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. 
 
 Menurut Hamka Allah membuat berbagai perumpamaan. Tuhan pernah 

mengumpamakan orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, adalah 

laksana laba-laba membuat sarang. sarang laba-laba adalah sangat rapuh (tersebut 

                                                
55 M. Quraish Shihab, Tafsi>r al-Misba>h:Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur’a>n, Vol. 8 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 151.   
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dalam surat al-‘Ankabu>t ayat 41). Tuhanpun pernah mengambil perumpamaan 

dengan lalat, bahwa apa-apa yang dipersekutukan oleh orang-orang musyrikin 

dengan Allah itu, jangankan membuat alam, membuat seekor lalatpun mereka 

tidak bisa (tersebut dalam surat al-Haj ayat 73). orang-orang munafik tidaklah 

memperhatikan isi, tetapi hendak mencari kelemahan misal yang dikemukakan 

Allah dengan maksud hendak meremahkan Rasulullah, tetapi Allah menjelaskan 

bahwa apa yang dikatakan Muhammad bukanlah perkataannya sendiri  melainkan 

wahyu ilahi. Allah tidak malu (segan) membuat perumpamaan sekecil nyamuk 

atau bahkan lebih kecil darinya.56      

 
 Allah tidak malu untuk menegur sahabat-sahabat Nabi yang menunggu 

waktu Nabi makan dan melarang mereka untuk masuk ke rumah Nabi disaat Nabi 

sedang makan kecuali mereka diundang, surat al-Ahza>b (33) ayat 53 :  

$ pκš‰ r'‾≈tƒ š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω (#θè=äzô‰ s? |Nθ ã‹ç/ ÄcÉ<̈Ζ9 $# HωÎ) χ r& šχ sŒ÷σ ãƒ öΝä3s9 4’ n< Î) BΘ$yèsÛ u�ö� xî tÌ� Ïà≈tΡ 

çµ9tΡ Î) ôÅ3≈s9 uρ # sŒÎ) ÷ΛäŠ Ïã ßŠ (#θ è=äz ÷Š$$ sù # sŒÎ* sù óΟ çFôϑÏè sÛ (#ρ ç�Å³ tFΡ $$ sù Ÿω uρ tÅ¡ Ï⊥ ø↔tG ó¡ ãΒ B]ƒÏ‰ ptÎ: 4 ¨βÎ) öΝä3Ï9≡sŒ tβ%Ÿ2 

“ÏŒ ÷σ ãƒ ¢ É<̈Ζ9 $#  Ä ÷∏ tFó¡uŠ sù öΝà6ΖÏΒ ( ª! $# uρ Ÿω  Ä ÷∏tFó¡ o„ zÏΒ Èd,ys ø9 $# 4 #sŒÎ) uρ £èδθßϑçG ø9 r' y™ $ Yè≈tFtΒ 

                                                
56 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 154-155.  
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�∅èδθ è=t↔ó¡ sù  ÏΒ Ï !# u‘uρ 5>$ pgÉo 4 öΝà6 Ï9≡sŒ ã� yγôÛr& öΝä3Î/θ è=à) Ï9 £ÎγÎ/θ è=è% uρ 4 $tΒuρ šχ%x. öΝà6 s9 βr& (#ρèŒ÷σ è? 

š^θ ß™u‘ «!$# Iω uρ βr& (# þθßs Å3Ζs? …çµ y_≡ uρø—r& .ÏΒ ÿ Íν Ï‰ ÷èt/ #́‰ t/r& 4 ¨βÎ) öΝä3Ï9≡ sŒ tβ%Ÿ2 y‰ΖÏã «! $# $ ¸ϑŠÏà tã ∩∈⊂∪   

Artinya :   
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah nabi 
kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu 
masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu 
selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. 
Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu 
kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) 
yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- 
isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih Suci 
bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah 
dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. 
Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah. 
 
 Ayat diatas menurut Ibn Kasir dinamakan dengan ayatul hija>b yang di 

dalamnya terdapat beberapa peraturan hukum syara’. Ayat ini turun ketika Nabi 

melangsungkan pernikahan dengan Zainab Binti Jahasy, saat itu Nabi 

mengundang para sahabatnya untuk merayakan pernikahannya, sesudah selesai 

makan dan minum masih ada beberapa sahabat yang masih bercakap-cakap di 

rumah Nabi, hal ini membuat Nabi risih dan malu untuk menegur mereka, 

sehingga turunlah ayat ini yang menegur para sahabat Nabi dan Allah tidak malu 

untuk menjelaskan sesuatu yang benar.57     

Selanjutnya, keimanan seseorang bukan hanya sebatas pengakuan dengan 

lisan, akan tetapi juga diikuti dengan perbuatan. Hal ini dijelaskan dalam al-

Qur’a>n Surat al-Anfa>l (8) ayat 72 sebagai berikut : 

                                                
57 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz XXII ..., hlm. 76-82. 
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¨βÎ) zƒÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#ρ ã�y_$yδuρ (#ρ ß‰ yγ≈y_ uρ óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒr'Î/ öΝÍκÅ¦à'Ρ r& uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# t Ï% ©! $# uρ (#ρuρ# u (# ÿρç� |Ç tΡ ¨ρ 

y7Í×‾≈s9 'ρ é& öΝåκÝÕ ÷è t/ â!$ u‹Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4 t Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u öΝs9 uρ (#ρ ã� Å_$pκç‰ $ tΒ /ä3s9 ÏiΒ ΝÍκÉJ u‹≈s9 uρ ÏiΒ > ó x« 4 ®Lym 

(#ρ ã� Å_$pκç‰ 4 Èβ Î)uρ öΝä.ρ ç�|ÇΖoKó™$# ’ Îû ÈÏd‰9 $# ãΝà6ø‹n=yè sù ç�óÇ ¨Ζ9 $# āωÎ) 4’ n? tã ¤Θöθs% öΝä3oΨ ÷� t/ Νæη uΖ÷� t/ uρ ×,≈sVŠÏiΒ 3 ª! $# uρ 

$ yϑÎ/ tβθ è=yϑ ÷è s? ×��ÅÁ t/ ∩∠⊄∪   

Artinya : 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan 
harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat 
kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama 
lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum 
berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, 
sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan 
kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan 
pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan 
mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 

 Menurut ayat di atas ciri dari orang mu’min tingkat tertinggi adalah : 

Pertama, mereka beriman yakni mereka percaya kepada Allah swt dengan 

keyakinan yang sempurna. Kedua, keimanan tersebut dibuktikan dengan kemauan 

untuk berhijrah yakni mereka sanggup berpindah dari tanah kelahirannya karena 

ingin memelihara keimanan tadi. Ketiga, setelah melaksanakan hijrah, mereka 

tidak berpangku tangan dan diam-diam saja, melainkan dilanjutkan dengan 



 65 

berjihad yakni mengorbankan harta benda bahkan jiwa mereka demi tegaknya 

agama Allah di muka bumi.58 

C. Analisis Hadis 

Dalam penilaian matan hadis-hadis tentang malu adalah sebagian dari 

iman, penulis menggunakan pendekatan bahasa (linguistik), historis dan 

sosiologis. Juga dengan mempertimbangkan teks-teks hadis yang setema (kajian 

tematik-komprehensif), di samping itu juga dilakukan konfirmasi makna dari 

petunjuk-petunjuk al-Qur’a>n. 

Pemaknaan hadis dari analisa sisi kebahasaan (linguistik), telah dipaparkan 

pada pembahasan sebelumnya. Konfirmasi dengan petunjuk-petunjuk al-Qur’a>n 

juga telah dibahas dalam sub bab sebelumnya. Selanjutnya adalah analisis matan 

secara umum setelah dianalisis sisi kebahasaan pada lafal redaksi matan hadis, 

didukung oleh hadis-hadis yang relevan dengan tema dan konfirmasi petunjuk al-

Qur’a>n.   

1. Analisis pemaknaan hadis 

Hadis-hadis tentang malu adalah sebagian dari iman seharusnya dimaknai 

secara kontekstual, karena teks hadis sudah sangat jelas menyatakan bahwa sifat 

malu merupakan bagian dari iman dan merefleksikan keimanan seseorang. 

Dari  beberapa hadis yang sudah disuguhkan di atas, bisa diketahui 

bahwasanya sifat malu merupakan bagian dari iman, malu adalah sifat atau 

perasaan yang bisa mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang jelek 

maupun merampas hak-hak orang lain. Malu adalah akhlaq yang penting yang 

                                                
58 Hamka, Tafsir al-Azhar, Juz X ..., hlm. 64-68.  
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mempengaruhi individu, keluarga dan masyarakat. Ketika rasa malu menghilang, 

maka rusaklah tatanan masyarakat. Malu adalah akhlaq yang apabila kita 

menghiasi diri dengannya, maka masyarakat akan menjadi tenang dan damai, 

setiap kali rasa malu mangalami penurunan dari individu, maka problem di 

masyarakat akan selalu meningkat. Ini sesuai dengan apa yang di sabdakan oleh 

baginda Rasulullah Muhammad saw. :  

� َ�ْ�ِ# اOَ�ْْ�َ%$ ا�N"ْ َ��ِ/�6 َوMَْ�ُ- َواِ�ٍ# �5َُ�;ا َ�ُ�ْ #ُ"82َ�� َأَ/Iٍ �5ََل َ�#"َ!َ � ُْ�َ Kٍ�ِ�!َ �ْ�َ -ٍ8َ�ْ�َ �#"َ!َ � َ�ْ�ُ# ا�-"ز"اِق َ�ْ

�� َآ�َن اْ�ُ>Pُ2ْ ِ,� َ�ْ�ٍء ِإ�"� َ��َ/ُ+ َوَ�� َآ�َن ا2َ�َْ��ُء ِ,� َ�ْ�ٍء َ Fَ"%9َ59 ُ.ِإ�"� َزاَ/+�5ََل َر9ُ;ُل ا�%"ِ+ َ&%"$ ا�%"ُ+ َ�َ%ْ�ِ+ َو 

Artinya : 
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abd al-A’la> al-San’a>ni> dan 
salah satu dari mereka, mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Abd al-
Raza>q, dari Ma’mar, dari Sa>bit, dari Anas berkata, Rasulullah saw bersabda : 
Tiada keburukan pada sesuatu melainkan pasti membuatnya jelek, dan adanya 
rasa malu megenai sesuatu pasti akan membuatnya baik. 
 

Sifat malu mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengendalikan 

hawa nafsu seseorang. Dengan sifat malu, seseorang tidak akan melakukan 

perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu tidak akan mampu melihat 

dirinya tercela di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan bahkan di hadapan 

dirinya sendiri. Orang yang memiliki sifat malu adalah orang yang mulia. Sifat 

malu akan menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia, 

dan di hadapan dirinya sendiri. 

Sifat malu adalah perasaan yang hidup di dalam jiwa seseorang. Suatu 

perasaan yang mengangkat pelakunya dari kehinaan dan cela, perasaan yang 

membuat beberapa kegiatan negatif menjadi mustahil dilakukan, seperti : 

berbohong, mencuri, berciuman di tempat umum, berzina dan lain-lain. Seseorang 

                                                
59 Hadis riwayat  Imam Tirmidzi no. 1897  dalam CD Mausu’ah Hadis.        
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dikatakan pemalu karena kuatnya dorongan hati yang hidup yang selalu berusaha 

untuk selalu menghindari segala sesuatu yang hina. Karena hati yang hidup, 

seseorang dapat menghindari segala perbuatan yang membawa kepada kehinaan. 

Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya karakter agama Islam adalah 

mempunyai sifat malu.  

� ُرَآ�َ/َ� َ.ْ-َ,ُ�ُ+ ِإَ�$ ا� "ِ��' َ&%"$ َ�#"َ!ِ � ِ�ْ �َ2َ%ْ3َ �� َ&ْ>َ;اَن ْ�ِ� 9ََ%8ََ� ا�67َر5ِ�' َ�ْ� َزْ.ِ# ْ�ِِ�ْ �َ8َ%َ9َ �ْ�َ ��ِ��َ �ْ�َ

  60.ُ?ُ%ُ< اْ�ِ=9َْ%�ِم ا2َ�َْ��ُءا�%"ُ+ َ�َ%ْ�ِ+ َوFَ"%9َ �5ََل �5ََل َر9ُ;ُل ا�%"ِ+ َ&%"$ ا�%"ُ+ َ�َ%ْ�ِ+ َوDEُ�ِ Fَ"%9َ' ِد.ٍ� ُ?ُ%ٌ< َو

Artinya :  
"telah diceritakan oleh Ma>lik dari Salamah bin Safwa>n bin Salmah al-Zarqani>, 
dari Zaid bin Talhah bin Ruka>nah marfu’ kepada nabi Muhammad saw. Berkata, 
Rasulullah saw. bersabda : Setiap agama mempunyai akhlaqnya sendiri-sendiri 
dan akhlaq Islam ialah malu. 

 

Dijelaskan dalam buku “Kepribadian Dalam Psikologi Islam” karakter 

malu memiliki sepuluh jenis : 

1. Karena berbuat dosa atau salah (al-Jina>yah), seperti malunya Nabi Adam 

ketika melarikan diri dari surge. 

2. Karena keterbatasan diri (al-Taqshi>r), seperti malunya malaikat yang tidak 

bertasbih ketika tibanya hari kiamat, padahal biasanya ia bertasbih kepada 

Allah siang dan malam. 

3. Karena mengagungkan (al-Ijla>l) berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. 

Semakin tinggi pengetahuan akan keagungan tuhannnya, maka semakin 

tinggi pula rasa malumya. 

                                                
60 Hadis riwayat  Imam Ma>lik no. 1406  dalam CD Mausu>’ah al-Hadi>s.   
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4. Karena kemuliaan (al-Kiram), seperti malunya Nabi Muhammad 

menyuruh orang pulang dalam suatu perjamuan, tetapi ia meggunakan 

isarat bangkit dari tempat duduknya. 

5. Karena menjaga etika (al-Hasymah), seperti Ali merasa malu bertanya 

kepada Nabi mengenai persoalan madzi (lendir yang keluar dari alat 

kelamin mengiringi hubungan seksual), karena hubungan mertua dan 

menantu. 

6. Karena terhina (al-Istihqar) dan kecil hati (al-Istishghar), seperti malunya 

seorang hamba yang banyak meminta kepada tuhannya, sedangkan ibadah 

yang dilakukan sangat sedikit. 

7. Karena cinta (al-Mahabbah) seperti malunya ornag yang mencintai pada 

orang yangn dicinitai, walaupun tanpa sebab yang jelas. 

8. Karena rasa ibadah (al-Ubudiyyah), yaitu rasa malu yang bercampur 

antara rasa cinta dan takut. Dengan ibadahnya yag sedikit ia merasa malu 

kepada tuhannya yang agung.  

9. Karena kemuliaan (al-Syarif),yaitu malunya orang yang telah berbuat baik 

kepada orang lain. Dengan kemuliaannya, semakin banyak berbuat baik 

maka dirinya semakin merasa malu. 

10. Malu terhadap diri sendiri, karena diriya dirasa masih kurang baiknya, 

sementara orang lain selalu baik dalam pandangannya.61 

 

 

                                                
61 Abdul Mujib, Kepribadian Dalam Psikologi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007), hlm. 334-335.  
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2. Analisis Sosio-Historis 

 Setelah diperoleh pemahaman tekstual terhadap hadis tentang malu adalah 

sebagian dari iman melalaui matan hadis, selanjutnya dilakukan upaya 

menemukan konteks sosio-historis hadis-hadis tersebut. Langkah ini sangat 

penting karena mengingat koleksi hadis adalah bagian dari realitas tradisi 

keislaman yang dibangun oleh Nabi dan sahabatnya dalam lingkup situasi 

sosialnya, sehingga tidak akan terjadi distorsi informasi atau bahkan salah 

faham.62 

 Analisis historis63 ini mensyaratkan adaya kajian mengenai situasi mikro, 

yakni sebab-sebab menculnya sebuah hadis (Asba>b Wuru>d al-Hadi>s), dan situasi 

makro, yakni situasi kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran 

Nabi Muhammad saw.64 

 Setelah mengadakan penelusuran terhadap literatur  sebab-sebab munculya 

sebuah hadis (Asba>b Wuru>d al-Hadi>s) tentang malu adalah sebagian dari iman, 

penulis menemukan sebab khusus yang melahirkan hadis yang sedang dikaji ini. 

Adapun sebab husus yang melahirkan hadis ini adalah : ketika Nabi melewati 

seorang laki-laki dari kaum Ansar yang sedang menasehati saudaranya tentang 

malu, seakan-akan dia berkata bahwa sifat malu telah mencelakaimu. Melihat hal 

itu Nabi bersabda : Malu adalah sebagian dari iman. Setelah mengetahui Asba>b 

Wuru>d al-Hadi>s , penulis mencoba memaparkan melalui situasi makro-nya, yakni 

                                                
62 Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik 

(Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 23.  
63 Analisis historis adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada alasan Nabi SAW. 

bersabda dan kondisis kultural masyarakat bahkan politik pada saat itu, serta megamati proses 
terjadinya hadis.  

64 Musahadi HAM., Evolusi ..., hlm. 158.  
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situasi kehidupan secara menyeluruh di Arab. Dengan melihat sosio-historis yang 

ada, kita bisa memahami keadaan yang terjadi pada waktu itu.  

 Dalam buku al-Si>rah al-Nabawiyah dijelaskan tentang aqidah di zaman 

jahiliyah, dikatakan bahwa pada saat itu rasa keagamaan bangsa Quraisy sangat 

lemah. Hal ini tak lain disebabkan karena jauh dari masa kenabian dan lama 

dalam kebodohan. Disamping itu mereka banyak terpegaruh oleh adanya ajaran 

menyembah berhala yang tersebar di sekitar Jazirah Arabia,65 sehingga mereka 

sangat kuat sekali keyakinannya terhadap berhala-berhala. 

 Jumlah berhala yang ada di dalam Ka’bah dan sekitarnya ada tiga ratus 

enam puluh buah. Berhala yang paling terkemuka bernama Hubal yang diletakkan 

di dalam Ka’bah. Selain itu di depan Ka’bah terdapat dua berhala yang bernama 

Isaaf dan Nailah. Sedangkan berhala yag paling besar yang diberi nama Uzza 

mereka diletakkan di dekat bukit ‘Arafah, bahkan setiap rumah di Mekkah pasti 

ada berhala yang disembah oleh penghuninya. Bangsa Quraisy pada waktu itu 

sangat tenggelam dalam lembah keberhalaan, mereka banyak percaya pada segala 

macam khurafat atau tahayyul yang menyesatkan.66 Bahkan mereka akan 

memotong-motong berhala sesembahan mereka kemudian memakannya. Satu-

satunya dalih yang mereka nyatakan adalah mereka mengikuti jejak nenek 

moyang mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh al-Qur’a>n 

surat al-Baqarah (2) ayat 170 : 

                                                
65 Asal muasal peyembahan berhala di Arabia dikenalkan oleh Amru bin Amir al-

Khuzaini, pada saat itu dia pergi ke kota Syam, di sana dia melihat suatu kaum yang menyembah 
berhala yang terbuat dari batu dan kayu. Amru yang sangat tertarik sekali pada cara persembahan 
berhala itu, sehingga dia membawa sejumlah berhala ke kota Makkah dan mengajak penduduknya 
untuk menyembanhnya.  

66 Abul Hasan Ali> al-Hasany> an-Nadwy, Riwayat Hidup Rasulullah SAW., terj. H. Bey 
Arifin dan Yunus Ali Muhdhar (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1989), hlm. 69-70.  
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Artinya : 
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," 
mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami Hanya mengikuti apa yang telah kami 
dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti 
juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan 
tidak mendapat petunjuk?". 
 

 Di samping itu, kebiasaan orang-orang Arab pada masa jahiliyyah adalah 

menguburkan putri-putri mereka hidup-hidup, setelah Muhammad menyatakan 

kenabiannya, seorang sahabat menceritakan kepadanya apa yang pernah dia 

lakukan terhadap putrinya : 

Wahai Rasulullah, dulu saya punya anak perempuan, suatu hari saya minta kepada 
Ibunya agar ia didandani, sebab saya akan membawanya kepada pamannya. 
Istriku yang malang tahu apa arti hal ini,tetapi tidak dapat berbuat apa-apa kecuali 
patuh dan menangis. Dia mendandani anak perempuan itu yang sangat gembira 
karena dia akan bertemu dengan pamannya. Saya membawanya ke bibir sumur 
dan menyuruhnya untuk melihat kedalam sumur. Saat dia sedang melongok ke 
sumur, saya tendang ia masuk kedalamnya.saat ia melayang jatuh dia berteriak 
“ayah!ayah!”    
 

 Hati telah mengeras. Setiap hari sebuah lubang digali di gurun untuk 

mengubur bayi permpuan tak berdosa. Manusia lebih brutal dan kejam ketimbang 

hyena (sejenis macan) yang kuat menindas yang lemah, kebrutalan dilakukan atas 

kemanusiaan, kekejaman disetujui, haus darah dipuji,pertumpahan darah dianggap 

kebaikan dan perzinahan serta perselingkuhan lebih lazim ketimbang pernikahan 
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yag sah.67Hal ini lazim terjadi ditengah masyarakat Arab jahiliyyah sampai 

diutusnya Nabi Muhammad saw. yang mengajarkan serta memberikan teladan yag 

baik kepada para sahabatnya. 

3. Analisis Generalisasi 

 Setelah menganalisa matan dan realitas historis hadis-hadis tentang malu 

adalah sebagian dari iman, maka selanjutnya makna-makna yang telah ditemukan 

dimaknai secara general dengan cara menangkap makna universal yang tercakup 

dalam hadis. Pemaknaan generalisasi pada tahap ini, membuka jalan bagi 

pemaknaan hadis secara global. Pemaknaan hadis Nabi yang tepat, dapat 

dijadikan sebagai sebuah usaha merefleksikan teks hadis, hingga berfungsi 

sebagai wahana perekam kejadian masa lalu yang mungkin dapat dipahami dalam 

memaknai situasi kekinian. 

 Berdasarkan analisis isi dalam analisis realitas, maka ditemukan makna 

tesktual hadis dan signifikansi konteksnya, kemudian digeneralisasikan dengan 

menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis atau meminjam istilah 

Fazlur Rahman kita temukan -“ideal moral” yang hendak diwujudkan sebuah 

teks- karena setiap pernyataan Nabi Muhammad saw. harus diasumsikan, 

memiliki tujuan moral-sosial yang bersifat universal.68 

 Dengan melihat pemaknaan tekstual dan kondisi sosio-historis munculnya 

hadis hadis tentang malu adalah sebagian dari iman, dapat ditarik sebuah pesan 

inti, bahwa sifat malu adalah bagian dari iman, semakin kuat iman seseorang 

maka semakin kuat juga sifat malunya. Dengan sifat malu yang tumbuh subur 
                                                

67 M. Fethullah Gulen, Versi Terdalam Kehidupan Rasulullah SAW, terj. Tri Wibowo 
Budi Santoso (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1-3.  

68 Musahadi HAM, Evolusi ........, hlm. 159.  
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dalam sanubarinya seseorang akan dapat mengendalikan hawa nafsunya sehingga 

ia akan jauh dari hal-hal yang menjijikkan baik di mata Syari>’at atau norma 

masyarakat.   
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BAB IV 

ANALISIS HADIS-HADIS TENTANG MALU ADALAH SEBAGIAN DARI 

IMAN: RELEVANSI TEKS DAN KONTEKS 

 Setelah kritik historis dan pemahaman dengan kritik eiditis telah 

dilakukan, ternyata masih ada masalah lagi yang terkait dengan penumbuhan 

hadis terhadap realitas kehidupan kekinian, yakni yang disebut kritik praksis. 

Konstruk rasional universal atau tujuan moral-sosial universal yang diperoleh dari 

proses generalisasi tersebut diproyeksikan ke dalam realitas kehidupan kekinian 

sehingga memiliki makna praksis bagi penyelesaian problematika hukum dan 

masarakat kekinian. Ia harus ditumbuhknan (embodied) dengan meminjam bahasa 

Rahman dalam konteks sosio historis yang kongkrit dimasa sekarang.1 

 Berkaitan derngan ini diperlukan penelitian dan pengkajian yang teliti dan 

cermat terhadap situasi kekinian dan analisis berbagai realitas yang dihadapi, 

sehingga dapat dinilai situasi kekinian, kemudian mencoba utuk mengubah 

kondisinya sejauh diperlukan dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa 

mengimplementasikan nilai-nilai hadis secara baru pula. Dalam analisis realitas 

kekinian maupun analisis realitas historis masa lalu jelas dibutuhkan keterlibatan 

interdisipliner. Artinya perlu adanya konfirmasi dengan historitas hadis dan 

sosial-budaya kemasarakata masa lalu dan sekarang. 

Keseluruhan aspek yang terkait dengan penafsiran yaitu teks, penafsir dan 

audiens tercakup dalam pemahaman hadis model ini, yakni meliputi sisi 

                                                             
1Musahadi HAM, Evolusi Konsep Sunnah: Implikasi Perkembangan Pada Hukum Islam 

(Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 159. 
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kebahasaan, sosio historis dan analisis pemaknaan hadis yang digeneralisasikan 

kemudian dikontekstualisasikan dengan mencari relevansi antara teks dan 

konteksnya.     

A. Kontekstualisasi hadis tentang malu adalah sebagian dari iman 

Iman dalam konteks sosial-humanistik memberi pengertian bahwa iman 

tidak hanya mencakup aspek keyakinan beragama, yang meliputi keimanan 

kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari 

kiamat, Qadha dan Qadar. Keenam hal tersebut kita kenal dengan istilah “Rukun 

Iman”. Iman juga memberi petunjuk dan tuntunan serta menaruh perhatian besar 

terhadap realitas kehidupan manusia di dunia. Dengan kata lain, iman yang benar-

benar sebagai aspek keyakinan berkorelasi positif dan memberi pengaruh kuat dan 

signifikan terhadap kualitas kehidupan sosial dan kemanusiaan. 

Korelasi antara iman dan kehidupan sosial ini bersifat inheren dan integral 

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Paradigma ini menyimpulkan bahwa 

keimanan seorang muslim tercermin dan dapat diukur dari aktivitas sosialnya 

sehari-hari. Pribadi yang beriman bukanlah individu yang menjaga jarak dengan 

lingkungan sosialnya (a-sosial), atau tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya 

dimana ia berdomisili. Islam berkali-kali dan tegas menekankan sifat hubungan 

yang inheren ini. Peristiwa kesejarahan Nabi saw yang sarat dengan drama 

kemanusiaan merupakan pengalaman keagamaan yang dahsyat untuk dijadikan 

sebagai kekuatan psikologis untuk merubah sisi kemanusiaan. Berdasarkan hadis 
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riwayat Imam Muslim, Rasulullah secara eksplisit menjelaskan keterkaitan Iman 

dan kehidupan sosial :  

 اللَّه صلَّى اللَِّه سولُر قَالَ قَالَ هريرةَ أَِبي عن صاِلٍح أَِبي عن ِديناٍر بِن اللَِّه عبِد عن سهيٍل عن جِرير حدثَنا حرٍب بن زهير حدثَنا

 شعبةٌ والْحياُء الطَِّريِق عن الْأَذَى ِإماطَةُ وأَدناها اللَّه ِإلَّا ِإلَه لَا قَولُ فَأَفْضلُها شعبةً وِستونَ ِبضع أَو وسبعونَ ِبضع الِْإميانُ وسلَّم علَيِه

اِن ِمن2الِْإمي
. 

Artinya :  

"Telah meriwayatkan kepada kami Zuhair bin Harb, telah meriwayatkan kepada 
kami Jari>r, dari Suhail, dari Abdillah bin Di>na>r dari Abi> Sa>lih dari Abu> Hurairah 
ra. berkata : Nabi Muhammad saw. bersabda : Iman itu terdiri dari tujuh puluh 
bagian (riwayat yang lain mengatakan enam puluh bagian). Yang paling utama 
ialah ucapan (pengakuan) “tiada tuhan selain Allah” dan yang paling rendah ialah 
menyingkirkan gangguan dari jalanan.  dan malu adalah salah satu cabang dari 
iman.  

Berdasarkan hadis riwayat Abu> Hurairah tersebut memberi informasi 

bahwa iman memiliki 63 atau 73 bagian (cabang). Tauhid “la> ila>ha illa Allah” 

diposisikan sebagai iman yang paling tinggi (utama), sementara iman yang 

terendah diungkapakan dengan bahasa “menyingkirkan bahaya di jalan”. 

Berdasarkan logika matematis, masih ada cabang iman sebanyak antara 61-69 

atau 71-79 bagian iman, di antara interval iman tertinggi dan terendah itu yakni 

sifat malu. 

Malu (al-Haya>’) adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan 

dalam melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik.3 Sifat malu yang ada pada 

diri seseorang bisa menjadi tolak ukur keimanan orang tersebut, semakin kuat 

                                                             
2
  al-Nawa>wi, Sahi>h Muslim Bi Syarhi al-Nawa>wi, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1981),  

Hlm. 3-6. 
3 Yunahar Ilyas, Kuliah ............., Hlm. 127.  
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iman seseorang, maka semakin teballah rasa malunya. Jadi, seorang Muslim yang 

benar-benar memiliki komitmen dalam menjalankan ajaran Islam tentu punya 

komitmen dalam memelihara sifat malunya. Sebab ketika rasa malu itu tak lagi 

bersemayam dalam jiwanya, pada hakikatnya keimanannya tidak lagi sempurna. 

Rasa malu berfungsi mengontrol dan mengendalikan seseorang dari segala sikap 

dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Tanpa kontrol rasa malu, seseorang akan 

leluasa melakukan apa pun yang ia inginkan, meski hal itu bertentangan dengan 

hati nuraninya.  

Dalam pergaulan sehari-hari, seringkali kita mendengar kata “malu” , 

namun sejauh manakah kita memahami serta mengaplikasikan sifat malu itu pada 

prilaku kita sehari-hari. Di sekililing kita atau bahkan kita sendiri sering sekali 

menanggalkan sifat malu pada diri kita demi memuaskan hawa nafsu yang 

sifatnya hanya sesaat. Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, 

pencabulan anak di bawah umur dan perampokan, dapat kita dengar dan kita 

saksikan dengan mudah lewat surat kabar maupun media eletronik. Berpelukan, 

berciuman, bergandengan tangan seakan-akan sudah menjadi hal yang sangat 

lazim di kalangan remaja kita, dari waktu ke waktu akhlaq manusia semakin 

merosot dan jauh dari tuntunan Rasulullah saw. Sifat malu seakan-akan menjadi 

susuatu yang  asing pada pribadi muslim di era sekarang, padahal Nabi 

menegaskan bahwa sifat malu merupakan ciri has agama Islam, Rasulullah saw. 

bersabda : 
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 قَالَ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى النِبي ِإلَى يرفَعه انةَركَ بِن طَلْحةَ بِن زيِد عن الزرِقي سلَمةَ بِن صفْوانَ بِن سلَمةَ عن ماِلك عن حدثَِني

.الْحياُء الِْإسلَاِم وخلُق خلُق ِديٍن ِلكُلِّ وسلَّم علَيِه اللَّه صلَّى اللَِّه رسولُ قَالَ
4  

Artinya :  

"Telah diceritakan oleh Ma>lik dari Salamah bin Safwa>n bin Salmah al-Zarqani>, 
dari Zaid bin Talhah bin Ruka>nah marfu’ kepada nabi Muhammad saw. berkata, 
Rasulullah saw. bersabda : Setiap agama mempunyai akhlaqnya sendiri-sendiri 
dan akhlaq Islam ialah malu. 

Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa, Fa>timah binti Utbah Ibn Rabi>’ah 

menemui Rasulullah saw. guna memeluk agama Islam, pada saat itu A>isyah ra. 

istri Rasulullah sedang berada di tempat itu, Rasulullah saw. berkata kepada 

Fa>timah, “berbaiatlah kepadaku wahai Fa>timah bahwa engkau tidak akan 

menyekutukan Allah dengan apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina….” 

Saat Fatimah mendengar kalimat “tidak akan berzina” secara refleks ia 

meletakkan  tangannya di atas kepalanya dan menundukkan wajahnya karena 

malu. Melihat itu Rasulullah saw. menjadi kagum akan rasa malunya. Aisyah 

kemudian berkata kepada Fa>timah, wahai Fa>timah, berbaiatlah! Kaum wanita 

yang lain pun berbaiat akan hal yang sama, lalu Fatimah pun mengikrarka 

baitnya.5 Dalam riwayat yang lain juga dikisahkan bahwa, ‘A>isyah ra. berkata : 

akau masuk rumahku-di rumah itu ada kuburan Rasulullah dan Abu> Bakar ra.- 

dan aku berkata kepada diriku, wahai ayahku, wahai suamiku, aku pun berani 

melepaskan pakianku. Ketika ‘Umar bin Khatta>b dikuburkan di samping 

Rasulullah saw. dan ayahku, maka aku merasa malu untuk melepaskan pakaianku, 

                                                             
4 Hadis riwayat  Imam Ma>lik, No. 1406  dalam CD Mausu>’ah al-Hadi>s.   
5 Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, No 24020 dalam CD Mausu>’ah al-Hadi>s.  
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aku menutup wajahku rapat-rapat dengan pakaianku karena malu kepada Umar.6 

Dari dua kisah di atas kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa, betapa sifat malu 

itu benar-benar hidup dalam hati sanubari istri dan sahabat-sahabat Rasulullah. 

Setelah itu mari kita bandingkan dengan sifat malu yang ada pada diri 

kita?seberapa besar sifat malu itu hidup di hati kita. Sudahkan kita memiliki sifat 

malu sebagaimana Aisyah dan Fatimah?karena sifat malu merupakan ciri khas 

seorang muslim sejati. 

B. Implikasi hadis tentang malu adalah sebagian dari iman dalam 

pembinaan akhlaq sejak dini 

Persoalan moral senantiasa mewarnai kehidupan manusia dari masa ke 

masa. Seiring dengan gelombang kehidupan ini, dalam setiap kurun dan tempat 

tertentu muncul tokoh yang memperjuangkain tegaknya nilai-nilai moral. 

Termasuk di dalamnya keberadaan para Rasul sebagai utusan tuhan, khususnya 

Muhammad saw. yang memiliki tugas dan misi utama untuk menegakkan nilai-

nilai moral. Upaya penegakan moral menjadi sangat penting dalam rangka 

mencapai keharmonisan hidup. 

Memasuki era modern sekarang ini, persoalan moral tetap menjadi salah 

satu dari sekian banyak kompleksitas persoalan kemanusiaan yang senantiasa 

harus dicermati secara serius. Sebab seiring dengan laju modernitas kemajmukan 

dan kompleksitas persoalan manusia pun semakin bertambah. Seiring dengan 

perjuangan abadi manusia untuk menegakkan moral, Tuhan memberikan hidayah 

                                                             
6 Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, No 24480 dalam CD Mausu>’ah al-Hadi>s. 
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yang akan menolongnya, yaitu al-Qur’an dan diutusnya Muhammad sebagai 

Rasulullah di muka bumi yang dihiasi dengan akhlaqul karimah. 

Seiring dengan kemajuan zaman, krisis akhlaq merambah semua 

komponen masyarakat mulai dari politisi, birokrat, pendidik, pemikir, pengusaha, 

peguasa hingga rakyat miskin. Menurut Said Agil Husain al-Munawwar sumber 

krisis akhlaq itu dapat dilihat dari peyebab timbulnya yaitu : pertama, krisis 

akhlaq terjadi karena longgarnya pegangan agama yang menyebabkan hilangnya 

pengontrol diri dari dalam (self control). Selanjutnya alat pengontrol berpindah 

kepada hukum dan masyarakat. Namun karena hukum dan masarakat juga sudah 

lemah, maka hilang seluruh alat kontrol. Akibatbya manusia berbuat sesuka hati 

dalam melakukan pelanggaran tanpa ada yang menegur. Kedua, krisis akhlaq 

terjadi karena pembinaan moral yang dilakukan orang tua, sekolah dan 

masyarakat sudah kurang efektif. Ketika institusi pendidikan ini sudah terbawa 

oleh arus kehidupan yang lebih mengutamakan materi tanpa diimbangi dengan 

pembinaan mental spiritual. Kebiasaan orang tua salat berjamaah dengan 

lingkungan keluarga, membaca al-Qur’a>n dan memberikan keteladanan yang baik 

terhadap putra-putrinya, sudah kurang banyak dilakukan, karena waktunya sudah 

habis mencari materi. Padahal pembiasaan penanaman akhlaq dalam keluarga ini 

amat penting. Zakiyah Darajat mengutarakan bahwa akhlaq bukanlah suatu 

pelajaran yang dapat dicapai hanya dengan mempelajari semata, tanpa 

memebiasakan hidup berakhlaq sejak kecil. Akhlaq itu tumbuh dari tindakan 

kepada pengertian, dan bukan sebalikya. Ketiga, krisis akhlaq terjadi disebabkan 

karena derasnya arus budaya hidup matrealistik, hedonistik dan sekuleristik. 
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Derasnya arus budaya yang demikian itu didukung oleh para penyandang modal 

yang semata-mata mengeruk keuntungan material dengan memanfaatkan para 

remaja tanpa memperhatikan dampaknya bagi kerusakan akhlaq. Demikian itu 

dapat dilihat dalam bentuk semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang 

mengandung selera biologis, peredaran obat-obat terlarang, buku-buku porno, 

alat-alat kontrasepsi dan sebagainya. Keempat, krisis akhlaq terjadi karena belum 

adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Kekuasaan, dana, 

tehnologi, sumber daya manusia, peluang dan sebagainya yang dimiliki 

pemerintah belum banyak berguna untuk melakukan pembinaan akhlaq bangsa. 

Hal yang demikian semakin diperparah oleh adanya ulah sebagian elit penguasa 

yang semata-mata mengejar kedudukan, kekayaan dan sebagainya dengan cara-

cara yang tidak mendidik, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Bangsa yang 

melihat  prilaku pemimpinnya yang demikian ikut-ikutan meniru dan akibatnya 

wibawa pemeritah semakin menurun. Hal yang demikian terjadi mengingat 

bangsa Indonisia masih menerapkan pola hidup paternalistik.7 

Dengan demikian, pembinaan akhlaq mulia merupakan keharusan mutlak 

dan tuntunan yang tidak bisa ditawar lagi. Keharusan mutlak ini harus menjadi 

kepedulian semua pihak. Sebab akhlak mulia menjadi pilar tumbuh dan 

berkembangnya peradaban suatu bangsa. Kemampuan suatu bangsa untuk terus 

hidup dan berkembang (survive) ditentukan oleh kualitas akhlaqnya. 

                                                             
7 Said Agil Husain Munawwar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ni Dalam Sistim Pendidikan 

Islam (Ciputat: PT. Ciputat Pers, 2005), hlm. 33-36.  
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Namun pembinaan akhlaq mulia bukanlah hal yang ringan di tengah-

tengah perkembangan masyarakat yang semakin dinamis ini. Oleh karena itu 

membiasakan berakhlaqul karimah dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan 

dan seterusnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan generasi yang 

bermoralitas al-Qur’a>n.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pembahasan hadis-hadis tentang malu adalah sebagian dari iman 

dengan kajian ma’anil hadis, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pemaknaan hadis tentang malu adalah sebagian dari iman perlu ditinjau 

kembali untuk memperoleh pemahaman yang tepat. Iman merupakan 

landasan bagi setiap amal perbuatan, baik yang menyangkut ibadah yang 

bersifat mahdlah (utama/primer), maupun yang meyangkut hal-hal yang 

skunder (nafilah/sunnah). Salah satu ciri dari orang yang beriman adalah 

malu (al-haya>’) , malu adalah sifat atau perasaan yang bisa mencegah 

seseorang untuk melakukan perbuatan yang jelek maupun merampas hak-

hak orang lain. Dengan sifat malu, seseorang tidak akan melakukan 

perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu tidak akan mampu 

melihat dirinya tercela di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan bahkan 

di hadapan dirinya sendiri. Sifat malu adalah perasaan yang hidup di 

dalam jiwa seseorang. Suatu perasaan yang mengangkat pelakunya dari 

kehinaan dan cela, perasaan yang membuat beberapa kegiatan negatif 

menjadi mustahil dilakukan. 

2. Memasuki era modern sekarang ini, kebobrokan moral seakan sudah 

mewabah di kalangan masyarakat luas, dengan menanamkan serta 
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mengajarkan sifat malu kepada generasi muda kita serta memberikan porsi 

yang lebih besar dalam sistim pendidikan di bidang moral maka akan 

terbentuklah pribadi yang beriman dan bertaqwa.   

B. Saran-saran 

Sebagai pertimbangan dalam memperlakukan teks keagamaan, khususnya 

hadis dapat dilakukan dengan pemahaman tekstual dan kontekstual, tergantug 

sejauh mana cakupan matan hadis tersebu. Pemahaman tekstual ataupun 

kontekstual masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan jika dihadapkan 

pada situasi dan kondisi kekinian. Yang harus diperhatikan adalah, bahwa 

pemahaman hadis dari sudut pandang matan selayaknya menjadi pijakan dasar 

untuk mengembangkan makna diiringi dengan metode pendekatan lain yang 

sesuai, hingga pada akhirnya kajian keagamaan tidak terkesan kaku dan 

membosankan. 

Adapun pemahaman terhadap hadis tentang malu adalah sebagian dari 

iman yang terkait dengan kondisi social, penulis menyarankan kepada para 

pembaca agar menambah bacaannya, baik bacaan terhadap teks-teks atau buku-

buku maupun bacaan terhadap kondisi sosial yang ada, dengan harapan agar 

pemahaman tentang malu adalah sebagian dari iman akan lebih sesuai dengan 

situasi kondisi kekinian. 
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C. Kata Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat ilahi yang telah 

melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya yang tak pernah henti, cahaya ilmu yang 

selalu terpancarkan, yang telah member kekuatan, kemampuan serta kesabaran 

bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Peranan dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk 

memberikan bimbingan, saran, inspirasi dan motivasi selama proses penulisan 

skripsi ini. Dengan demikian, penulis megucapkan banyak terimakasih juga pada 

semua pihak yang ikut berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis telah mengerahkan segala usaha dan kemampuan untuk 

menyelesaikan skripsi ini, meskipun masih banyak kekurangan dan kesalahan, 

maka kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini 

bermanfaat dalam khazanah perkembangan pemikiran pemahaman hadis. 

Akhirnya hanyalah syukur yang dapat kami sampaikan kepada Allah swt. yang 

selalu melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada hambanya ini.  
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