


ABSTRAK 

 

 Apabila dicermati pelaksanaan salat kita sering mengabaikan tata cara yang 
dicontohkan oleh Rasulullah SAW., misalnya doa duduk di antara dua sujud, di mana doa 
tersebut sangat lazim dilakukan oleh masyarakat khususnya di kalangan pesantren, maka 
akan  kita dapati adanya perbedaan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW., 
melalui beberapa hadisnya. Problem dalam hadis tersebut perlu diselesaikan demi 
menghindari bid’ah dalam melaksanakan ibadah. 

 Tema atau isi dari riwayat-riwayat tersebut adalah penjelasan mengenai tata cara 
ibadh (bacaan-bacaan doa duduk di antara dua sujud) yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 
Sebagaimana diketahui bersama bahwa ibadah harus hanya sesuai dengan contoh yang 
diajarkan oleh Rasulullah SAQ., maka untuk menuju kea rah itu tentunya dibutuhkan sebuah 
penelitian secara khusus terhadap riwayat tersebut, sehingga dapat dikemukakan kejelasan 
mengenai nilai dan kehujjannya. 

 Penilaian tersebut adalah penelitian sanad dan matan hadis dengan menggunakan 
kaedah kesahihan hadis yang dikemukakan oleh para ulama sebagai acuan. Sebagai proses 
pencarian mengenai keberadaan hadis-hadis, penulis menggunakan metode takhrijul hadis. 
Untuk meneliti biografi para periwayat menggunakan kitab-kitab rijal al hadis. 

 Dari beberapa riwayat mengenai bacaan duduk di antara dua sujud, penulis memilih 
Abu Dawud saja dan di pandang mewakili riwayat-riwayat yang lain. Dari penelitian ini dapt 
disimpulkan bahwa kedua hadis yaitu melalui jalur Ibn Abbas dan Huzaifah tersebut hasan 
dan daif sanadnya dan sahih kedua matannya. Dengan demikian hanya riwayat Ibn Abbas 
saja yang dapat dijadikan hujjah dan diamalkan. Dan diketahui perbedaan antara hadis 
dengan doa yang diamalkan oleh masyarakat yaitu tambahan kalimat “wa’fu ‘anni”  yang 
berasal dari ulama terdahulu yang diambil (dikutip) dari kitab atau karyanya oleh masyarakat 
tanpa merujuk pada hadis Nabi SAW. 
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