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“Hai orang-orang yang beriman! jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu 

berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada 

suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali 

perbuatanmu itu.” Q.S al- Hujurat [49] : 6. 
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ABSTRAK 

Dalam ‘ulu >m al-h}adi>s\ terdapat suatu disiplin yang disebut dengan ‘ilm 
rija>l al-h}adi>s\, yaitu suatu disiplin yang secara spesifik membahas tentang seluk-

beluk periwayat baik dari aspek kesejarahan (ta>ri>kh al-ruwa>h) maupun aspek 

kredibilitas (al-jarh} wa al-ta’di >l) terkait dengan periwayatan hadis. Dengan 

disiplin ini akan diketahui kualitas periwayat dalam civitas periwayatan hadis. 

Bahkan jika dilihat dari signifikansi peran periwayat dalam aktivitas periwayatan 

hadis, dengan disiplin ini juga dapat diketahui kualitas dan otentisitas suatu hadis. 

Mus}t}afa> Bu>hindi> adalah salah satu tokoh yang mencoba melakukan kajian 

rija>l al-h}adi>s\ melalui salah satu karyanya, Aks\ara Abu> Hurairah: Dira>sah 
Tah}li>liyyah Naqdiyyah. Ia melakukan kajian kritis terhadap salah seorang 

periwayat hadis bernama Abu> Hurairah. Dengan berbekal hal tersebut, penelitian 

ini setidaknya akan mengungkap dua persoalan: bagaimana kerangka 

epistemologis kajian rija>l al-h}adi>s\ Mus}t}afa> Bu>hindi> dan kontribusinya dalam 

wacana studi hadis, khususnya rija>l al-h}adi>s\? 

Penelitian ini adalah upaya untuk menggali dan membahasakan kerangka 

epistemologis kajian rija>l al-h}adi>s\ Mus}t}afa> Bu>hindi> yang tertuang dalam 

karyanya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 

yang menggunakan pendekatan historis-filosofis. Adapun metode yang digunakan 

dalam menganalisis data adalah metode analisis deskriptif dan analisis 

eksplanatori. Sedangkan dalam penarikan simpulan digunakan metode berpikir 

induktif. 

Dari penelitian ini terungkap kerangka epistemologis kajian rija>l al-h}adi>s\ 
Mus}t}afa> Bu>hindi> yang terdiri dari sumber pengetahuan, pendekatan dan metode 

serta kerangka berpikirnya adalah sebagai berikut. Pertama, sumber pengetahuan 

kajian rija>l al-h}adi>s\ dalam epistemologi Bu>hindi> adalah teks keagamaan (al-

Qur’an, hadis, dan Injil) dan historisitas pemikiran-pemikiran rija>l al-h}adi>s\ yang 

tertuang dalam berbagai kitab rija>l. Kedua, pendekatan dan metode untuk 

mengkaji Abu Hurairah adalah pendekatan historis-kritis-rasional dengan metode 

kritik historis yang mekanismenya dilakukan dengan cara melakukan 

perbandingan (komparasi; cross check) terhadap berbagai sumber. Ketiga, 

kerangka berpikir yang dipegang Bu>hindi> dalam mengkaji Abu Hurairah 

tampaknya lebih cenderung menggunakan rasionalisme-kritikal-verifikatif yang 

berbasis historis. Logika yang dibangun atas kesadaran historis-kritis dan kritik 

historis dengan basis rasionalisme menjadikannya berbeda dengan logika yang 

lazim dipakai oleh kalangan pakar hadis. Logika inilah yang menjadi sumbangan 

berharga Bu>hindi> dalam wacana studi hadis, khususnya kajian rija>l al-h}adi>s\. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bagi kaum muslim, hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. 

Selain sebagai penjelas (tafsi>r, tabyi>n, tafs}i>l) atas al-Quran, hadis pun berfungsi 

sebagai pijakan syari‟at (al-tasyri’) di luar al-Quran.
1
 Karena kedudukannya yang 

penting itu, hadis mendapat perhatian dari para pengkaji teks keagamaan, baik 

dari kalangan muslim maupun orientalis. 

Salah satu komponen penting dalam konstruksi hadis adalah periwayat (al-

ra>wi; transmitter). Periwayat merupakan orang yang bertanggung jawab dalam 

periwayatan (penerimaan dan penyebaran) hadis. Sampai atau tidaknya, dikenal 

atau tidaknya, dan bahkan diterima atau ditolaknya sebuah hadis bergantung pada 

kualitas periwayatnya.
2
 Mengingat urgensitas peranan periwayat dalam sebuah 

hadis, idealnya seorang periwayat harus memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang 

pantas sebagai pewaris ajaran Nabi.
3
 Namun faktanya, tidak semua periwayat 

hadis memiliki kedua unsur tersebut secara sempurna. 

                                                           
1
 Mustafa al-Siba‟i, Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum, terj. A. Muchit (Bandung: 

Diponegoro, 1990), hlm. 31-37. Lihat juga Abbas Mutawalli Hamadah, Sunnah Nabi 

Kedudukannya Menurut al-Quran, terj. A. Abdussalam, cet. II (Bandung: Gema Risalah Press, 

1997), hlm. 35-40. Lihat pula Subhi al-Salih, ‘Ulu >m al-H}adi>s\ wa Mus}t}alahuh (Beirut: Dar al-„Ilm 

li al-Malayin, 1977), hlm. 96-98. 

2
 Muhammad „Ajjaj al-Khatib, U\\s}u>l al-H}adi>s|: ‘Ulu >muhu wa Mus}t}alahuh (Beirut: Dar al-

fikr, 1989) hlm. 385-389. 

3
 Syarat dasar yang disepakati oleh hadis untuk periwayat adalah ‘adl dan d}abit. Al-‘adl 

menurut ulama hadis berarti terkait kepribadian (personalitas) seorang periwayat dengan 
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Oleh karena itu, muncul suatu disiplin yang membahas tentang seluk-

beluk periwayat hadis, yaitu ilmu rija>l al-hadi>s\.4 Dengan ilmu ini, segala 

informasi mengenai seluk-beluk kesejarahan (ta>ri>kh al-ruwa>h) dan kualitas 

kepribadian periwayat (‘ilm al-jarh wa al-ta’di>l) dapat diketahui. Sehingga hal itu 

dapat membantu dalam penilaian kualitas sanad hadis. 

Pada dasarnya kajian rija>l al-hadi>s\—yang menjadikan manusia sebagai 

subjek (kritikus hadis) dan objek (periwayat hadis)—sudah ada bersamaan dengan 

aktivitas periwayatan hadis itu sendiri.
5
 Hanya saja, sebagai suatu disiplin 

keilmuan, ia muncul bersamaan dengan kemunculan ilmu-ilmu hadis lainnya, 

ketika kodifikasi hadis mulai dirintis.
6
 

Dalam perjalanannya, kajian rija>l al-hadi>s\, khususnya pada ‘ilm al-jarh wa 

al-ta’di>l, mengalami dinamika yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya kajian kritik sanad baik yang dilakukan oleh kritikus dari kalangan 

muslim maupun orientalis.
7
 Selain itu, kajian kritik sanad—yang hakikatnya 

merupakan kajian kritis terhadap kredibilitas periwayat hadis—pada awalnya 

                                                                                                                                                               
barometer beragama Islam, mukallaf, terbebas dari sebab-sebab fasik dan tidak cacat muru>ah-nya. 

Sementara al-d}abit adalah riwayat seorang periwayat tidak bertentangan riwayat periwayat lain 

yang terpercaya, tidak jelek hafalannya, tidak pelupa, dan tidak banyak wahm, lihat Mahmud 

Thahhan, Intisari Ilmu Hadis, terj.A. Muhtadi Ridwan, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 

160.  Lihat juga, Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan 

dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 161 

4
 Suryadi, Metodologi Ilmu Rijalil Hadis (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 

hlm. 2. 

5
 Suryadi, Metodologi Ilmu Rijalil Hadis..., hlm. 2-3. 

6
 Suryadi, Metodologi Ilmu Rijalil Hadis..., hlm. 2-3. 

7
Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Jakarta: 

Hikmah, 2009), hlm. 2-5  
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tidak berlaku untuk periwayat pertama, yakni kalangan sahabat. Hal itu karena 

sahabat merupakan orang yang melihat, mendengarkan, merasakan dan 

mengalami kehidupan bersama dengan Nabi serta menyaksikan secara langsung 

bagaimana wahyu dan hadis disabdakan. Selain itu, asumsi bahwa semua sahabat 

Nabi memiliki kredibilitas yang baik (kullu s}aha>bah ‘udu>l) sangat kuat di 

kalangan mayoritas ulama hadis. Oleh karena itu, bagi mereka tidak perlu lagi 

melakukan reanalyze terhadap kepribadian dan apa yang diriwayatkannya, apalagi 

mengkritiknya.
8
  

Namun seiring berjalannya waktu dan peradaban manusia, konsep kullu 

s}aha>bah ‘udu>l mendapat perhatian dari kalangan kritikus hadis. Konsep tersebut 

dianggap rancu karena cenderung diskriminatif dan kontras dengan ide dasar ilmu 

rija>l al-hadi>s\. Sebab sahabat adalah manusia biasa yang tidak luput dari alpa. Oleh 

karena itu, sahabat yang meriwayatkan hadis pun harus menjadi objek analisis 

ilmu rija>l al-hadi>s\.9 

Salah satu sahabat yang menjadi sorotan para kritikus hadis adalah Abu 

Hurairah. Hal itu dikarenakan adanya kejanggalan mengenai kredibilitas Abu 

Hurairah sebagai seorang periwayat hadis terbanyak. Sehingga hal itu menuai 

kritik dari beberapa pakar. 

                                                           
8
 Ahmad Muhammad Syakir, al-Ba>’is\ al-H}as\i>s\ (Beirut: Muassasah al-Kutub al-S\\|aqa>fah, 

1408 H), hlm. 135. 

9
 Mahmud Abu Rayyah, Ad}w>a’ ‘ala> al-Sunnah al-Muh}ammadiyah (Kairo: Darul Ma`arif, 

1994), hlm. 354. Lihat juga Nurun Najwah, “Tawaran Metode dalam Studi Living Sunnah” dalam 

Sahiron (ed.), Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadis (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 

142-143. 
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Persoalan kredibilitas Abu Hurairah sebagai periwayat terbanyak sejatinya 

merupakan persoalan klasik yang masih didiskusikan. Tidak sedikit ulama yang 

menanyakan kembali (criticize) persoalan tersebut. Sebut saja Abu Rayyah (w. 

1970 M), misalnya. Ulama asal Mesir ini meragukan Abu Hurairah sebagai 

periwayat yang banyak meriwayatkan hadis dengan alasan bahwa hal itu sangat 

tidak mungkin jika dilihat dari waktu kebersamaannya dengan Nabi yang begitu 

singkat, yaitu sekitar setahun sembilan bulan. Seharusnya sahabat yang paling 

lama bersama Nabi, paling tinggi derajat dan pengetahuan agamanya adalah 

sahabat yang paling banyak riwayatnya seperti empat khalifah pertama, sepuluh 

orang yang dijamin masuk surga dan para petinggi kaum Muhajirin dan Anshar, 

serta isteri Nabi sendiri, „Aisyah. Namun faktanya tidak demikian, justru riwayat 

mereka sangat sedikit bahkan ada yang cuma satu hadis.
10

 

Bahkan Abu Rayyah pun menilai negatif tentang kepribadian Abu 

Hurairah. Menurutnya, Abu Hurairah masuk Islam dan selalu berusaha untuk 

bersama dengan Nabi hanya demi kepentingan perut.
11

 Selain itu, ia pun 

menganggap bahwa Abu Hurairah tidak pantas sebagai periwayat hadis 

dikarenakan sering bercanda dan berkomplot dengan Mu'awiyah pasca wafatnya 

Nabi.
12

 

                                                           
10

 Mahmud Abu Rayyah, Ad}w>a’ ‘ala> al-Sunnah al-Muh}ammadiyah..., hlm. 167. 

11
 Mahmud Abu Rayyah, Ad}w>a’ ‘ala>  al-Sunnah al-Muh}ammadiyah..., hlm. 180 

12
 Mahmud Abu Rayyah, Ad}w>a’ ‘ala>  al-Sunnah al-Muh}ammadiyah..., hlm. 220. 
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Selain Abu Rayyah, kritikus yang bernama Mustafa Buhindi juga 

melakukan kritik serupa. Melalui karyanya, Aks\ara Abu> Hurairah: Dira>sah 

Tah}li>liyyah Naqdiyyah, Buhindi melakukan pembongkaran atas opini umum 

tentang Abu Hurairah sebagai periwayat terbanyak. Baginya, ada dua kategori 

riwayat yang mesti dianalisis kembali secara kritis, yang lazim digunakan sebagai 

legitimasi alasan tentang keunggulan Abu Hurairah sebagai periwayat terbanyak. 

Pertama, riwayat-riwayat yang menyatakan tentang Abu Hurairah sebagai 

periwayat terbanyak.
13

 Kedua, riwayat-riwayat tentang intensitas kebersamaan 

Abu Hurairah dengan Nabi lebih banyak dibandingkan dengan kalangan 

Muhajirin dan Ansar
14

, bahkan dengan „A‟isyah sekalipun.
15

 Hal itu dikarenakan 

kalangan Muhajirin dan Ansar lebih disibukkan dengan urusan dunianya, 

sedangkan „A‟isyah juga lebih disibukkan dengan bersolek.
16

 

Menurutnya, berbagai riwayat tentang keunggulan Abu Hurairah sebagai 

periwayat terbanyak tidak memiliki pijakan yang kuat.
17

 Hal itu dikarenakan yang 

menjadi sumber informan periwayatan tersebut adalah Abu Hurairah sendiri. 

Sebagaimana ia tegaskan dalam kritiknya sebagai berikut: 

                                                           
13 Mus}t}afa> Bu>hindi>, Aks\ara Abu> Hurairah: Dira>sah Tahli>liyyah Naqdiyyah (tanpa kota 

terbit: Da>r al-Baid}a>’, 2002) hlm. 4. 

14
Mus}t}afa> Bu>hindi>, Aks\ara Abu> Hurairah..., hlm. 4-6 dan 10-14. 

15
Mus}t}afa> Bu>hindi>, Aks\ara Abu> Hurairah..., hlm. 18-23. 

16
Mus}t}afa> Bu>hindi>, Aks\ara Abu> Hurairah..., hlm. 15 dan 18. 

17
Mus}t}afa> Bu>hindi>, Aks\ara Abu> Hurairah..., hlm.13. 
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19
 

Pernyataan “inna ha>z\ih al-riwa>ya>t allati> yarwi>ha> Abu> Hurairah nafsuh ‘an 

aqwa>l al-na>s...,” dan “…wa lam najid ah}adan min al-s}ah}a>bah yatah}addas\ ‘an 

ha>z\ih al-mula>zamah...,” mengindikasikan bahwa Buhindi memungkiri kebenaran 

riwayat tersebut, dikarenakan sumber atau informan awal dalam mata rantai 

periwayatan tersebut adalah Abu Hurairah sendiri. Baginya, adalah “janggal” 

ketika suatu berita tentang keunggulan Abu Hurairah namun sumber atau 

informan awal dalam mata rantai pemberitaan tersebut adalah Abu Hurairah 

sendiri. 

 Selain itu, Buhindi juga melakukan kritik melalui logika-logika yang 

dibangun dalam bingkai historis. Menurutnya, jikalau memang Abu Hurairah 

adalah orang yang sering i’tika>f bersama Nabi, dan „A‟isyah adalah orang yang 

sibuk dengan urusan bersolek, sehingga Abu Hurairah lebih banyak mendapatkan 

hadis Nabi. Sementara itu, menurut data sejarah bahwa antara kamar „A‟isyah dan 

masjid yang dipakai i’tika>f Nabi hanya disekat dinding, sehingga tidak menuntut 

                                                           
18

Mus}t}afa> Bu>hindi>, Aks\ara Abu> Hurairah..., hlm. 5. 

19
Mus}t}afa> Bu>hindi>, Aks\ara Abu> Hurairah..., hlm. 11-13. 
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kemungkinan „A‟isyah juga dapat mendengar, atau bahkan melihat proses 

periwayatan hadis yang dilakukan oleh Nabi dan Abu Hurairah. Oleh karena itu, 

mestinya „A‟isyah pun punya riwayat yang sama dengan Abu Hurairah. Dalam 

pada itu, secara logis tidaklah mungkin „waktu hidup‟ „A‟isyah hanya disibukkan 

dengan urusan bersolek. Bahkan „A‟isyah adalah isteri Nabi yang tentu lebih 

banyak intensitas kebersamaan dengan Nabi dari pada sahabat lainnya. Sehingga 

pernyataan Abu Hurairah yang menganggap dirinya sebagai seseorang yang lebih 

banyak intensitas kebersamaan dengan Nabi tidaklah logis dan tidak memiliki 

pijakan yang kuat.
20

 

Sampai pada titik ini, logika-logika kritis yang digunakan Buhindi dalam 

kajiannya tersebut cenderung berbeda dengan logika yang lazim digunakan di 

kalangan pakar hadis. Oleh karena itu, penulis berminat untuk mengkaji kritik 

Buhindi tersebut yang tertuang dalam karyanya, Aks\ara Abu> Hurairah, khususnya 

pada aspek epistemologis. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 

penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kerangka epistemologis kajian Mus}t}afa> Bu>hindi tentang 

Abu Hurairah yang tertuang dalam karyanya, Aks\ara Abu> Hurairah? 

                                                           
20 Mus}t}afa> Bu>hindi>, Aks\ara Abu> Hurairah..., hlm. 19. 
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2. Bagaimana kontribusinya dalam wacana studi hadis, khususnya studi 

rija>l al-h}adi>s\? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ditentukan, maka 

penelitian ini memiliki tujuan: (1) untuk mengetahui kerangka epistemologis 

kajian yang dilakukan Mustafa Buhindi tentang Abu Hurairah yang tertuang di 

dalam karyanya, Aks\ara Abu> Hurairah; (2) untuk mengetahui kontribusinya 

dalam wacana studi hadis, khususnya studi rija>l al-h}adi>s\. 

Sementara itu, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut. 

a. Memberikan kontribusi keilmuan dalam wacana studi hadis, 

khususnya kajian rija>l al-h}adi>s\. 

b. Sebagai pijakan awal yang membahas pemikiran tokoh Mustafa 

Buhindi. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu kajian tentang Mustafa 

Buhindi dan kitabnya Aks\ara Abu> Hurairah, dan tentang Abu Hurairah sendiri. 

Untuk kajian terhadap Mustafa Buhindi maupun kitabnya Aks\ara Abu> Hurairah, 

penulis belum menemukan satu karya pun yang membahas tentang beliau. 

Sedangkan kajian terhadap Abu Hurairah, penulis menemukan beberapa literatur, 

diantaranya: 
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Mahmud Abu Rayyah dalam kitabnya Ad}wa>’ `ala> al-Sunnah al-

Muh}ammadiyah. Dalam kitab tersebut terdapat penilaian-penialain Mahmud Abu 

Rayyah terhadap Abu Hurairah. Secara umum, ia mengemukakan berbagai 

penilaian tentang kepribadian Abu Hurairah yang cenderung pada penilaian 

negatif. Abu Rayyah mengatakan bahwa Abu Hurairah miskin, tidak jelas 

silsilahnya, masuk Islam telat, rakus dan suka bergurau. Dalam kitab ini juga 

disebutkan, Abu Hurairah seorang mudallis.
21

 

Syarafuddin al-Musawi, dalam kitabnya yang berjudul Abu> Hurairah, 

meneliti semua sisi kehidupan Abu Hurairah dengan membahas 40 hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pandangan beliau bisa dikatakan Syi‟ah murni, 

karena beliau tidak menerima periwayatan hadis Abu Hurairah ini dengan salah 

satu alasan tidak bersambung kepada imam-imam Syi‟ah.
22

 

Mustafa al-Siba‟i dalam kitabnya al-Sunnah wa Maka>natuha fi Tasyri>’ al-

Isla>mi> membela pendapat ulama hadis yang dianggap menyimpang oleh orang-

orang yang menyerang sunnah. Salah satunya, di dalam kitab ini al-Siba‟i 

membantah pendapat Abu Rayyah yang terlalu memojokkan posisi Abu Hurairah 

sebagai periwayat hadis.
23

 

                                                           
21

 Mahmud Abu Rayyah, Ad}w>a’ ‘ala> al-Sunnah al-Muh}ammadiyah (Kairo: Darul 

Ma`arif, 1994). 

22
 Syarafuddi>n al-Mu>sawi>, Abu> Hurairah (al-T}aba’ah al-Hamdariyyah, 1956). 

23
 Mus}t}afa> al-Siba>̀I, al-Sunnah wa Maka>natuha> fi Tasyri’ al-Islami, (Beirut: Maktab al-

Isla>mi> Da>r al-Warra>q, 2005). 
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Difa>’ ‘an Abi> Hurairah, karangan Abdul Mun‟im Salih „Aliy al-„Azza. 

Dalam kitab ini, beliau mengemukakan pembelaan yang mendalam terhadap Abu 

Hurairah. Abu Hurairah dinilai sebagai tokoh yang sangat masyhur dan 

perkepribadian mulia. Abdul Mun‟im Salih „Aliy al-„Azza
 
juga mencantumkan 

taus\i>q dari nabi Saw terhadap Abu Hurairah, serta informasi dan penilaian-

penilaian dari para sahabat, tabi‟in, tabi‟ al-tabi‟in.
24

 

Skripsi mahasiswi jurusan Tafsir Hadis yang bernama Suniyah dengan 

berjudul “Kritik Abu Rayyah terhadap Abu Hurairah dalam kitab Ad}wa>’ ala> al-

Sunnah al-Muh}ammadiyah”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana seorang Abu 

Hurairah dalam pandangan Mahmud Abu Rayyah yang berpandangan negatif 

terhadap Abu Hurairah.
25

 

Muhammad „Ajjaj al-Khatib dalam kitabnya yang berjudul Abu> Hurairah 

Ra>wiyah al-Isla>m26
 mengungkapkan segala hal yang berkaitan dengan Abu 

Hurairah. Dalam kitab ini, „Ajjaj al-Khatib menyatakan kebenaran periwayatan 

Abu Hurairah dengan menyertakan riwayat-riwayat yang mendukung. 

Keutamaan-keutamaan Abu Hurairah juga diungkapkan, baik keutamaan sebagai 

seorang sahabat maupun sebagai seorang peperiwayat. 

                                                           
24

 Abdul Mun‟im Shalih Aliy al-„Azza, Difa>’ ‘an Abi> Hurairah, (Beirut: Darul Qalam, 

1981). 
25

 Suniyah, Kritik Abu Rayyah terhadap Abu Hurairah dalam kitab Ad}wa>’ `ala> al-Sunnah 
al-Muh}ammadiyah, Skripsi Jurusan Tafsir Hadis 2005. 

26
 Muhammad „Ajjaj al-Khatib, Abu> Hurairah Ra>wiyah al-Islam cet. III, (Kairo: 

Maktabah Wahbah, 1982). 
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Karya berikutnya dari Fatima Mernissi yang berjudul, Wanita di dalam 

Islam. Fatima Mernissi mengutip hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah yang berkaitan dengan misoginis. Melalui penelitian yang dilakukan 

oleh Fatima Mernissi ini, Fatima meragukan kedudukan hadis yang diriwayatkan 

oleh Abu Hurairah karena menurutnya ada kepentingan pribadi dari Abu Hurairah 

untuk meriwayatkan hadis-hadis tersebut.
27

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research). Dengan 

artian bahwa penelitian ini mengacu pada data-data tertulis baik berupa buku, 

jurnal, artikel dan semacamnya yang terkait dengan tema penelitian.
28

 Adapun 

objek material dalam penelitian ini adalah kitab Aks\ara Abu> Hurairah: Dira>sah 

Tahli>liyyah Naqdiyyah karya Mustafa Buhindi. Sementara itu, objek formal 

penelitian ini adalah epistemologi kajian Rijal al-Hadis Mustafa Buhindi yang 

tertuang dalam karyanya tersebut. 

2. Pendekatan Penelitian 

Secara operasional, penelitian ini menggunakan pendekatan historis-

filosofis sebagai alat untuk meneropong semua permasalahan yang ada dalam 

penelitian. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat menganalisis tiga unsur 

                                                           
27

 Fatima Mernissi, Wanita Di Dalam Islam, terj. Yaziar Radianti  (Bandung: Pustaka, 

1994). 
28

 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar dan Metode Teknik 

Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 182. 
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kajian yang meliputi (1) intrinsik teks, (2) akar kesejarahan dan latar belakang 

tokoh dalam memunculkan pemikiran atau gagasannya, dan (3) kondisi historis 

yang melingkupinya.
29

 Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan 

struktur dasar dari kajian Mustafa Buhindi tentang Abu Hurairah yang 

termanifestasikan dalam kitab Aks\ara Abu> Hurairah. Bagaimana pun, penelusuran 

struktur dasar merupakan ciri dari pendekatan filosofis.
30

 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terbagi ke dalam dua 

kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun yang 

dimaksud sumber data primer adalah data yang dijadikan rujukan utama dalam 

penelitian. Dalam konteks penelitian ini, kitab Aks\ara Abu> Hurairah: Dira>sah 

Tah}li>liyyah Naqdiyyah adalah sumber primernya. Sementara itu, yang dimaksud 

sumber  sekunder adalah data pendukung yang membantu data primer. Data 

sekunder ini didapat dari buku lain, artikel, jurnal, hasil riset ilmiah dan 

semacamnya, yang tentunya berhubungan dengan tema penelitian. 

4. Metode Analisis dan Olah Data 

Metode yang digunakan dalam menganalis dan mengolah data dalam 

penelitian ini adalah metode analisis-deskriptif, yaitu sebuah analisis yang 

                                                           
29 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 

28. 

30 Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2002), hlm. 280. Lihat juga, Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer..., hlm. 

28. 
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sifatnya menggambarkan objek yang sedang diteliti. Penulis akan 

mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh. Selain 

itu, penulis juga menggunakan analisis eksplanatori sebagai metode lanjutan 

untuk menjelaskan objek pada wilayah „bagaimana‟ dan „mengapa‟. Metode ini 

sangat diperlukan karena penelitian ini bukan sekedar menulis kembali poin-poin 

pembahasan yang ada di dalam kitab Aks\ara Abu> Hurairah, melainkan sebuah 

upaya untuk „membahasakan‟ kerangka epistemologis kajian Mustafa Buhindi 

tentang Abu Hurairah yang tertuang dalam kitab tersebut. Dalam pada itu, dalam 

upaya „membahasakan‟ kerangka epistemologis kajian Mustafa Buhindi tersebut 

penulis juga menggunakan metode berpikir induktif, yaitu sebuah metode berpikir 

dari khusus ke umum. Artinya, dalam upaya „membahasakan‟ kerangka 

epistemologis kajian Mustafa Buhindi, penulis berangkat dari kasus-kasus praktis 

yang ada di dalam kitab Aks\ara Abu> Hurairah untuk ditarik menjadi sebuah 

kerangka epistemologis yang sifatnya general-teoretis. 

Maka langkah yang ditempuh secara teknis-operasional dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. Pertama, penulis akan melakukan inventarisasi data 

dan menyeleksinya sesuai dengan kebutuhan tema penelitian baik dari sumber 

primer maupun sekunder. Kedua, penulis akan melakukan olah dan analisis data 

sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Ketiga, penulis akan membuat 

kesimpulan secara cermat sesuai dengan problem atau rumusan permasalahan 

yang telah ditentukan. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika pembahasan yang lazim 

digunakan dalam karya ilmiah. Penelitian ini terdiri dari lima bab: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang 

masalah sebagai gambaran kegelisahan akademik yang hendak diteliti. Kemudian 

permasalahan tersebut difokuskan pada rumusan atau pokok permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, dijelaskan pula tujuan dan kegunaan 

penelitian baik yang sifatnya teoris maupun praktis. Kemudian didukung dengan 

adanya telaah pustaka, metode dan langkah-langkah penelitian yang dimaksudkan 

untuk menjelaskan tentang proses dan prosedur penelitian ini hingga sampai pada 

tujuan dalam menjawab problem akademik yang diajukan. 

Sementara itu, bab kedua adalah gambaran objek yang meliputi 

pembahasan potret historis kehidupan dan pemikiran Mus}t}afa> Bu>hindi. 

Bagaimana pun, Buhindi adalah tokoh yang menjadi objek dalam penelitian ini. 

Sehingga perlu dipaparkan penjelasan tentangnya agar objek dapat dipahami 

secara komprehensif. Di samping itu, pada bab kedua ini pun akan dipaparkan 

tentang gambaran kitab Aks\ara Abu> Hurairah yang merupakan objek material 

dalam penelitian ini. 

Bab ketiga merupakan tinjauan umum tentang epistemologi studi rija>l al-

h}adi>s\. Adapun pembahasannya terbagi ke dalam dua poin: (1) pembahasan 

tentang hakikat epistemologi yang meliputi pengertian, ruang lingkup dan 

berbagai hal yang berkaitan dengannya; (2) pembahasan tentang hakikat disiplin 
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rija>l al-h}adi>s\ yang mencakup pengertian, ruang lingkup, sejarah dan berbagai hal 

yang berkaitan dengannya. Pembahasan ini sangat penting sebagai pijakan teoretis 

dan bahkan perspektif dalam proses analisis data. 

Bab keempat adalah bagian inti dalam penelitian ini, yaitu pembahasan 

tentang konstruksi atau kerangka epistemologi kajian Mus}t}afa> Bu>hindi yang 

tertuang dalam karyanya, Aks\ara Abu> Hurairah. Adapun poin-poin 

pembahasannya mencakup hakikat kajian, sumber yang dijadikan rujukan, 

pendekatan dan metode yang digunakan dalam kajian tersebut. 

Kemudian diakhiri dengan penutup pada bab kelima yang berisi 

kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam dua poin sesuai dengan rumusan 

masalah yang sudah ditentukan, yaitu: 

Pertama, struktur epistemologi kajian Mustafa Buhindi yang 

termanifestasikan dalam kitab Aks\ara Abu> Hurairah adalah meliputi tiga poin 

dasar: (1) kajian Buhindi yang tertuang dalam kitab tersebut merupakan bentuk 

dari kajian rija>l al-h}adis\ yang objek bahasannya hanya memfokuskan pada 

periwayat bernama Abu Hurairah, (2) sumber kajian yang digunakan Buhindi 

meliputi kitab-kitab hadis, kitab-kitab rijal, al-Qur’an, dan bahkan Injil. Selain itu, 

ia juga menggunakan akal sebagai sumber pengetahuan, (3) struktur metodologis 

kajian Buhindi dalam kitab tersebut meliputi pendekatan historis-kritis-rasional 

dan metode kritik historis baik secara sinkronik maupun diakronik, serta 

menggunakan analisis logis. 

Kedua, setidaknya ada dua poin yang menjadi peran kontributif kajian 

Buhindi dalam wacana studi hadis: (1) Buhindi menekankan pentingnya 

revitalisasi historis kritis dan kritik historis dalam studi hadis, dan (2) menekankan 

pentingnya rasionalitas historis dalam studi hadis, khususnya studi rija>l al-h}adis\. 
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B. Saran 

Penelitian ini hanyalah upaya sederhana dalam membahasakan struktur 

epistemologi kajian Buhindi yang termanifestasikan dalam kitab Aks\ara Abu> 

Hurairah. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari semua 

kalangan. Selain itu, penulis pun menyadari bahwa pemikiran Buhindi tidaklah 

sempit. Karena itu, pemikirannya masih membuka ruang untuk diteliti, baik yang 

berkaitan dengan pemikiran hadis maupun yang lainnya. 
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