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ABSTRAK 

Skripsi ini, penulis akan fokus mengkaji masalah mati syahid, bagaimana 

pemaknaan dan pemahaman hadis mati syahid dalam kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa 

Taz\kirah al-Mu’mini>n fi> Fad}a>il al-Jiha>d fi> Sabi>l Alla>h wa Kara>ma>t al-Muja>hidi>n dan 

bagaimana implikasi pemahamannya terhadap konteks Indonesia masa kini. Penelitian 

ini berupa penelitian kualitatif dengan metode library research. Sumber data primer 

yang digunakan adalah kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n yang 

merupakan karya ulama Nusantara yang hidup di abad ke-18, yaitu Syekh ‘Abd al-

S{amad al-Ja>wi> al-Palimba>ni. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku, artikel, 

dan hasil penelitiannya lainnya yang berkaitan dengan Syekh ‘Abd al-S{amad dan mati 

syahid. Data-data yang ada kemudian dikumpulkan dengan metode dokumentasi. 

Kumpulan data tersebut dianalisis dengan ma’a>ni> al-h}adi>s\ yang ditawarkan oleh Abdul 

Mustaqim, meliputi kajian linguistik, sosio-historis, dan hermeutik. 

Berdasarkan data-data tersebut setelah dilakukan analisis, Syekh ‘Abd al-

S{amad menulis kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n sebagai imbauan 

untuk melakukan jihad melawan penjajah. Namun, hadis-hadis di dalam kitab ini tidak 

hanya berputar tentang mati syahid yang hanya di dapatkan melalui perang saja, Syekh 

‘Abd al-S{amad juga mencantumkan hadis-hadis mati syahid yang dapat diperoleh di 

luar peperangan. Dan setelah melakukan kajian ma’a>ni> al-h}adi>s, ada banyak sebab 

yang mengantarkan seseorang kepada kematian yang syahid. Misalnya, orang yang 

terkena penyakit apa saja seperti stroke, tuberkulosis (TBC), dan penyakit-penyakit 

lainnya yang membuat ia meninggal maka ia syahid, berdasarkan re-interpretasi dari 

hadis syahidnya orang yang batuk, sakit perut, dan radang selaput dada. 

Misalnya juga syahidnya seseorang karena wabah Coronavirus Disease 2019 

(Covid-19) yang melanda masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia di tahun 2020 

ini, bentuk re-interpretasi dari hadis wabah Ta>’u>n yang melanda umat manusia di masa 

Nabi saw. Dan masih banyak lagi hadis-hadis mati syahid di luar peperangan yang bisa 

dire-interpretasi dalam kehidupan masa kini. Namun mati syahid di dalam peperangan 

mati syahid ini berlaku pada negara yang masih diserang oleh negara tertentu, seperti 

Palestina yang tiada hentinya diserang oleh Israel, maka muncullah upaya bom bunuh 

diri yang disebut juga dengan bom syahid. Namun, dalam konteks Indonesia tindakan 

bom syahid yang merupakan bagian dari aksi teroris merupakan perbuatan yang sama 

sekali tidak dibenarkan, alasannya karena negara Indonesia merupakan negara yang 

aman dari ancaman orang-orang kafir setelah masa reformasi. 

 

Kata kunci: syahid, jihad, Nusantara, Syekh ‘Abdus}-S{amad al-Ja>wi> al-Palimba>ni>.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Mati syahid merupakan kematian yang banyak diidamkan oleh umat Islam. 

Pasalnya dalam al-Quran maupun hadis, Allah menyediakan bagi para syuhada 

kemuliaan, keutamaan, kedudukan yang tinggi, dan derajat yang mulia. Dalam al-

Quran dan hadis ada banyak cara untuk meraih kemuliaan mati dalam keadaan syahid. 

Namun, mati syahid  terjadi penyempitan makna oleh  sekelompok umat Islam. Seolah 

mati syahid  hanya bisa diraih dengan jihad dalam arti perang di jalan Allah. Konsep 

jihad yang mestinya sangat luas maknanya sering disalahpahami dengan tindakan 

kekerasan atas nama agama. Padahal konsep jihad bisa mengalami perkembangan 

sesuai dengan konteks yang mengiringinya, karena konsep jihad merupakan konsep 

yang dinamis.1 

Tindakan-tindakan terorisme atas nama agama sebagaimana peristiwa Bom 

Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 merupakan bukti nyata. Aksi tersebut 

dilakukan oleh Amrozi, Ali Ghufron, dan Imam Samudera. Di dunia barat, stigma 

bahwa agama Islam adalah agama teroris sangat kuat terutama setelah tragedi World 

Trade Center (WTC) dan Pentagon pada tanggal 11 September 2001 yang diduga 

 
1 Abdul Mustaqim “Bela Negara dalam Perspektif al-Quran: Sebuah Transformasi Makna 

Jihad”, Jurnal Analisis, XI, Juni 2011, hlm. 117. 
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dilakukan oleh kelompok al-Qaeda yang dikomando oleh Osama bin Laden.2. Dunia 

Internasional melihat bom Bali sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tragedi 

tersebut, sebab bom Bali terjadi setahun setelah tragedi WTC dan Pentagon.3 

Selain peristiwa di atas, beberapa bulan lalu peristiwa yang sempat 

menggemparkan masyarakat Indonesia, yaitu bom bunuh diri/bom syahid yang 

dilakukan oleh Dita Oepriarto sekeluarga pada pada 13 Mei 2018 di Surabaya. Bom 

meledak di tiga gereja, kantor polisi, dan rumah susun. Kemudian terjadi lagi sehari 

setelahnya oleh Tri Murtiono sekeluarga yang meledak di Polrestabes Surabaya. 

Mereka dikatakan terkait dengan Jamaah Ansarut Daulah (JAD). JAD diduga 

merupakan pendukung utama ISIS di Indonesia.4 

Persoalan bom bunuh diri/bom syahid juga dilakukan oleh masyarakat 

Palestina dalam melawan penjajah Israel. Namun konteksnya berbeda, mereka berada 

dalam wilayah yang kurang aman. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang bom 

bunuh diri/bom syahid dalam konteks tersebut. Seperti yang difatwakan oleh Yusuf al-

Qaradawi membenarkan tindakan tersebut dengan alasan bahwa Israel bukan 

masyarakat Sipil tetapi mereka orang yang bersenjata.5 Sedangkan ‘Abdul-‘Azi>z al-

 
2 Ansari Yamamah, Evolusi Jihad: Konsep dan Gerakan, (Medan: Perdana Publishing, 

2016), hlm. 192. 

3 Zulfi Mubaraq, Tafsir Jihad, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 5. 

4 Danu Damarjati, “Terorisme Terlaknat 2018: Bom Sekelurga Mengguncang Surabaya” 

dalam https://m.detik.com, diakses tanggal 4 November 2019. 

5 Ansari Yamamah, Evolusi Jihad, hlm. 147. 
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Syaikh (mufti kepala Arab Saudi) tidak membenarkan tindakan tersebut dengan alasan 

membunuh orang-orang yang tak berdosa dan merusak fasilitas masyarakat. 

Sejalan dengan fatwa Muhammad Sayyid Tantawi (mantan Mufti Ketua 

Mesir dan Rektor al-Azhar University) bahwa tindakan semacam itu merupakan 

perbuatan pengecut yang akan ditunggu pembalasannya di hari pembalasan, umat 

Muslim seharusnya bersikap ksatria.6 Namun, dalam konteks Indonesia tindakan bom 

bunuh diri/bom syahid yang merupakan bagian dari aksi teroris dilarang, alasannya 

karena negara Indonesia merupakan negara yang aman dari ancaman orang-orang 

kafir. 

Sebagaimana banyak diketahui, hadis-hadis tentang mati syahid 

menunjukkan beberapa variasi, tidak hanya berfokus pada jihad berperang melawan 

orang kafir, ada yang syahid karena wabah T{a>’u>n, tenggelam, sakit perut, sakit batuk, 

di tempat asing, jatuh dari jurang, diterkam binatang buas, bahkan menahan rindu atau 

memendam cinta kepada seseorang. Oleh karena itu, hadis-hadis mati syahid tersebut 

berasal dari Rasulullah saw. maka semestinya dipahami bahwa hadis merupakan satu 

kesatuan, tidak bisa dipahami secara parsial. 

Di antara sekian ulama yang memiliki perhatian khusus terhadap hadis-hadis 

keutamaan mati syahid adalah Syekh ‘Abd al-S{amad al-Ja>wi> al-Palimba>ni> 

 
6 Ansari Yamamah, Evolusi Jihad, hlm. 148. 
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(selanjutnya Syekh ‘Abd al-S{amad, w. 1832)7 dalam kitabnya Nas}i>h}ah al-Muslimi>n 

wa Taz\kirah al-Mu’mini>n fi Fad }a>il  al-Jiha>d fi Sabi>l Alla>h wa Kara>ma>t al-Muja>hidi>n 

(selanjutnya Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n, 1775).8 Kajian ini 

penting dan menarik, mengingat mati syahid memiliki kemuliaan, keutamaan dan 

kedudukan yang tinggi derajatnya di hadapan Allah swt. Bahkan, hal tersebut 

mengalahkan keutamaan ibadah yang pokok sekalipun seperti salat, zakat, puasa dan 

haji.9 

Sebelum Indonesia merdeka atau pada masa kolonial, paling tidak dimulai 

sejak abad 17 hingga pertengahan abad 20, selain semangat kebangsaan yang ingin 

melepaskan diri dan menjadi bangsa yang bebas, ia juga memiliki semangat gerakan 

jihad yang diserukan oleh para ulama10, salah satunya yaitu Syekh ‘Abd al-S{amad. 

Seperti terlihat di akhir namanya, beliau adalah orang Indonesia yang berasal dari 

Palembang.11 Di Haramain ia belajar hadis, fikih, syariat, tafsir, kalam, dan tasawuf. 

 
7 Mal An Abdullah, Syaikh Abdus Samad al-Palimbani: Biografi dan Warisan Keilmuan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2015), hlm. 117. 

8 Mal An Abdullah, Syaikh Abdus Samad al-Palimbani, hlm. 57. 

9 Abdul Baqi Ramdhun, Jihad Jalan Kami, (Solo: Era Intermedia, 2002), hlm. 266. 

10 Ansari Yamamah, Evolusi Jihad, hlm. 161. 

11 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

dan XVIII, (Jakarta: Penerbit Mizan, 1994), hlm.313 
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Di antara disiplin ilmu tersebut ia lebih cenderung terhadap tasawuf,12 khususnya 

tasawuf yang dibawa oleh al-Gaza>li>.13 

Syekh ‘Abd al-S{amad merupakan ulama yang sangat produktif, bahkan yang 

paling menonjol di antara ulama Melayu-Nusantara yang hidup di abad 18 Masehi.14 

Karya-karyanya tentu sebagian besar membahas tentang tasawuf. Namun selain dari 

pada itu, ia mengimbau kaum Muslim melancarkan jihad melawan orang-orang Eropa, 

terutama Belanda, yang terus menggiatkan usaha-usaha mereka menundukkan entitas-

entitas politik Muslim di Nusantara.15 Imbauan tersebut dicurahkan dalam kitabnya 

yaitu Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n. 

Kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n merupakan kitab 

risalah yang mengkhususkan pemaknaan jihad sebagai qital, perang suci. Para 

pengkaji modern mengakui bahwa kitab ini merupakan karya yang pertama membahas 

tentang jenis ini (jihad dan mati syahid) dari kalangan ulama Jawi/Nusantara.16 Syekh 

‘Abd al-S{amad menulis kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n dilatar 

belakangi seruan jihad melawan kolonial. Namun, di Indonesia sudah tidak ada lagi 

 
12 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

dan XVIII, hlm.312. 

13 ‘Abd-S{amad al-Ja>wi> al-Palimba>ni>, Jalan Hamba Menuju Pintu Takwa terj. Bagus Irawan, 

(Jakarta: Sahifa, 2019), hlm. xxi. 

14 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

dan XVIII, hlm. 306. 

15 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

dan XVIII, hlm. 314. 

16 Mal An Abdullah, Syaikh Abdus Samad al-Palimbani, hlm. 57. 
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penjajahan dan peperangan oleh kolonial atau orang kafir sejak ditetapkannya hari 

kemerdekaan Indonesia. 

Lalu bagaimana umat muslim zaman sekarang khususnya Indonesia untuk 

meraih kemuliaan mati syahid pasca kemerdekaan? Bagaimana peran kitab Nas}i>h}ah 

al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n di masa reformasi ini? Berangkat dari 

kegelisahan tersebut, penulis akan mencoba menguraikan hadis-hadis keutamaan mati 

syahid yang ada dalam kitab ini dengan menggunakan metode ma’a>ni> al-h}adi>s\ Abdul 

Mustaqim. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat menjembatani hadis mati 

syahid pada masa Nabi saw., masa penjajahan di Nusantara, hingga masa kini. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemaknaan dan pemahaman hadis mati syahid dalam kitab Nas}i>h}ah 

al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n? 

2. Bagaimana implikasi pemahaman hadis mati syahid dalam kitab Nas}i>h}ah al-

Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n untuk konteks Indonesia masa kini? 

C. Tujuan dan Manfaat 

Dengan adanya pokok masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis mati syahid dalam kitab Nas}i>h}ah 

al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n. 
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2. Untuk mengetahui implikasi pemahaman hadis mati syahid dalam kitab Nas}i>h}ah 

al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n untuk konteks Indonesia masa kini. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Menambah wawasan khazanah kajian hadis, khususnya dalam bidang kajian kitab 

hadis dan ma’a>ni> al-h}adi>s\. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap studi hadis. 

2. Untuk menambah pengetahuan baru bagi penyusun khususnya dan masyarakat 

luas pada umumnya tentang tokoh ulama Nusantara Syekh ‘Abd al-S{amad 

sekaligus memperkenalkan kitabnya Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-

Mu’mini>n. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam hal ini, penyusun hanya memaparkan beberapa karya yang dianggap 

memiliki kedekatan dan signifikansi dalam penelitian. Semua sumber yang disebutkan 

tersebut bakal berguna untuk memetakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Sumber yang penyusun temukan dapat diklasifikasikan menjadi tiga. 

Pertama, yang membahas tentang Syekh ‘Abd al-S{amad. Kedua, membahas tentang 

kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n. Ketiga, yang membahas tentang 

mati syahid. 

1. Seputar Syekh ‘Abd al-S{amad 

Tulisan Mal An Abdullah dalam bukunya “Syaikh Abdus-Samad al-

Palimbani: Biografi dan Warisan Keilmuan”. Secara umum buku ini membahas 
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tentang kehidupan Syekh ‘Abd al-S{amad yang meliputi kelahiran dan nasab, 

proses pendidikan yang dijalaninya, peran sejarahnya baik di Arab maupun di 

Melayu, masa akhir hayatnya, dan tradisi keilmuan yang terbentuk dan 

diwariskannya. Semuanya itu ia tulis dalam bukunya sepanjang sumber yang ia 

temukan dan meluruskan atau memperbaiki kekeliruan tentang perjalanan hidup 

Syekh ‘Abd-S{amad.17 

2. Seputar Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kira hal-Mu’mini>n 

Tulisan Zubair dalam jurnal LEKTUR Keagamaan Vol. 9 No. 2, 

November 2011 yang berjudul “Jihad dan Kemerdekaan: Studi atas Naskah 

Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n”, membahas tentang pemikiran 

Syekh ‘Abd al-S{amad tentang hukum jihad dan kontribusinya pada gerakan 

perjuangan kemerdekaan melawan penjajah Belanda. Ia melakukan kajian filologi 

kemudian dilanjut dengan pendekatan hukum terhadap kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n 

wa Taz\kirah al-Mu’mini>n. Syekh ‘Abd al-S{amad dalam kitabnya tersebut tidak 

melakukan ijtiha>d ist}inba>ti> mengenai hukum jihad, tetapi lebih bersifat pada 

ijtiha>d talbi>qi>, yaitu menerapkan ijtiha>d ulama lain, khususnya Imam al-

Nawawi>.18 

 
17 Mal An Abdullah, Syaikh Abdus Samad al-Palimbani. 

18 Zubair. “Jihad dan Kemerdekaan: Studi atas Naskah Nas}i>h}at al-Muslimi>n wa Taz}kirah al-
Mu’mini>n”, Jurnal LEKTUR Keagamaan, IX, November 2011. 
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Tulisan Baharudin dalam tesisnya “Jihad: Studi Kualitas Sanad Hadis 

Jihad dalam Kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n fi Fad }a>il  al-

Jiha>d fi Sabi>l Alla>h wa Kara>ma>t al-Muja>hidi>n”. Dalam tesis tersebut membahas 

tentang kualitas sanad hadis yang terdapat dalam kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa 

Taz\kirah al-Mu’mini>n. Dalam menguji kualitas hadisnya ia hanya berfokus pada 

satu pasal, yakni pasal kedua yang membahas tentang keutamaan jihad yang 

berjumlah 15 hadis. Ia menyimpulkan dari analisisnya terhadap satu pasal tersebut 

bahwa dari segi kualitas hadis-hadis keutamaan jihad yang sahih 80% dan yang 

daif 20%.19 

3. Seputar Mati Syahid 

Tulisan M. Saidi Ritaudin dalam jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 

(TAPIs) Vol.8 No.2 Juli-Desember 2012 yang berjudul “Ideologi Mati Syahid 

Bendera Pembenaran Melakukan Teror Kekerasan Politik”. Secara umum jurnal 

tersebut membahas tentang transformasi dan gerakan ideologi mati syahid tidak 

dapat dijadikan pembenaran dalam melakukan kekerasan politik yang dapat 

mengusik kedamaian dan ketenangan serta stabilitas politik, bahkan bisa menjadi 

aksi teror yang menakutkan.20 

 
19 Baharudin, “Jihad: Studi Kualitas Sanad Hadis Jihad dalam Kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa 

Taz\kirah al-Mu’mini>n fi Fad}a>il  al-Jiha>d fi Sabi>l Alla>h wa Kara>ma>t al-Muja>hidi>n”, Tesis Jurusan Tafsir 

Hadis Program Magister UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016. 

20 M. Saidi Riatudin. “Ideologi Mati Syahid Bendera Pembenaran Melakukan Teror 

Kekerasan Politik”, Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam (TAPIs), VIII, Juli-Desember 2012. 
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Tulisan Ernawati dalam skripsinya yang berjudul “Hadis-Hadis Tentang 

Kriteria Orang-Orang Yang Mati Syahid”. Skripsi tersebut membahas bahwa mati 

syahid ada tujuh macam menurut sabda Rasulullah saw. Namun, faktor yang 

utama dari penyebab kesyahidan adalah penderitaan yang besar dan kesusahan 

yang berat. Semua itu dihadapi  dengan sabar dan tawakal tanpa rasa putus asa 

sedikit pun, serta niat yang tulus dan ikhlas hanya untuk Allah swt. Penyakit-

penyakit, peristiwa, dan jihad di jalan Allah yang disebutkan dalam hadis tidak 

dapat dijadikan suatu patokan yang mutlak sebagai penyebab kesyahidan 

seseorang.21 

Demikian beberapa karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. 

Sejauh penulis melakukan penelusuran, belum ada yang membahas tentang penelitian 

ini, yaitu “Pemahaman Hadis-Hadis Mati Syahid Syekh ‘Abd al-S{amad al-Ja>wi> al-

Palimba>ni> (Studi atas Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n fi Fad }a>il  al-

Jiha>d fi Sabi>l Alla>h wa Kara>ma>t al-Muja>hidi>n”. 

E. Landasan Teori 

Penelitian ini menggunakan teori ma’a>ni> al-h}adi>s\  yang digagas oleh Abdul 

Mustaqim. Teori ini digunakan karena sesuai dengan tema penelitian penulis tentang 

mati syahid. Menurut Abdul Mustaqim, ilmu ma’a>ni> al-h}adi>s\ adalah ilmu yang 

membahas prinsip-prinsip metodologi (proses dan prosedur) memahami hadis Nabi 

 
21 Ernawati, “Hadis-Hadis Tentang Kriteria Orang-Orang Yang Mati Syahid: Studi Ma’anil 

Hadis”, Skrpisi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004. 
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saw. suatu hadis dapat dipahami maksud kandungannya secara tepat dan 

proporsional.22 Di antara aspek yang harus dipertimbangkan dalam kajian ma’a>ni> al-

h}adi>s\ adalah konteks semantis dan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya 

hadis (asba>b al-wuru>d) baik mikro maupun makro, posisi dan kedudukan Nabi saw. 

ketika menyampaikan hadis, konteks audiens yang menyertai Nabi saw., serta 

bagaimana mengubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga 

dapat menangkap maksud (maqa>s}id) secara tepat, tanpa kehilangan relevansinya 

dengan konteks kekinian yang selalu dinamis.23 

Berdasarkan pengertian di atas, ada dua objek kajian ma’a>ni> al-h}adi>s\, yaitu 

objek material dan formal. Objek material adalah bidang penyelidikan sebuah ilmu 

yang bersangkutan, dalam kajian ma’a>ni> al-h}adi>s\ objek materialnya adalah redaksi 

hadis-hadis Nabi saw., mengingat ilmu ma’a>ni> al-h}adi>s\ merupakan cabang ilmu hadis. 

Sedangkan objek formal adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana ilmu 

memandang objek material tersebut. Karena ilmu ma’a>ni> al-h}adi>s\ berkaitan dengan 

persoalan upaya memberi makna dan memproduksi makna (meaning) terhadap sebuah 

teks hadis, maka objek formalnya adalah matan atau redaksi hadis itu sendiri.24 Kajian 

ma’a>ni> al-h}adi>s\ sangat penting dalam konteks pengembangan studi hadis, antara lain: 

 
22 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan 

Metode Memahami Hadis, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm. 10. 

23 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi, hlm. 4. 

24 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi, hlm. 11. 
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1. Untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis. Adapun 

prinsip-prinsipnya yaitu: 

a. Tidak terburu-buru menolak suatu hadis hanya karena dianggap bertentangan 

dengan akal, sebelum melakukan penelitian secara mendalam; 

b. Memahami hadis secara tematik (maud}u>’i>), sehingga memperoleh gambaran 

yang utuh terkait tema yang dikaji; 

c. Membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek 

yang bersifat ideal moral (baca: maqa>s}id syari>’ah); 

d. Membedakan hadis-hadis yang bersifat lokal, temporal, dan universal. 

2. Untuk mengembangkan pemahaman hadis secara kontekstual dan progresif. 

Berhadapan dengan hadis Nabi saw. tidak sama ketika berhadapan dengan Nabi 

saw. secara langsung. Artinya, tidak bisa langsung bertanya kepada Nabi saw. 

karena beliau telah wafat. Hal ini mengandaikan otonomisasi teks, seseorang 

dituntut untuk selalu mencari kemungkinan pemahaman baru dari teks hadis. 

Sebab sebuah hadis tentu memiliki konteks historis yang melatar belakanginya 

(asba>b al-wuru>d), baik mikro, yakni konteks historis verbal yang terekam dalam 

kitab asba>b al-wuru>d, maupun konteks makro, yakni kondisi sosial politik dan 

geografis di mana Nabi dan para sahabat hidup di abad ke-7 Masehi dengan 

tradisi, kultur, dan lokalitas Arab yang khas ketika itu. Aspek tersebut sangat 

penting diperhatikan, sehingga dialektika teks dan konteks serta kontekstualisasi 

menjadi sebuah keniscayaan untuk menemukan maksud dan spirit makna di balik 

teks hadis Nabi saw. 
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3. Untuk melengkapi kajian ilmu hadis riwa>yah, sebab tidak lengkap jika hanya 

berhenti pada kajian tersebut. Hadirnya riwayat hadis bukan hanya sekedar untuk 

diriwayatkan saja, tetapi untuk dipahami oleh generasi-generasi berikutnya. Maka 

kajian ma’a>ni> al-h}adi>s\ menjadi penting dalam rangka menangkap pesan-pesan 

ideal yang tersirat maupun tersurat dalam teks hadis. Tanpa kajian ini, 

periwayatan hadis menjadi tidak berarti (meaningless). 

4. Sebagai kritik terhadap model pemahaman hadis yang kaku. Kajian ma’a>ni> al-

h}adi>s\ akan memberi perspektif baru dalam memahami hadis Nabi saw. 

Pembacaan terhadap hadis-hadis Nabi saw. menjadi lebih hidup (al-qira>’ah al-

h}ayah) dan terhindar dari model pembacaan yang mati (al-qira>’ah al-mayyitah).25 

F. Metode Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian ilmiah memerlukan sebuah metode yang sesuai 

dengan objek yang dikaji agar lebih terarah dan rasional. Fungsinya tidak lain sebagai 

pedoman untuk melakukan penelitian agar dapat menghasilkan hasil yang memuaskan 

dan maksimal. Sebelum penulis mengemukakan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini, terlebih dahulu akan penulis sampaikan mengenai gambaran umum 

penelitian yang penulis lakukan. 

1. Jenis Penelitian dan Jenis Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 

 
25 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi, hlm. 12-13. 
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statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.26 Jenis penelitian ini berlandaskan 

pada filsafat post-positivisme/interpretif, maka cenderung penelitian kualitatif 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah yakni meneliti kitab 

Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n sebagai objek kajian, bukan 

dengan eksperimen yang merupakan jenis penelitian kuantitatif.27 

Metode dalam penelitian kualitatif terbagi atas dua bagian, yaitu metode 

penelitian lapangan dan metode kepustakaan (literer). Karena objek penelitian ini 

adalah literatur, yaitu telaah atas hadis-hadis mati syahid dalam kitab Nas}i>h}ah al-

Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n, maka  jenis metode dalam penelitian ini 

dapat dikategorikan ke dalam jenis metode kepustakaan (literer). Sebuah metode 

penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya berada di pustaka, arsip, 

dokumen dan lain-lain.28 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data 

deskriptif.29 Untuk mengumpulkan data tentang obyek penelitian, penulis 

 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 347. 

27 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 25. 

28 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 190. 

29 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, hlm. 

43. 
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menggunakan berbagai sumber data deskriptif. Penulis memetakannya dalam 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari 

sumber pertama.30 Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber 

pertama, namun sumber kedua, ketiga, keempat dan seterusnya.31 Data 

sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai 

sumber seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, dan lain-lain yang bersangkutan 

dengan tema penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber 

tertulis (data deskriptif), maka untuk mengumpulkannya menggunakan 

teknik dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

 
30 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, hlm. 

204. 

31 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, hlm. 

204. 
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berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang.32 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, data tersebut harus dimaknai agar tidak 

hanya merupakan kumpulan data tanpa arti. Untuk memaknainya maka 

diperlukan proses analisis data.33 Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan 

mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau 

masalah yang ingin dijawab.34 

Obyek penelitian ini bersumber dan berfokus pada kitab Nas}i>h}ah al-

Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n, maka tehnik analisis data yang tepat 

untuk diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yakni 

menjelaskan pandangan Syekh ‘Abdus}-S{amad tentang hadis-hadis mati 

syahid. Bukan bertujuan untuk menguji hipotesa, melainkan hanya 

 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, hlm. 396. 

33 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 

2016), hlm. v. 

34 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2017), hlm. 209. 
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mendeskripsikan data apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang 

diteliti35, disertai dengan analisis dan interpretasi.36 

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode ma‘a>ni> al-h}adi>s\ oleh 

Abdul Mustaqim, yaitu sebagai berikut: 

a. Kajian linguistik, yaitu mencermati dimensi-dimensi semantis, struktur 

lingustik, termasuk aspek majaz-nya.37 

b. Kajian sosio-historis, yaitu menggabungkan antara teks hadis sebagai 

fakta historis dan sekaligus sebagai fakta sosial. Sebagai fakta historis, ia 

harus divalidasi melalui kajian jarh} wa ta‘di>l, apakah hadis tersebut sahih 

atau tidak. Sedangkan sebagai fakta sosial, pesan dari redaksi hadis 

sangat berkaitan erat tentang situasi dan relasi antar individu dengan 

masyarakat, dan bagaimana kultur dan tradisi yang mengitarinya. 

Pendekatan sosio-historis merupakan pengembangan dari pada teori 

asba>b al-wuru>d, ia lebih menekankan tentang bagaimana Nabi saw. 

bersabda, bagaimana kondisi dan kultural masyarakat saat itu, bagaimana 

proses terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang kemudian 

dikombinasikan dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang 

 
35 Mardalis, Metode Penulisan: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 

hlm. 26. 

36 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Tehnik, (Bandung: 

Tarsito, 1990), hlm. 139. 

37 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi, hlm. 31. 



18 
 
 

 
 

membawanya pada perilaku itu, dan bagaimana pola-pola interaksi sosial 

masyarakat saat itu.38 

c.   Upaya implikasi pemahaman terhadap hadis akan dilakukan kajian 

hermeneutis, yaitu upaya menafsirkan teks hadis yang muncul pada masa 

Nabi saw. bagaimana dipahami dalam konteks kekinian yang memiliki 

situasi yang berbeda. Nuansa hermeneutik yang menonjol dalam 

paradigma pemahaman hadis kontemporer meniscayakan bahwa setiap 

teks hadis perlu dicermati secara kritis, bahkan perlu ‘dicurigai’, kira-

kira ada kepentingan apa di balik pemahaman tersebut.39 

Secara sistematika, penulis akan melakukan kajian sosio-historis 

dari aspek historisnya terlebih dahulu, untuk menguji otentisitas hadis apakah 

sahih atau tidak. Kemudian melakukan kajian lingustik dan dilanjut dengan 

kajian sosio-historis aspek sosialnya. Terakhir akan dilakukan kajian 

hermeneutik untuk mengetahui implikasi pemahaman hadis mati syahid 

dalam konteks kekinian. 

5. Teknik Penulisan 

Teknik penulisan pada skripsi ini mengacu kepada Pedoman 

Penulisan Proposal dan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin 

 
38 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi, hlm. 64-67. 

39 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadis Paradigma Interkoneksi, hlm. 18. 
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dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

pada tahun 2015. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun sebuah laporan penelitian 

maka diperlukan yang namanya sistematika. Secara garis besar pembahasan dalam 

penelitian ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Secara 

keseluruhan, penelitian ini disusun dalam lima bab dan setiap bab memuat sub-sub 

bab. Sistematika dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Bab kedua berisi uraian tinjauan umum tentang mati syahid. 

Pembahasan ini meliputi definisi syahid, sejarah pemaknaan syahid perspektif al-

Quran dan hadis, dan jenis serta syarat mati syahid. 

 Bab ketiga berisi pemaparan secara umum tentang Syekh ‘Abd al-S{amad 

meliputi biografi, perjalanan intelektual serta kariernya, dan karya-karyanya. Pada bab 

ini juga dipaparkan secara umum tentang kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-

Mu’mini>n berdasarkan epistemologi kitab hadis sekunder meliputi tujuan/latar 

belakang penulisan kitab, tema bahasan, sumber rujukan dan mekanisme pengambilan, 

sistematika penulisan, dan sifat kitab.40 

 
40 Dadi Nurhaedi. “Kitab Hadis Sekunder: Perkembangan, Epistemologi, dan Relevansinya 

di Indonesia”, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis, XVIII, Juli 2017, hlm. 132. 
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Bab keempat berisi analisis hadis-hadis mati syahid dalam kitab Nas}i>h}ah al-

Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n. Pembahasan ini meliputi klasifikasi hadis-hadis 

mati syahid dalam kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n, pemahaman 

hadis mati syahid dengan ma’a>ni> al-h}adi>s\, dan implikasi pemahaman hadis mati syahid 

sekaligus peran kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n dalam konteks 

Indonesia masa kini. 

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari saran dan kesimpulan. Pada bab 

ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang menjadi pokok hasil penelitian, 

sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga 

memaparkan saran sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan dan perbaikan bagi 

penelitian lebih lanjut.
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang telah tertuang dalam rumusan masalah maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Syekh ‘Abd al-S{amad menulis kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-

Mu’mini>n sebagai imbauan untuk melakukan jihad melawan penjajah. Namun, 

ada beberapa faktor yang bisa kita yakini bahwa kitab ini tidak hanya bertujuan 

berperang semata. Faktor pertama, hadis-hadis kitab ini tidak hanya berputar 

masalah jihad dalam arti perang saja atau mati syahid yang hanya di dapatkan 

melalui perang saja, di dalamnya juga terdapat hadis-hadis jihad di luar 

peperangan dan mati syahid yang didapatkan di luar peperangan. Faktor kedua, 

adanya pasal keempat tentang penjelasan hadis-hadis mengenai keutamaan 

berinfak di jalan Allah dan peralatan perang di jalan-Nya, di mana berinfak 

merupakan amalan yang juga bisa dilakukan di luar peperangan. 

2. Setelah melakukan kajian ma’a>ni> al-h}adi>s, ada banyak sebab yang mengantarkan 

seseorang kepada kematian yang syahid. Misalnya, orang yang terkena penyakit 

apa saja seperti stroke, tuberkulosis (TBC), dan penyakit-penyakit lainnya yang 

membuat ia meninggal maka ia syahid, berdasarkan re-interpretasi dari hadis 

syahidnya orang yang batuk, sakit perut, dan radang selaput dada. Misalnya juga 
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syahidnya seseorang karena wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang 

melanda masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia di tahun 2020 ini, bentuk re-

interpretasi dari hadis wabah Ta>’u>n yang melanda umat manusia di masa Nabi 

saw. Dan masih banyak lagi hadis-hadis mati syahid di luar peperangan yang bisa 

dire-interpretasi dalam kehidupan masa kini. 

3. Mengenai mati syahid di dalam peperangan dalam konteks Indonesia sudah tidak 

ada lagi setelah memasuki masa reformasi. Di masa sekarang, Indonesia sudah 

menjadi negara yang damai dan dijamin keamanannya. Hanya saja mati syahid ini 

berlaku pada negara yang masih diserang oleh negara tertentu, seperti Palestina 

yang tiada hentinya diserang oleh Israel. Segala upaya dilakukan oleh penduduk 

Palestina, bahkan sampai meledakkan dirinya dengan bom di tengah-tengah 

tentara Israel yang sering disebut dengan bom syahid. Namun, dalam konteks 

Indonesia tindakan bom bunuh diri/bom syahid yang merupakan bagian dari aksi 

teroris merupakan perbuatan yang sangat dilarang, alasannya karena negara 

Indonesia merupakan negara yang aman dari ancaman orang-orang kafir. 

B. Saran 

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian terhadap pemahaman hadis mati 

syahid dalam kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-Mu’mini>n karya Syekh ‘Abd 

al-S{amad penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Saran bersifat teoritis, penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada 

pemahaman hadis mati syahid dalam kitab Nas}i>h}ah al-Muslimi>n wa Taz\kirah al-
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Mu’mini>n sehingga masih terbuka lebar bagi pembaca untuk meneliti kitab ini 

atau mungkin mengkajinya dalam aspek lain sehingga dapat menambah wawasan 

dalam kajian studi hadis. 

2. Dalam rangka menjaga keberadaan kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama 

Nusantara, untuk itu perlu adanya perhatian khusus kepada pembaca untuk 

membahas dan mengkaji lebih dalam terhadap kitab-kitab yang telah ditulis oleh 

ulama Nusantara, khususnya kitab hadis.
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