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MOTTO 

 

 

 

 

“Seandainya seorang mufasir diberi anugrah oleh Allah 

terhadap seribu pemahaman disetip huruf kalam-Nya, maka tidak 

lah sampai pada ujung akhir dari pemahaman. Karena setip 

huruf kalam-Nya adalah sifat-Nya dan sifaft-Nya itu tidak lah 

terbatas oleh sesuatu”(Imam Zarkasyi, 547-794 H). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belajarlah jika Engkau ingin mengenal dunia, berkaryalah 

jika Engkau ingin dikenal oleh dunia. 
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Karya ini saya persembahkan untuk Pecinta Tafsir Al-Qur’an 
dan Pecinta Hadis-Hadis Nabi Muhammad saw. 
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ABSTRAK 

 

Penyajian tentang matan hadis-hadis mut‟ah yang terkodifiksi dalam Tafsir 

al-Mi>za>n fi Tafsir al-Qur‟an. Merupakan karya terbasar Thaba>thaba>’i>yang 

merupakan mengusai berbagai multidisiplin ilmu, termasuk Mufasir dan sekaligus 

mengusai hadis serta cabang ilmu lainnya dengan menggunaka teori “Fusion of 

Horizons” Hans-Georg Gadamer sebagai penguat dan karya ilmiah penulisan 

tesis. Thaba>thaba>’i> tidak terikat oleh suatu penafsiran tertentu, Thaba>thaba>’i> 

sangat kritis dan jenius dalam menyikapi suatu hal, termasuk kritis dan idealis 

dalam menyikapi matan hadis-hadis mut‟ah. Terbukti bahwa Thaba>thaba>’i> tidak 

literal dalam memahami konteks historis sosial munculnya teks matan hadis-hadis 

mut‟ah dan kontekstual terhadap konteks sosial yang mengitari 

Thaba>thaba>’i>sehingga menemukan signifikansi terhadap makna teks historis dan 

makna konteks atas pembacaan Thaba>thaba>’i>. 

Perhatian Thaba>thaba>’i > terhadap matan hadis-hadis mut‟ah tidak lepas dari 

argumentasi dan historisitas praktek mut‟ah yang terjadi masa Nabi Muhammad. 

Mut‟ah pada masa Nabi Muhammad sudah dikenal oleh sahabat dan banyak 

sahabat yang mempraktekan atas anjuran yang diberikan oleh Nabi Muhammad. 

Kemudian pemusatan perhatian Thaba>thaba>’i> terhadap matan hadis-hadis mut‟ah, 

yang dibentuk oleh suatu argumen bahwa sandaran larangan mut‟ah adalah Umar, 

bukan dari Nabi Muhammad. Begitu juga pada faktanya mut‟ah adalah di 

kontekskan li qaya>mi al-dhararati untuk kemaslahatan dan mensucikan umat dari 

perbuatan zina. Kemudian perhatian Thaba>thaba>’i>terhadap matan hadis-hadis 

mut‟ah dalam memperbolehkan mut‟ah tidak lepas dari konteks Ayat al-

Mu‟minu>n (24). Ayat tersebut perspektif Thaba>thaba>’i>adalah ayat tentang 

kebolehan mut‟ah. Thaba>thaba>’i> menyikapi ayat tersebut adalah mutlak untuk 

konteks mut‟ah dan kebolehannya. Karena pembacaan Thaba>thaba>’i> tidak 

memperlakukan nasyakh mansukh, baik dari sisi teks al-Qur‟an dan juga matan 

hadis-hadis mut‟ah. 

Thaba>thaba>’i> dalam memahami konteks matan hadis-hadis mut‟ah tidak 

lepas dari dua horizon, yaitu horizon fakta sejarah tentang konteks mut‟ah yang 

terjadi di masa Nabi Muhammad dan horizon terhadap pembacaan Thaba>thaba>’i> 

pada konteks sosial alam yang menitari Thaba>thaba>’i>. Karena menurut 

pembacaan horizon Thaba>thaba>’i>, bahwa konteks mut‟ah pada faktanya di latar 

belakangi oleh kebutuahan yang sanagt mendesak, seperti kondisi keberadaan di 

medan perang dan psiskis sahabat sanagt butuh pada perempuan. Kemudian 

konteks tersebut oleh Thaba>thaba>’i> dikontekskan atas pembacaan ulang matan 

hadis-hadis mut‟ah terhadap konteks makna idealnya. Karena Thaba>thaba>’i> 

mengamati perkembangan zaman dan pertumbuhan perempuan yang sangat 

menggoda. Kemudian oleh Thaba>thaba>’i> konteks mut‟ah di masa Nabi 

Muhammad di kontekskan oleh Thaba>thaba>’i> atas kebolehan mut‟ah, karena 

berlandaskan horizon tersebut. 

 

Kata Kunci: Matan hadis-hadis mut‟ah dan horizon pembacaan Thaba>thaba>’i > 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543b/U/1987.  

A. Konsonan Tunggal  

Arab Nama HurufLatin Keterangan 

 Alif  Tidak dilambangkan ا

 ba‟ B Be ة

 ta‟ T Te ت

 sa‟ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (titik di bawah) ض

 ta‟ ṭ te (titik di bawah) ط

 za‟ ẓ zet (titik di bawah) ظ

 ain „ koma di balik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wawu W We و

ِ ha‟ H H 

 Hamzah „ Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap karenaSyaddah Ditulis Rangkap 

 

 Ditulis Muta‟aqiddin يتعدّدة

 Ditulis „iddah عدّة

 

C. Tᾱ’Marbūṭah 

Semua tᾱ‟ marbūṭah bila dimatikan maka ditulis dengan h, baik berada pada 

akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata kata 

sandang “al”. Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya 

kecuali dikehendaki kata aslinya. Sementar bila tᾱ‟ marbūṭah hidup atau 

dengan harkat fathah, kasrah, dammah, maka harus ditulis dengan tanda t. 

Perthatikan contoh dibawah ini 

 Ditulis Ḥikmah حكًة

 Ditulis „illah عهّة

 ‟Ditulis karᾱmah al-auliyᾱ كرايةاألونيبء

 

D. Vokal Pendek 

__  َ __ Fathah A 

__  َ__ Kasrah I 

ُ____ Dammah U 

 

E. Vokal Panjang 

Fathah + alif Ditulis Ā 

 Ditulis Jāhiliyyah جاهلية

Fathah +  ya‟ mati Ditulis Ā 

 Ditulis Tansā تنسى

Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كريم

Dammah + wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis furūḍ فروض
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F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم

Fathah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis a‟antum ااَتى

 Ditulis „u‟iddat أعـدّ ت

 Ditulis la‟in syakartum نئٍ شكرتى

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sendang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qomariyah. 
1. Bila diikuti Huruf Qomariyah ditulis L (el) Kata sandang yang 

diikutioleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. 

 

 Ditulis al-Quran انقرا ٌ

 Ditulis al-Qiyas انقيب س

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan Huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya. 

 

 ‟Ditulis as-Samā انسًبء

 Ditulis Asy-Syams انشًس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis Zawi al-furūḍ ذوي انفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهم انسُة
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KATA PENGANTAR 

 

Akhirnya, kepenulisan tesis ini selesai juga. Tesis ini merupakan salah satu usaha 

penulis dalam membaca matan hadis-hadis mut‟ah atas pemaknaan horizon 

Thabtahaba‟i yang termaktub dalam Tafsir al-Mizan fi Tafsir al-Qur‟an karya 

terbesar Thabathaba‟i. Dengan selesainya penulisan dan pembacaan tesis ini, mau 

tidak mau saya selaku penulis harus memanjatkan puji rasa syukur kepada Allah 

SWT, melalui pentunjuk dan hidayah-Nya akhirnya tesis ini bisa diselesaikan. 

Shalawat berangkaikan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad 

Saw, beserta para sahabat dan keluarganya. 

Selesainya penulisan tesis ini, tentu merupakan akhir dari yang benar-benar 

bukan akhir dari segala-segalanya. Melainkan akhir dari petualangan dan 

pengembaraan masa  Studi Strata (S2) yang penulis tempuh di kampusUniversitas 

Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta selama kurang lebih enam belas 

bulanan. Dan, tentunya tesis ini merupakan sebagian dari pra-syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Ushuluddin dan Pemikiran 

Keislaman konsentrasi dalam Studi Qur‟an Hadis (SQH). 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa kepenulisan tesis ini dapat 

terselesaikan semata-mata karena pertolongan dari Allah SWT. Di samping juga 

ada dorongan dan dukungan serta bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis 

menyampaikan terimakasih kepada semua pihak baik, secara langsung maupun 

tidak langsung.Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan 

Kalijagam Yogyakarta. 
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memberikan arah agar segera menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. 

4. Bapak Dr. H. Agung Danarta M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang 

sangat berkenan membimbing kepenulisan, memberi arahan ditengah 

kebingungan dalam penyusunan tesis dengan sangat sabar dan ikhlas serta 

memotivasi dalam penyelesaian tesis. 

5. Ibu Tuti, selaku bagian akademik Prodi Magister Aqidah Filsafat Islam 

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

yang dengan sangat sabar dan ikhlas selalu melayani ocehan dan keluhan di 

ofline maupun online. 

6. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Prodi Magister 

Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, 

movitasi pencerahan serta ondorsan doa selama pencarian ilmu dalam masa 

kuliah. 

7. Kepada seluruh Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu 

penulis selama kepenulisan dan dalam proses administrasi perkuliahan. 



xiii 

 

8. Kepada bapak Ibuk penulis H. Safiluddin dan Santami, dan saudara-saudaraku 

Diyai, Ibto, H. Faizi, Da‟e, Name, Ribno,  kakek-kakeku H. Abdul Adzim Hj. 

Aisyah, dan semua kerabat-kerabatku Silfiyani, Ulfah, Roja, Ulul Azmi, dan 

Amsan. Dan semua keluarga yang telah tulus banyak menasehati penulis, 

mendoakan dengan ikhlas dan selalu memotivasi.  

9. Kepada tema-teman seangkatan penulis Program studi Magister Aqidah dan 

Studi Qur‟an dan Hadis (SQH), Mas Muhammad Mahfudin, Mas Lukaman 

Hakim, Mas Rahmatullah, Mas Abdul Haris, Mas Fajri, Mas Rizal, Mas 

Mukhlis Rahman, Mas Umam, Mbak Dini, Mbak A‟yun dan Mbak Uma, dan 

lain sebagainya. 

10. Kepada teman-teman perkenalan dan perjuangan seperti, Mas Syahuri Arsyi, 

Agus Wedi, Tabiin Ma‟rup, dan semua teman-teman yang memotivasi penulis 

untuk segera meneyelesaikan tesis ini. 

11. Kepada Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-In‟an Banjar Timur Gapura, 

penulis sangat mengaturkan seribu terimah kasih dan sungkem kepada Guru 

Penulis K.H. Mas‟ud Qasim, Nyae Rahemah, Kiai Tirmidzi Mas‟ud, Kiai 

Muhsi Mas‟ud, K.H. Dr. Rabihni, Nyae Tul, Nyae Kharidah dan lain 

sebagainya. 

12. Kepada Guru penulis Kelurga Besar Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, 

Romo K.H. Ubab Maimoen, K.H. Najih Maimoen, K.H. Majid Kamil 

Maimoen, K.H. Ghafur Maimoen, K.H. Rouf Maimoen, K.H. Wafi Maimoen, 

K.H. Taj Yasin Maimoen, K.H. Idror Maimoen dan semua Keluarga Ndalem.  



xiv 

 

13. Kepada Kelurga Besar al-Fattah Dr. K.H. Moh. Mahbub dan sekeluagra, 

beserta teman-teman seperjuangan  teman-teman Pondok Pesantren al-Fattah, 

serta teman ngaji kelas fathul mu‟in dan riyadusshalihin dan tidak pula 

segenap kelas semua teman-teman Pondok al-Fattah yang telah banyak 

memberikan kontribusi dalam mencari ilmu dan telah banyaak memberikan 

motivasi pada penulis. 

14. Terakhir, untuk semua yang telah berkontribusi atas selesainya kepenulisan 

tesis ini yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu dalam tulisan ini. Semoga 

semua kebaikan dan ketulusan hati kalian menjadi amal sholeh dan diberikan 

balasan yang terbaik oleh Allah SWT. dan semoga karya yang dirasa sangat 

jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat dan lebih banyak 

inspirasi lagi pada penulis serta pembaca, peneliti yang budiman. 

 

 

Yogyakarta 20 Maret 2021 

Penyusun 
 
    

Azam 

NIM: 19205010068 

 

 

 



xv 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

 

cet  : Cetakan 

dkk  : dan kawan-kawan 

ed  : editor 

H  : Hijriyah 

h  : halaman 

t.th  : tanpatahun 

Ibid  : ibidem (dalam buku itu juga, dalam bab) 

K.H  : Kiai Haji 

M  : Masehi 

No  : Nomer 

SM  : sebelum Masehi 

Saw  : Sallallahu „AlaihiwaSallam 

Swt  : SubhanahuwaTa‟ala 

terj  : Terjemahan 

Vol./V  : Volume 



xvi 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Tabel: Sanad Hadis Riwayat Imam Muslim Tentang Nikah Mut‟ah  ............... 65 

Tabel: Sanad Hadis Riwayat Abu Daud Tentang Nikah Mut‟ah pada  

Haji Wada‟  ............................................................................................ 66 

Tabel: Sanad Hadis Riwayat Imam Muslim Tentang kebolehan Nikah  

Mut‟ah tahun Authas  ............................................................................. 67 

Tabel: Sanad Hadis Riwayat Ahmad bin Hambal Tentang larangan Nikah  

Mut‟ah perang Khaibar  ......................................................................... 68 



xvii 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMANJUDUL ......................................................................................... i 

HALAMANPERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI 

PLAGIARISME ............................................................................................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR ............................................ iii 

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ................................................ iv 

MOTTO ............................................................................................................ v  

HALAMANPESEMBAHAN .......................................................................... vi 

ABSTRAK  ....................................................................................................... vii 

PENDOMAN TRANSLITERASI .................................................................. viii 

KATA PENGANTAR  ..................................................................................... xi 

DAFTAR SINGKATAN  ............................................................................... xv 

DAFTAR TABEL  ........................................................................................... xvi 

DAFTAR ISI ................................................................................................... xvii 

 

 

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1 

A. Latar Belakang ................................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah .............................................................................. 7 

C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 7 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian ..................................................... 8 

E. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 9 

F. Kerangka Teori .................................................................................. 14 

G. Metode Penelitian .............................................................................. 24 

H. Sistematika Pembahasan .................................................................... 27 

 

BAB II. SETTING SOSIAL THABA<THABA<’I< DAN SETTING 

LATAR BELAKANG LAHIRNYA TAFSIR AL-MI<ZA<N 

FI< TAFSIR AL QUR’AN ................................................................ 30 

A. Setting Sosial Thaba>thaba>’i> dan Geneologinya .............................. 30 

B. Gagasan Thaba>thaba>’i> Atas Lahirnya Al-Mi>za>n fi> Tafsir Al 

Qur‟an .............................................................................................. 40 

C. Menelisik Metode dan Corak Penafsiran Thaba>thaba>’i> dalam 

Al-Mi>za>n fi> Tafsir Al-Qurn ............................................................. 43 

D. Sistematika Penyajian Tafsir Al-Mi>za>n fi> Tafsir Al-Qur‟an ........... 49 

 



xviii 

 

BAB III. PEMAPARAN HADIS-HADIS MUT’AH DAN KONTEKS 

HISTORISNYA DALAM TAFSIR AL-MI<ZA<N FI< 

TAFSIR AL-QUR’AN ................................................................... 54 

A. Pemaparan Matan Hadis-Hdais Mut‟ah dalam Al-Mi>za>n  

fi Tafsir Al-Qur‟an ......................................................................... 54 

B. Kajian Matan Hadis-Hadis Mut‟ah Ditinjau Dari  

Ayat-Ayat Al-Qur‟an ..................................................................... 69 

C. Kajian Matan Hadis-Hadis Mut‟ah Ditinjau Dari Sisi Hadis  

Mut‟ah Dengan Hadis Yang Lain .................................................. 71 

D. Meneliti Matan Hadis-Hadis Mut‟ah Ditinjau Dari  

Periwayatan bi Al-Makna dan bi Al-Lafdzi .................................... 75 

E. Meneliti Matan Hadis-Hadis Mut‟ah Ditinjau Dari Sisi  

Psikologi ........................................................................................ 78 

F. Konteks Historis Hadis-Hadis Mut‟ah ........................................... 82 

G. Pemahaman Hadis-Hadis Mut‟ah Perspektif Pemikir  

Ahli Hadis ...................................................................................... 86 

 

BAB IV. KONTEKS HADIS-HADIS MUT’AH DAN HORIZON 

PENAFSIRAN THABA<THABA<’I< TERHADAP HADIS- 

HADIS MUT’AH DALAM TAFSIR AL-MI<ZA<N FI<  

TAFSIR AL-QUR’AN ................................................................... 95 

A. Pemikiran Horizon Thaba>thaba>’i > Tentang Mut‟ah Perspektif Al-

Qur‟an Dalam Al-Mi>za>n fi Tafsir Al-Qur‟an ................................ 95 

B. Analisis Hadis-Hadis Mut‟ah Perspektif Horizon  

Thaba>thaba>’i> Dalam Al-Mi>za>n fi Tafsir Al-Qur‟a ........................ 105 

 

BAB V. Penutup ............................................................................................. 132 

A. Kesimpulan .................................................................................... 132 

B. Saran Akademis ............................................................................. 134 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 136 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  ..................................................................... 142 



1 
 

BAB I 

PENDAHLUAN 

 

A. Latar Belakang 

Memahami kandungan normativitas al-Qur‟an dan juga kandungan 

normativitas  hadis Nabi Muhammad, diperlukan pemahaman yang 

menyeluruh dan lengkap sehingga pemahaman tentang pesan yang 

terkandung dalam dua dasar pokok Islam itu mampu mewujudkan 

kemaslahatan untuk mendapatkan makna atas sesuatu.
1
 Dalam kasus ini 

sebagaimana Thaba>thaba>’i> dalam memahami suatu hadis tidak hanya di 

pahamidari sisi sanad, tetapi juga dari sisi matan. MakaThaba>thaba>’i> 

memiliki sisi perbedaan dalam memahami hadis pada umumnya, perbedaan 

tersebut bisa dilihat bagaimana Thaba>thaba>’i memahami hadis-hadis 

mut’ah, sehingga teks interpretandum (teks historis) akan menemukan 

konteks interpretans (penafsiran tambahan) pada konteks hsitorisitas teks 

ditafsirkan dan di implementasikan. 

Pada faktanya tentang kasus ini, para pemikir Islam hanya 

memahami hadis-hadis mut‟ah hanya dari sisi sanad, sehingga sisi makna 

historis dan historisitasnya tidak di perhatikan, akan tetapi Thaba>thaba>’i> 

dalam memahami hadis-hadis mut‟ah menginterpretasikan dari sudut 

pandang dan perspektif yang berbeda. Perbedaan tersebut atas 

pembacaanThaba>thaba>’i> tentang matan hadis-hadis mut‟ah 

                                                           
1
Sihab Ahmed, What is Islam? The Improtance of Being Islamic (Princeton: 

Princeton Uneversity Pres, 2016), 355-357. 



2 

 

(interpretandum) adalah untuk mendapatkan informasi di masa Nabi 

Muhammad sebagai informasi konteks (interpretans) pada konteks 

pemaknaan hadis-hadis mut‟ah pada saat hadis ditafsirkan. 

Thaba>thaba>’i > dikenal dengan ulama yang mengusai berbagai disiplin 

keilmuan seperti tafsir, hadis, filsafat, dan fiqih serta dikenal sebagai 

pemikir yang sangat progresif.
2
 Maka Thaba>thaba>’i > sebagai penafsir 

terhadap makna historisitas al-Qur‟an dan mengungkapkan makna 

historisitas hadis, Thaba>thaba>’i > memahaminya dari berbagai sudut pandang, 

dan memperhatikan di mana teks itu ditafsirkan dan di kontekskan. Karena 

dalam memahami suatu tekstidak lepas dari latar belakang penafsir dan 

pembacaan suatu teks serta budaya yang mengitarinya.Latar belakang 

tersebut termasuk di dalamnya adalah seorang penafsir, geneologi penafsir, 

kultur-budaya penafsir, sosial-politik penafsir dan dari sudut pandang 

penafsir. 

Dalam konteks kasus ini sebagaimana Abdullah Saeed menjelaskan 

suatu  penafsiran pada level, tekstual, semi-tekstual dan kontekstual.
3
 

Abdullah memberikan sebuah kontribusi terhadap sebuah konteks. Konteks 

tersebut adalah menunjukkan terhadap makna idela dari hasil pemenuan teks 

interpretandum, kemudian di alihkan pada ranah konteks interpretans 

penafsiran tambahan pleh penafsir pada ranah konteks sosial. Pada ranah 

tersebut penafsir memperhatian dari berbagai aspek konteks historis dan 

                                                           
2
 Syamsuri Rifa‟i, Tafsi >r Mi>za >n Membahas Nikah Mut‟ah, terj. Thaba>thaba >’i 

(Jakarta: Mahdi, 1993), 1 
3
Abdullah Saed, Interpreting The Qur‟an Towards a  Contemporary Approach 

(London And New York: Taylor & Francis Group), 3. 
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memperhatikan ranah konteks atas pembacaan terhadap teks sebagai 

tendensi dan tolak ukur terahadap realitas atas dasar teks dan konteks 

penafsir.Hal tersebut tidak akan terlepas dari sisi keterlibatan masyarakat 

Arab dan sosial yang mengitarinya terhadap latar belakang munculnya teks 

normativitas teks suci. Karena ruang munculnya sebuah teks tidak terlepas 

dari konteks makro maupun konteks mikro.
4
 

Latar belakang munculnya hadis adalah untuk merespon suatu 

problem pada saat itu dan kemaslahatan dalam keihdupan. Hal ini nampak 

dari prinsip-prinsip idel tujuan qawa>n al-syari’ah dan pokok tujuan syari‟ah. 

Terbentuknya qawa>n al-syari‟ah adalah bertujuan untuk membagun 

kemaslahatan terhadap kehidupan umat dan realitas sosial.
5
Hadis-hadis 

Nabi sebagai sumber hukum dan sumber hikmah yang sangat istimewa 

dalam Islam serta sangat memberikan kontribusi bagi para pemikir Islam. 

Dalam kenyatannya memahami hadis sangat variatif sekali. Hal ini juga 

dipengaruhi kondisi pengkaji hadis, latar belakang, kultur-budaya sosial-

politik dan geneologi.
6
 

Maka untuk memahami hal tersebut sebagai penguat dalam sudut 

pandang suatu penafsiran terhadap teks suci.  Sudut pandang tersebut adalah 

memperhatikan teks interpetandun dan memperhatikan konteks 

interpretandum sebagi hasil penemuan penambahan terhadap penafsiran 

atas hasil pembacaan teks. Dari hasil penafsiran akan memberikan solutif 

                                                           
4
Abdullah Saeed, Al-Qur‟an Abad 21 Tafsir Kontekstual, Terj: Ervan Nurtawab 

(Bandung: Mizan, 2016), 14 
5
 Wahba Zuhaili>, Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi>(Beirut: Da>r al-Fikr, 1986), 1021-1022. 

6
Kurdi dkk, Hereneutika al-Qur’an & Hadis(Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 385-

386. 
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dan akan menemukan terhadap signifikasinya dalam ruang lingkup konteks 

penafsiran pada makna yang ideal. Signfikansi akan tersebut akan 

ditemukan dengan melalui pengecekan terhadap sejarah ruang ling teks itu 

dibacakan, kecerdesan penafsir dan menciptakan intlektualitas penafsir 

terhadap implikasi pada ruang audiens.
7
 

Generasi Islam masa awal mereka mengikuti normatif Nabi 

Muhammad dan norma-norma etik-keagamaannya yang secara kolektif 

dikenal dengan sunnah. Namun dari generasi kegenarasi dan dari masa ke 

masa sunnah secara gradual disamakan dengan riwayat-riwayat yang 

dikenal sebagai hadis yang mendokumentasikan praktik orisinal Nabi 

Muhammad.
8
 Akan tetapi umat Islam banyak menghadapi berbagai realitas 

dalam sejarah Islam, bahwa hadis merupakan teks kegamaan yang sangat 

produktif dalam melarikan teks-teks turunan. Ia telah banyak 

dieksplorasidari berbagai bidang dan sudut pandang, sehingga menjadi 

pelabuhan dari beragam doktrin pemikiran Islam.
9
 

Maka dalam pembahasan tentang hadis-hadis mut‟ah, telah 

memunculkan perdebatan-perdebatan yang tidak kunjung selesai di tubuh 

Ulama Sunni dan Syi‟ah.
10

 Munculnya kebolehan hadis-hadis mut‟ah,
11

 

misalnya hadis yang berada pada Shahi>h Muslim, dalam hadis tersebut 

                                                           
7
Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika Dan Pengembangan Uluml Qur’an 

(Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), 112-115. 
8
Abdullah Saeed, Al-ur‟an Abad 21 Tafsir Kontekstual, Terj: Ervan 

Nurtawab(Bandung: Mizan, 2016), 129. 
9
Islah Gusmian, Tafsir Al-Qur‟an & Kekusaan Di Indonesia Peneguhan, 

Kontestasi, dan Pertarungan Wacana  (Yogyakarta: Yayasan Salwa, 2019), 7-8. 
10

 Abu> Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzi>m Abadi, Aunu al-Ma’bu>d 
Syarah Sunan Abu> Da>ud, Juz VI (Madi>nah: Maktabah Salafiyah, 1968), 82-84. 

11
Muhyiddi>n Abu> Zakariya>Yahya> ibn Syaraf al-Nawai, Syarah Sahi>h Muslim, Juz 

IX (Muassah Qurtabah, 1994), 256. 
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Salamah menceritakan bahwa Nabi Muhammad memberikan kemurahan 

untuk melakukan mut‟ah dengan durasi waktu tiga hari pada konteks perang 

Hunain (Autha>s), kemudian melarangnya.
12

 Begitu pula menurut cerita dari 

Sabu>rah, pada peristiwa haji Wada>’ Nabi Muhammad telah memberikan 

larangan nikah mut‟ah. Hal ini berdasar pada hadis yang berada pada Sunan 

Abu> Da>wud.
13

 Kemudian pada masa Umar, larangan itu ditegaskan kembali 

olehnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Shahi>h Muslim dari riwayat 

Ja>bir Ibn Abdullah.
14

 Perdebatan tentang boleh dan tidaknya nikah mut‟ah, 

bukan hanya terjadi dalam pemikiran ulama fiqh, namun juga terjadi dalam 

pemikiran ulama tafsir dan hadis.
15

 

Berbagai perdebatan yang muncul berkaitan dengan hadis-hadis 

mut‟ah berangkat dari adanya normativitas teks  al-Qur‟an,
16

 dan 

normativitas teks hadis-hadis Nabi Muhammad sebagai alat rujukan dan 

tendensi untuk ditafsirkan dari berbagai argumentatif penafsir serta dengan 

sudut pandang yang bervariasi. Terlebih lagi, secara faktual, memang 

terdapat hadis yang secara tekstual memperbolehkan dan memberikan 

kemurahan untuk melakukan mut‟ah dan terdapat pula hadis yang secara 

tekstual menjelaskan tentang larangan nikah mut‟ah. Hadis-hadis itulah 

yang kemudian dijadikan sebagai pendukung pendapat masing-masing 

                                                           
12

 Abu>al-Husain Muslim bin Hajjaj, al-Ja>mi’u al-Shahi>h, Jilid II (Beirut: Da>r  al-

Fikr, t.t), 1023. 
13

  Abu> Da>ud Sulaima>n bin al-Asyats al-Sijta, Sunan Abu> Da>ud, Jilid II (Beirut: 

Da>rul Ibn Hazam, 1997 M, 1418 H), 285-286 
14

 Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj, al-Ja>mi’u al-Shahi>h, Jilid II (Beirut: Da>rul  

Fikr, t.t), 1023. 
15

 Ibn ajar al-Asqa>lani>, Fathu al-Ba>ri> Syarah Sahi>h al-Bukha>ri>, Juz XI (Beirut: Da>r 

al-Tayyibah, t.th.), 428. 
16

 Muhammad Said al-Asmawi, Problematika dan Penerapan Syari>’at Islam dalam 
Undang-Undang,   terj. Saiful Ibad (Ciputat: Gaung Persada Press, 2005), 79. 
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madzhab, baik Sunni maupun Syi‟ah.Sebagai salah satu pemikir atau ulama 

syi‟ah, telah menuliskan pemikirannya tentang matan hadis-hadis yang 

berkaitan dengan mut‟ahyang terkodifikasi dalam karyanya, yakni “al-

Mi>za>n fî Tafsi>r al-Qur’an”. Dalam tafsir tersebut, Thaba>thaba>’i > mencoba 

menjelaskan tentang matan hadis-hadis terkait dengan mut‟ah dengan 

mengemukakan hadis-hadis yang juga merupakan dasar hadis yang banyak 

digunakan oleh ulama atau pemikir Sunni. 

Fakta tersebut kemudian memberikan ketertarikan bagi penulis untuk 

meneliti Thaba>thaba>’i > tentang atas pemaknaan hadis-hadis mut‟ah. 

Ketertarikan ini, selain didasarkan pada fakta bahwa Thaba>thaba>’i >  

menggunakan hadis-hadis yang juga digunakan oleh ulama Sunni, namun 

juga berawal dari fakta bahwa Thaba>thaba>’i > mengutip dari hadis-hadis 

mut‟ah dari ulama Syi‟ah dan merupakan ulama tafsir sekaligus ulama hadis 

yang memiliki sisi pemahaman yang berbeda pada umumnya.
17

 Fakta itu 

tentunya memberikan sebuah pertanyaan tentang horizon pemikiran 

Thaba>thaba>’i > dan mengambil suatu hadis, bahkan pertanyaan yang lanjut 

adalah sejauh mana dalam memahami beserta analisa horizon atas hadis-

hadis mut‟ah. Oleh karena itulah, maka penelitian ini akan mencoba 

melakukan kajian tentang pemikiran  dan kolaborasi Thaba>thaba>’i > terhadap 

horizon hadis-hadis mut‟ah yang secara khusus terkodifikasi, khususnya 

mencoba untuk menemukan pemikiran dan signifikansi penafsiran 

Thaba>thaba>’i > terhadap hadis-hadis mut‟ah. Penelitian dan kajian tersebut 

                                                           
17

Thaba>thaba>’i>Al-Mi>za>n fi> Tafsi>r al-Qur’an, Juz IV (Beirut: Muassasah al-

A’la>mi, 1983), 289-304. 
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akan dituangkan dalam penelitian dengan judul“Pemikiran Thaba>thaba>’i> 

Terhadap Matan Hadis-Hadis Mut’ah Dalam Al-Mi>za>n fi> Tafsir Al-

Qur’an)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat latar belakang di atas maka penulis akan membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanapemikiran Thaba>thaba>’i >terhadap matan hadis-hadis 

mut‟ah, (sejauh mana perhatianThaba>thaba>’i > terhadap hadis-hadis 

mut‟ah) dalam al-Mi>za>n fi>Tafsir al-Qur’an ? 

2. Bagaimana horizonThaba>thaba>’i > dalam menafsirkan hadis-hadis 

mut’ah, (sejauh mana horizon Thaba>thaba>’i > terhadap penafsiran 

hadis-hadis mut’ah) dalam al-Mi>zan fi>Tafsir al-Qur’an ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Thaba>thaba>’i > terhadap 

matan hadis-hadis mut’ah, (sejauh mana perhatian Thaba>thaba>’i > 

terhadap matan hadis-hadis mut’ah) dalam al-Mi>za>n fi> Tafsi>r al-

Qur’an. 

2. Untuk mengetahui bagaimana horizon Thaba>thaba>’i > dalam 

menafsirkan hadis-hadis mut’ah, (sejauh mana horizon Thaba>thaba>’i > 
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terhadap penafsiran hadis-hadis mut’ah) dalam al-Mi>zan fi> Tafsi>r al-

Qur’an. 

 

D. Manfaat dan Fungsi Penelitian 

Kemudian atas dasar rumusan masalah dan melihat objek tujuan 

masalah di atas, maka peneltian ini akan memberikan mamfaat dan 

kegunaan suatu penelitian, yaitu:  

1. Secara teoritis, tesis ini akan memberikan karya yang berbetuk ilmiah 

dan objektif, secara khusus korelasinya terhadap pecinta dan 

relevansinya terhadap kajian hadis, yakni hadis-hadis berkaitan 

dengan matan hadis-hadis mut‟ah dan analisa pemikiran dan 

argumentasi serta horzon Thaba>thaba>’i dalamal-Mi>za>n fi> Tafsi>r al-

Qur’an. 

2. Melihat konteks dan korelasinya dengan sosial kemasyarakatan, 

secara ilmiah dan objektif akademisi serta dalam ranah umum 

kaitannya dengan matan hadis-hadis mut‟ah serta pemikiran horizon 

akan memberikan nilai dan corak ilmiah sebagai sumbangan teoritik 

dan pengetahuan penelitian terkait dengan horizon pemikiran 

Thaba>thaba>’i> dalam al-Mi>za>n fi> Tafsi>r al-Qur’an. Dengan begitu, 

maka akan memberikan signifikansi pula hadis-hadis mut‟ah konteks 

pembacaan horizon atas pembacaan Thaba>thaba>’i >. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Penulis sejauh ini, baik dari kajian tafsir, hadis-hadis mut‟ah dan 

fiqh yang terkait dengan penelitian penulis telah banyak dilakukan. Peneliti 

menelaah dari berbagai hasil penelitian sebelumnya (literature riview) 

kaitannya dengan penelitian. Baik yang bercorak mirip dan bernuansa 

mendekati mirip terhadap penelitian penulis. Karena itu, sejauh pengamatan 

penulis terkait judul penulis dalam penelitian ini, makatidak menemukan 

penelitian kajian terdahulu yang objek penelitian sama dengan penelitian 

penulis. Maka penulis akan menguraikan beberapa kajian terdahulu sebagai 

bukti keotentikan kajian pustaka dan hasil penelitian, yaitu: 

Tesis yang ditulisoleh Darul Kalam, “Pandangan Muhammad 

Husain Thaba>taba>’i > Tentang Nikah Mut‟ah Dalam Tafsir Al-Mizan 2011”. 

Terdapat asumsi dalam penelitiannya, bahwa Thaba>thaba>’i > mengutrakan 

argumennya pada ayat Q.S (4) 24. Ayat ini lah yang menjadi landasan dasar 

nikah mut‟ah dan kebolehannya, dan memahaminya sebagai landasan 

konteks kemurahan mut‟ah, dan penelitian ini lebih bercorak fiqh, tidak 

menunjukkan obyektivitas terhadap nuansa tafsir dan hadis. 

Skripsi Octa Sanusi, jurusan Ilmu Hukum Islam berjudul “Nikah 

Mut`ah: Studi Perbandingan Pemikiran Ja‟far Murtadah al-Amili (Syi‟ah) 

dan Imam Syafi‟i (Sunni) 2009”. Menghasilkan sebuah penemuan dalam 

penelitiannya berkisar pada kajian sanad yang kemudian menghasil 

kesimpulan. Menurut Ja‟far Murtadah nikah mut‟ah mutlak kehalalannya 

karena periwayatan hadis-hadis mut‟ah adalah ahad. Kemudian menurut 



10 

 

Imam Sya>fi‟i adalah mutlak keharamannya berdasarkan penjelasan hadis 

Nabi Muhammad. 

Pada hasil skripsi  yaitu, “Nikah Mut‟ah Dipandang Dari Perspektif 

hukum Islam”. Ditulis oleh mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakata tahun 2011. Menghasikan penemuan dalam 

penelitiannya, kaitannya dengan konteks mut‟ah, karena dilatar belakangi 

oleh psikis akan melakukan zina. Pada ranah tersebut juga menghasilkan 

anak dari hasil nikah mut‟ah tidak bersetatus ayah. Penemuan yang paling 

objektif dalam penelitian adalah lebih dominan mengarah kepada kaijian-

kajian fiqh seperti mengunakan kaidah fiqh dan seterusnya. 

Skripsi berjudul “Telaah hadis Nikah Mut`ah (Takhri>j Terhadap 

hadis Kebolehan Nikah Mut‟ah)”. penelitian ini ditulis oleh Muhammad 

Arif Slamet Raharjo Fakultas Syari‟ah Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah 

STAIN Salatiga 2010. Ditemukan hasil bahwa sejarah telah mencatat 

korelasi mut‟ah dan tercatat dalam fakta sejarah secara akurat atas 

kebolehan mut‟ah baik ditubuh Ulama Sunni amapun ditubuh Ulama Syi‟ah 

itu sendiri. Kemudian juga menghasilakn lebih dominan pada kajian sanad, 

bahwa kualitas hadis terdapat dua klasifikasi antara hadis ahad dan 

mutawatir. Begitu juga skripsi yang berjudul“Nikah Mut`ah Dalam 

Perspektif Tafsir Syi‟ah-Sunni (Tela‟ah Tafsir al-Mi>za>n dan Tafsir al-Durru 

al-Mantsu>r)”.Yang ditulis Sugito mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan 

Dakwah Instiut Agama Negri Tulungagung 2014. Penemuannya adalah 

nikah mut‟ah berdasarkan teks suci al-Qur‟an yang termaktub dalam Surat 
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al-Nisa‟.  Horizon Ulama Sunni dalam ranah tersebut adalah berdasarkan 

dan berlandaskan ayat tersebut atas keharaman mut‟ah. Adapun konteks 

horizon Ulama Syi‟ah atas pembacaan ayat tersebut berindikasi atas 

kehalalannya dan tambahan qira‟ah “ila> ajaali al-musamma>”.Pada hasil 

penelitian ini, belum mencakup terhadap rana konteks penafsir, baru masuk 

ranah konteks historis. 

Kemudian skripsi yang berjudul “Al-Thabathaba‟i Tentang Nikah 

Mut‟ah: Studi Atas Hadis-Hadis Mut‟ah Dalam al-Mizan fi Tafsir al-

Qur‟an, 2016” yang ditulis oleh Azam. Ditemukan suatu penemuan dan 

kesimpulan dalam penelitian tersebut, Thaba>thaba>’i > sangat netral dalam 

mengutip berbagai literatur hadis. Karena itu, hadis yang ia gunakan ada 

sebagain yang shahih dan ada pula yang munqati‟, dan pada penelitian 

tersebut lebih pada penelitian sanad, termasuk kajian takhri>j. Pada 

penelitian tersebut juga ditemukan beberapa hadis yang ditakhrij, ada empat 

hadis yang ditakhri>j dari hadis-hadis Ulama Sunni, empat hadis tersebut 

bernilai shahih, karena ditinjau sisi perawi disetiap isna>d adalah tsi>qah. 

Kemudian terdapat pula beberapa hadis dari kutipan Ulama Syi‟ah, dari 

sekian banyak uraian hadis versi Ulama Syi‟ah tersebut hanya terdapat satu 

hadis yang benilai ittisha>l al-isna>d. Hadis tersebut di riwayatkan oleh Imam 

Abu Hani>fah, kemudian dari Imam Abu Ja‟far dan Abu Ja‟far 

meriwayatkannya dari sahabat Abdullah bin Ja>bir dan Jabir meriwayatakan 

dari Nabi Muhammad. 
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Akan tetapi ditinjau dari sisi pemaknaan hadis tersebut, adalah 

mengungkapkan konteks historis hadis-hadis mut‟ah, tentang lahirnya 

mut‟ah. Yang paling pokok dalam penelitian tersebut adalah baru dikaji dari 

sisi historis. Adapun dari horizon penafsir terhadap pemaknaan hadis-hadis 

mut‟ah belum mendapat perhatian secara khusus dan signifikan.Oleh karena 

itu, menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut memberikan kontribusi 

dan ruang akan penelitian yang lebih lanjut sebagai penyempurna terhadap 

kajian tersebut. Adapun tesis penelitian penulis adalah menelisik padan 

konteks pemaknaan matan hadis-hadis mut‟ah dengan melalui peleburan 

dua horizon penafsir. Pada ranah tersebut tidak terikat oleh penelitian sanad 

dan isna>d hadis-hadis mut‟ah dan tidak menafsirkan hanya dari satu sisi, 

yaitu sisi historis. Karena penelitian penulis fokus pada ranah konteks 

horizon perspektif Thaba>thaba>’i > dengan peleburan dua horizon. 

 Penelitian skripsi yang ditulis oleh Syifaun Nada berjudul “Nikah 

Mut‟ah Dalam Fiqh: Studi Komparatif Syi‟ah Imamiyyah dan Syi‟ah 

Ja‟fariyyah”.  Menghasikan sebuah penemuah, konteks mut‟ah perspektif 

Syi‟ah Imamiyyah meyakini  dalam konteks mut‟ah tidak diperlakukan 

nasyah mansu>kh oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Syi‟ah Ja‟fariyyah, 

berargumen nikah mut‟ah hukummnya tidak boleh (haram), karena konteks 

mut‟ah tidak lepas dari sekedar pelepas dahaga nafsu seksual. Pelampiasan 

nafsu seksual terhadap ranah kehidupan adalah menjadi salah satu indikator 

bahwa mut‟ah itu adalah suatu permainan dan hanya sebatas pemuas nafsu 
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belaka. Oleh karena itu, mut‟ah dilarang berdasarkan ruang dan pelampiasan 

nafsu akan kebutuhan terhadap perempuan. 

Artikel jurnal yang ditulis oleh Asmay May “Kontroversi Status 

Nikah Mut‟ah” Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama 2012”. 

Memberikan kontribusi pada hasil yang ditemukan terkait nikah mut‟ah, 

memberikan peluang kepada seluruh umat Islam baik yang menghalalkan 

maupun yang mengaharamkan. Pada artikel jurnal yang berjudul “Nikah 

Mut‟ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif 2008”, yang ditulis 

oleh A. Dzarrin al-Hamidy. Ditemukan sebuah kesimpulan dalam 

penelitiannya atas kelemahan dalil-dalil yang digunakan oleh Syi‟ah 

Imamiyyah yang hanya berkisar pemaknaan Ayat Al-Nisa>’(24) dengan 

pemaknan atas mahar-mahar (uju>r) dan kemudian nikah mut‟ah hanya 

memenuhi kebutuhan biologis yang tidak sesuai dengan normativitas al-

Qur‟an dan tidak sesuai dengan noramtivitas Sunnah. 

Terdapat pula yang membahas hadis-hadis mut‟ah yang ditulis oleh 

Muhammad Anis Malik “Wawasan Hadis Tentang Nikah Mut‟ah,Studi 

Kajian Mawdu‟iy 2015”. Menurutnya, kajian nikah mut‟ah adalah kajian 

yang kontroversial baik ulama Sunni mapun ulama Syi‟ah yang tidak 

berkesudahan. Terdapat pula dalam tulisan yang berbentuk artikel jurnal 

yang ditulis oleh Syaiful Annas“Masa Pembayaran Beban Nafkaf Iddah 

dan Mut‟ah dalam Cerai Talak2017”. Berasumsi, bagaimana hakim di 

Indonesia menciptakan keadilan dan perhatian terahadap masa pembayaran 

nafkah dan mut‟ah.Kemudian dalam tulisan artikel jurnal yang ditulis oleh 
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Isnawati Rais “Praktek Kawin Mut‟ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum 

2014”. Nikah mut‟ah di Indonesia hanya terselubung hawa nafsu dan 

keuntungan materi yang relatif. Pada prakteknya di Indonesia bertentangan 

dengan UU perkawinan. 

Maka dari kajian pustka di atas, tidak ada suatu kajian pustaka 

ditemukan pembahasan yang secara khusus, kajian pustaka yang telah 

dilakukan belum ditemukan pembahasan secara khusus tentang 

kajian“(Pemikiran Thaba>thaba>’i> Terhadap matan Hadis-Hadis Mut’ah 

Dalam Al-Mi>za>n fi> Tafsi>r Al-Qur’an)”. Karena itu, “(Pemikiran 

Thaba>thaba>’i> Terhadap Matan Hadis-Hadis Mut’ah Dalam Al-Mi>za>n fi> 

Tafsi>r Al-Qur’an)”. Karena itu peneliti akan melakukan sebuah penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti, termasuk kajian yang secara spisifik 

terkait objek penelitian peneliti dan objek yang sama tidak dilakukan oleh 

peneliti lain secara spisifik. 

 

F. Kerangka Teori 

Secara umum sahabat Nabi Muhammad saw. mereka paham 

terhadap Bahasa Arab, karena kemahirannya mereka langsung mampu 

mengkontekskan dan mengimplementasikan dalam praktek amaliah dari 

normativitas Hadis-hadis Nabi Muhammad. Akan tetapi dengan 

perkembangan dan meluasnya Islam diberbagai penjuru dunia Ulama dan 

cendikiawan  bersuha untuk menemukan relevansinya suatu teks suci dan 

memahami realitas yang mereka hadapi. Hal itu ketika Nabi Muhammad 



15 

 

menyampaikan pesan berupa hadis,  kemudian esensi dari dari nilai-nilai 

terks suci tersebut memberikan pemahaman yang komprehesif.
18

 Karena 

perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari, maka hadis-hadis mut‟ah 

yang dituangkan oleh Thaba>thaba>’i > dalam tafsirnya membutuhkan sebuah 

perangkat ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perubahan konteks 

zamannya, karena teks suci al-Qur‟an dan juga hadis  akan selalu 

solutifpada konteksnya.
19

 Salah satu disiplin keilmuan yang dapat 

membantu memahamai teks adalah hermeneutika, maka dengan perangkat 

ilmu ini teks tidak akan kehilangan relevansinya pada konteks kontemporer. 

Pada dasarnya dan oprasinalnya hermeneutika adalah menafsikan 

sesuai dengan konteksnya.
20

Pada ranah oprasionalnya adalah memberikan 

pemaknaan terhadap pembacaan realitas dan menafsirkan supaya dimengerti 

oleh pembaca dan audiens.
21

 Menurut Sahiron  Syamsuddin ada tiga penting 

yang dicari oleh penafsir yang sangat signifikan, yaitu makna historis (al-

ma’na> al-tari>khi>), signifikansi fenomenal historis (al-magzha> al-tari>khi>), 

dan signifikansi dinamis (al-magzha> al-muharrik) untuk konteks ketika al-

Qur‟an dan hadis ditafsirkan sang penafsir 
22

 dan ia membagi tipologi 
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Qur‟an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era 
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penafsiran pada normativitas teks pada tiga fitur, yaitu; quasi-obyektivis 

konservatif, subyektivis modern dan quasi-obyektivis progresif.
23

 

Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan 

manusia perlu untuk berpikir sistemik, dan reflektif dalam memahami 

realitas untuk memecahkan problem hadis-hadis mut‟ah untuk menemukan 

makna historis dan konteks saat hadis-hadis di bacakan dan di 

tafsirkan.
24

Dari uraian ini penulis akan menggunakan teori yaitu: 

 

1. Pendekatan Fusion of Horizons (Hans-Georg Gadamer) 

Pendekatan horizon adalah salah satu pendekatan konsep sentral 

Gadamer terhadap kontribusinya pada ranah hermeneutik kontemporer. 

Pada dasarnya horizon adalah menunjukkan pada suatu pengertian yang 

mencakup jangkauan dari bebagai penglihatan dengan perspektif suatu 

sudut pandang tertentu.
25

 Pengertian tersebut berimplikasi terhadap 

suatu penafsir dan sudut pandang suatu penafsiran antara perpaduan 

konteks sejarah munculnya teks dan penafsiran atas pembacaan penafsir 

pada ranah pembacaan horizon penafsir. 

Maka konsep peleburan horizon atas penafsiran dan pembacaan 

Thaba>thaba>’i >terhadap matan hadis-hadis mut‟ah. Pembacaan tersebut 

tidak lepas dari peleburan dua horizon, yaitu konteks hadis-hadis 

mut‟ah pada konteks sejarah atas pembacaan matan hadis-hadis mut‟ah 
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dan konteks pembacaan Thaba>thaba>’i > atas hadis-hadis melihat realitas 

yang mengitari Thaba>thaba>’i.Yang menjadi pijakan bagi Gadamer 

adalah  menguraikan tentang unsur-unsur sebuah penafsiran dilakukan 

dengan baik. Kaitannya terhadap penafsiran hadis-hadis mut‟ah dengan 

teori heremeneutik horizon perspektif Thaba>thaba>’i >, yaitu adanya 

keterpengaruhan sejarah, adanya prapemahaman penafsir, yang di 

warnai oleh tradisi keberadaan penafsir, fusi antara horizon teks dan 

horizon pembaca, dan penerapan tiga unsur di atas kemudian 

menemukan pada relevansinya terhadap meaningful sense.
26

 

Relevansi Thaba>thaba>’i atas horizon pemaknaan pada matan hadis-

hadis mut‟ah akan menemukan makna moral dan makna ideal konteks. 

Pada ranah tersebut akan memberikan kontribusi atas pelebaran horizon 

dari makna historis munculnya teks matan hadis-hadis mut‟ah dan 

makna atas pembacaan Thaba>thaba>’i terhadap makna idealnya. Karena 

horizon Gadamer pada level tersebut tidak lepas dari melihat 

pembacaan teks masa lalu dan teks atas pembacaan ulang penafsir. 

Keduanya akan menjadi solutif terhadap kontens pembacaan penafsir. 

Tanpa kontens tersebut, pemkanaan terhadap matan hadis-hadis mut‟ah 

tidak akan menemukan makna moralnya dan makna idealnya. 

Kemudian terkait dengan konsep dan metode suatu penafsiran 

terhadap teks suci. Pada ranah ini adalah konteks dan implikasi horizon 

terhadap matan hadis-hadis mut‟ah. Menelitik horizon Gadamer tidak 
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lepas dari konteks realitas sejarah teks dan memahami perjalanan fakta 

sejarah serta pengaruhnya pada ranah konteks sosial, baik historis 

maupun konteks penemuan penafsir terhadap realitas. Pada ranah ini 

adalah pembacaan terhadap matan hadis-hadis mut‟ah perspektif 

Thabathaba‟i, akan menemukan makna idelnya dengan menggunakan 

pendekan horizon Gadamer. Karena pembacaan hadis-hadis mut‟ah 

tidak lepas dari ruang sosial dan budaya Arab sebagai konteks historis 

muncul hadis-hadis mut‟ah.
27

 kemudian fakta sejarah yang melingkupi 

pembacaan akan menemukan makna dan konteks hadis-hadis mut‟ah 

dan makna idealnya moral praktek hadis-hadis mut‟ah pada masa Nabi 

Muhammad.
28

 

Dengan demikian itu, Gadamer memaparkan pentingnya 

mengetahui fakta sejarah yang melingkupi teks, seorang penafsir tidak 

akan terikait oleh ideologis terhadap penafsirannya. Karena sudah 

mengetahui pada realitas fakta teks dan kemudian akan mengetahui 

pada faknya konteks. Hadis-hadis mut‟ah tidak lepas sejarah perjalanan 

Nabi Muhammad dan para sahabat, pada konteks tertentu Nabi 

Muhammad memperbolehkan mut‟ah dan pada ranah yang lain Nabi 

Muhammad melarang mut‟ah. karena seorang penafsir memahami dari 

konteks realitas sejarah dan dan dimplikasikan pada ruang yang 
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berbeada, sehingga pemaknaan hadis-hadis mut‟ah literal teks, 

melainkan kontekstual.
29

 

Pada dasarnya horizon adalah sebuah dugaan pada konteks sejarah, 

dan kemudian dugaan dialihkan pada ranah dugaan konteks atas 

pembacaan penafsir, yang pada akhirnya horizon akan melebar. Dalam 

upaya sebuah penafsiran terhadap teks, maka seorang penafsir harus 

selalu merehabelitasi prapemahamannya, yaitu memainkan peran di 

koneksikan pada ranah konteks sejarah, dan mencakup ruang penafsir 

berdasarkan pada fakta penemuan yang dibentuk oleh tradisi teks.
30

 

Maka hubunganya dengan interpretasi hadis-hadis mut‟ah terkait 

dengan teorinya Gadamer, merupakan perjumpaan seorang pembaca 

dengan teks hadis-hadis mut‟ahadalah pembacaan saat penafsir 

membaca teks hadis-hadis mut‟ah  dan budaya Arab sebagai ruang 

fakta teks di bacakan oleh Nabi Muhammad. Pada level tersebut dalam 

ranah memahami konteks histori hadis-hadis mut‟ah bukan secara 

totalitas konteks teks historis, melain dijadikan pijakan dan tolak ukur 

atas pelebaran horizon teks dan penafsir.
31

 Dalam pembacaan hadis 

mut‟ah tidak lepas ruang horizon dan termasuk ruang lingkup yang 

mengitari sahabat pada konteks tertentu. 

Maka perjumpaan penafsir dengan teks hadis-hadis mut‟ah, 

seorang penafsir memprediksi dan menyikapi horizon atas pembacaan 
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teks hadis-hadis mut‟ah.
32

 Karena itu, Gadamer menerapkan konsep 

aplikasi peleburan horizon-horizon. Hadis-hadis mut‟ah dengan konsep 

aplikasi yang diterapkan oleh Gadamer, yaitu dengan tiga momen 

aplikasi. Yang pertama, pengetahuan praktis itu berciri reklektif. Yang 

kedua, pengetahuan praktis itu dibatinkan menjadi bagian karakter 

seseorang. Yang ketiga, pengetahuan praktis bersangkutan dengan 

proses sosialisasi sehingga membentuk suatu tradisi.
33

 

 

2. Pendekatan Hermeneutika (Jorge J.E. Grasia) 

Pada dasarnya Gracia dalam bidang hermeneutika untuk 

menggeluti dunia interpretasi memasukkan beberapa kategori dan 

dimensi di dalamnya. Dimensi tersebut menurutnya tidak lepas dari dua 

fitur, yaitu fitur tekstual dan fitur kontekstual. Pada level tekstul 

menurut Gracia, seorang penafsir mengupayakan menangkap sebuah 

makna dari teks historis (interpretandum) sesuai yang diharapkan oleh 

pengarang teks itu sendiri. Kemudian pada level berikutnya pada ranah 

penafsiran kontekstual, menurut Gracia adalah menggeluti makna 

historis kemudian penafsir berasumsi untuk menangkap makna dan 

menciptakan makna pada ranah kontekstual dengan berdasarkan hasil 

analisis seorang penafsir terhadap elemen baru (interpretans).
34
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Interpretasi perspektif Gracia adalah menciptakan makan pada 

ruang audiens dengan melalui pembacaan penafsir. Secara spisfik 

Gracia membagikan terhadap tiga fungsi historis yang mencakup 

historical function, meaning function dan implicative function.
35

 Fungsi 

tersebut akan memberikan jalan terhadap penafsiran 

Thaba>thaba>’i >dengan menggali informasi konteks historis di bacakan 

oleh Nabi Muhammad. Kemudian Thaba>thaba>’i > menciptkan penafsiran 

terhadap implikasi matan hadis-hadis mut‟ah dan 

kemudianThaba>thaba>’i > memunculkan suatu penafsiran serta 

pemahaman teks matan hadis-hadis mut‟ah yang ditafsirkan. 

Gracia terhadap dunia interpretasi, di bidang hermeneutika 

memberikan sebuah solutif terhadap ranah penafsiran teks. Pada level 

tersebut Gracia mengambil peran terhadap ranah penafsiran, yang 

sesuai dengan konteks zamannya.
36

 Makapada ranah tersebut proses 

memahami dan menafsirkan matan hadis-hadis mut‟ahterkait dengan 

teori Gracia yaitu, actual text, historical text, intermediary 

text,contemporary text, intende text, dan ideal text.
37

 

Pada ranah penafsiran Thaba>thaba>’i > tidak akan lepas dari konteks 

historis teks hadis-hadis mut‟ah, karena konteks historis akan 

memberikan informasi terhadap Thaba>thaba>’i > sebagai langka awal. 
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Kemudian akan memberikan jawaban pada ranah penemuan 

Thaba>thaba>’i >, yaitu kontekstual, berdasarkan pemaknaanThaba>thaba>’i > 

terhadap matan hadis-hadis mut‟ah. Pertimbangan tersebut dalam 

memahami matan hadis-hadis mut‟ah Thabathaba‟i tidak lepas ruang 

lingkup historisitas hadis-hadis mut‟ah pada saat Nabi Muhammad 

membacakannya. 

Pada ranah interpretasi terkait dengan konteks penafsiran Gracia 

tidak lepas tiga dimensi, yaitu interpretandum, interpretans dan konteks 

historis.
38

 Dengan pijkan tiga elemen tersebutakan menemukan makna 

dan penafsiran tahmbahan sehingga interpretandum (teks hadis-hadis 

muta‟ah) akan dapat dipahami.Yang paling pokok bagi Gracia, adalah 

fungsi makna teks yang harus disampaikan kepada audiens. 

Pemahaman penafsir terhadap teks pada level tersebut akan 

menghasilkan penafsiran yang bervariatif.
39

 Teks hadis-hadis mut‟ah 

ketika meneilisik teori Gracia dalam pembagian teks, dan beberapa 

elemen-elemen interpretasi yang perlu di pahami, yaitu pengarang 

(pembuat teks), audiens,konteks,masyarkat,bahasa,dan teks.
40

 

Karena itu, Interpretandum dan interpretans memiliki relasi yang 

sangat signifikan, karena lahirnyateks hadis mut‟ah (interpretandum) 

akan dijelaskan oleh seorang penafsir dengan melalui keterangan 
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tambahan (interpretans) oleh penafsir.
41

Teks  menurut Gracia adalah 

sekelompok konteks entitas, digunakan sebagai tanda-tanda dan apa 

yang dimaksudkan oleh penulis dalam suatu konteks serta 

menyampaikan arti spesifik kepada audiens.
42

 Pada ranah tersebut 

dalam teks hadis-hadis mut‟ah bisa dipahami dan dikontekskan oleh 

penafsir dengan melalui sudut pandang dan teori gracia tehadap 

pemaknaan hadis-hadis mut‟ah. 

Maka menurut Gracia, mengetahui klasifikasi teks dari sudut 

pandang eksistensinya sangat signifikan, karena hal tersebut akan 

membantu untuk mengetahui peran pengarang dan penafsir.
43

 Karena 

itu, untuk mengetahui penafsiran Thaba>thaba>’i >  terhadap hadis-hadis 

mut‟ahperlu mengetahui funngsi teks, baik dari sisi fungsi linguistik 

maupun fungsi teks dari sisi kulturalnya. Gracia membagi teks dari sisi 

fungsi teks dari sisi linguistiknya, yaitu, informatif text, diretive text, 

exspresive texs, evaluative text, dan performative text. Adapun 

pembagian Gracia dari sisi fungsi kulturalnyayaitu, legal text, literary 

text, philosophical text, scientific text, religious texs, historical text, dan 

political text.
44

 

 

 

 

                                                           
41

Jorge J.E. Gracia, A Theory of Textua;ity: The Logic and Epistemology,148. 
42

Ibid, 4. 
43

Sahiron Syamsuddin, Hermeneutika Dan Pengembangan Uluml Qur‟an, 100. 
44

Ibid,100-101. 



24 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Kategori penelitian ini termasuk ketegori penelitian libarary 

research, yang harus menentukan sumber-sumber sumber-sumber 

data baik buku, artikel jurnal, dokumen dan begitu seterusnya.
45

 

Karena itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library 

Researc). Karena itu, penulis harus mengumlpukan data primer dan 

data skunder yang terkait dengan objek penelitian.Data tersebut terkait 

penelitian ini adalah berupa matahadis-hadis mut‟ahyang spisifik 

digunakan oleh Thaba>thaba>’i >dalam al-Mi>z>an fî Tafsi>r al-Qur’an. 

Disamping itu, tidak lepas dari sumber dan referensi yang ada 

kaitannya dengan objek sumber primer dan diposisikan pada data dan 

sumber skunder. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang ada korelasinya dengan penelitian ini tidak 

lepas dari dua sumber data, yaitu primer dan skunder.Kategori sumbr 

primer pada penelitian ini adalahTafsiral-Mi>za>n fi> Tafsi>r al-Qur‟an.
46

 

Karya terbesar dan terpopuler Thaba>thaba>’i >. 

Kemudian selain sumber data primer, yang ada kaitannya objek 

penelitian, yaitu data skunder yang mendukung dan menguatkan data 

objek primer dan sebagai penguat analisis terhadap objek penelitian 
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matan hadis-hadis mut‟ah.
47

 Matan-matan hadis mut‟ah sebagai objek 

formal akan menjadi kuat dan objektif, apabila dikuatkan oleh dataa 

dan literatur yang mencakup kitab-kitab tafsir, syarah-syarah hadis, 

kitab fiqh, literatur sejarah dan artikel jurnal yang ada korelasinya 

dengan objek penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Sistematika objek penelitian matan hadis-hadis akan teratur dan 

sistematis apabila data primer dan data skunder objektif. Oleh karena 

itu matan hadis-hadis mut‟ah adalah data yang paling pokok dan 

menjadi objek utama dalam penelitian ini. Kemudian di dukung oleh 

data skunder akan menjadi sistematis untuk memecahkan objek 

penelitian, yaitu matan hadis-hadis mut‟ah. Oleh karena itu, data yang 

menjadi objek penelitian akan selalu teroganisir korelasinya dengan 

objek penelitian.
48

 Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan 

data yang ada korelasinya dengan objek penelitian peneliti, yaitu: 

a. Melakukan pengumpulan matan hadis-hadis mut‟ahyang 

digunakan oleh Thaba>thaba>’i> pada Tafsiral-Mi>z>an fi> Tafsi>r al-

Qur’andalam menjelaskan hadis-hadis mut`ah. 

b. Melakukankajian penelitian hadis dengan melihat pada kamus 

hadis untuk mengetahui kutipan Thaba>thaba>’i >,diantaranya 

adalahMu‟jam Mufaras li Alfadz al-Hadis, al-Mausu‟ah Atraf 

al-Hadis, dan begitu seterusnya,untuk mengetaui di Kitab apa 
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saja Hadis itu berada. Penggunaan lebih dari satu Kamus Hadis 

bertujuan untuk memperkaya informasi tentang dimana saja 

letak hadis yang akan diteliti dalam literatur Kitab Hadis. 

c. Mengumpulkan Kitab-kitab Induk Hadis seperti misalnya Kutub 

al-Sittah, yang ditunjukkan oleh Kamus-Kamus Hadis. 

d. Mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi pokok penelitian. 

Kemudian melakukan analisis. 

e. Mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan 

tema penelitian, hal ini dilakukan guna untuk mendukung dalam 

memahami serta sebagai analisispemikiran Thaba>thaba>’i > tentang 

horizon hadis-hadis mut‟ah yang digunakan oleh Thaba>thaba>’i >. 

4. Analisa Data 

Kemudian pada proses dan langkah berikutnya, adalah 

menganalisa matan hadis-hadis mut‟ah yang menjadi objek penelitian. 

Oleh karena itu, menganlisis matan hadis-hadis mut‟ah dengan analisa 

kritis dan objektif terhadap pemikiranThaba>thaba>’i > dan horizon 

Thaba>thaba>’i > dalam memahami hadis.
49

Pada ranah menganlisis 

adalah melalui langkah-langkah pokok, yaitu: 

a. Mengkaji dan menganalisa pemikiranThaba>thaba>’i > yang termaktub 

di Tafsiral-Mi>z>an fî Tafsi>r al-Qur’anterhadap hadis-hadis tentang 

mut‟ah.  
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b. Melakukan kajiandengan menggunakan pendekatan hermeneutik 

serta penggunaan teori horizon Thaba>thaba>’i >terhadap hadis-hadis 

mut‟ah. 

c. Melihat pendapat para ulama terhadap kandungan atau pemahaman 

hadis, baik dalam perspektif ulama hadis maupun dalam perspektif 

ulama tafsir dan fiqih. 

d. Untuk lebih memperdalam kajian matan hadis-hadis mut‟ah 

peneliti akan menguraikan dan memperdalam historisitas 

argumentatif ulama mengenai para ahli hadis yang bersangkutan 

terhadap hadis-hadis mut‟ah khususnya hadis-hadis yang 

digunakan oleh oleh Thaba>thaba>’i> dalam al-Mi>z>an fî Tafsi>r al-

Qur’an. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan tesis akan menjadi sistematis dan terarah 

dengan melalui sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama, mencakup pendahuluan. Kemudian pada pemabahasan 

bab ini akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat dan fungsi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua,  mencakup setting sosial Thaba>thaba>’i>dan Tafsir al-

Mi>za>n fi>Tafsi>r al-Qur’an. Dalam bab ini akan dibahas tentang biografi 

Thaba>thaba>’i>, latar belakang keilmuan dan geneologinya, sosial-politik, 



28 

 

perannya, karya-karyanya, dan guru-gurunya serta pengakuan dari ulama 

lain. Selain itu, juga akan dikemukakan hal-hal yang berkaitan denganal-

Mi>za>n fî Tafsi>r al-Qur’an, meliputi: Pemikiran lahirnya Tafsir al-Mi>za>n fi> 

Tafsi>r al-Qur’andan metode serta sistematika dan corak penafsiranal-Mi>za>n 

fî Tafsi>r al-Qur’an. 

Bab Ketiga, berisi pemaparan matan hadis-hadis mut‟ah yang 

terkodifikasi pada Tafsir al-Mi>za>n fi>Tafsi>r al-Qur’an. Kemudian, pada bab 

ini juga akan dilakukan kajian matanhadis-hadis mut‟ah sehingga dapat di 

ketahui seberapa jauh mana pemikiran Thaba>thaba>’i > dalam memperthatikan 

matan hadis-hadis mut‟ah dalam tafsir al-Mi>za>n fi> Tafsi>r al-Qur’an. Serta 

dalam bab ini juga akan dibahas para pendapat ahli baik dari ulama tafsir, 

hadis dan fiqh. 

Bab Keempat, berisi kajian hadis-hadis mut‟ah perspektif 

Thaba>thaba>’i> dalam Tafsir al-Mi>za>n fi> Tafsi>r al-Qur’an serta analisa hadis-

hadis mut‟ah dan berisi kajian bagaimana Thaba>thaba>’i > dalam memahami 

matan hadis-hadis mut’ah, yang termaktub dalam Tafsiral-Mi>za>n fi> Tafsi>r 

al-Qur’an. Dalam kajian ini akan dikemukakan sebagaimana Thaba>htaba>’i> 

dalam memperhatikan matanhadis-hadis mut‟ah. Kajian ini juga akan 

dibahas tentang hadis-hadis mut‟ah terkait penelitian yang dikaji, serta akan 

dilakukan analisis pemikiran Thaba>thaba>’i > terhadap horizon Hermeneutika 

Hans-Georg Gadamer serta  akan dikuatkan Hermeneutika Jorge J.E. 

Grasia. 
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Bab Kelima, pada bab terakhir ini, penulis akan memberikan 

kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu matan hadis-hadis mut‟ah yang atas 

pemikiran Thaba>thaba>’i dan berisi penutup. Dan pada bab ini akan 

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan berisi saran terkait dengan 

objek penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penulis telah menyelesaikan dan merampungkan proses penelitian, 

kemudian dapat dibuat kesimpulan tentang matan-matan hadis mut‟ah yang 

dituangkan oleh Thaba>thaba>’i > dalam Tafsir al-Mi>za>n fi Tafsir al-Qur‟an. 

Berdasarkan rumusan masalah maka penulis memetik kesimpulan untuk 

menjawab rumusan masalah tersebut yaitu; 

1. Melihat perhatian Thaba>thaba>’i> terhadap matan-matan hadis mut‟ah 

dalam al-Mi>za>nfi Tafsir al-Qur‟an memberikan kontribsi terhadap 

suatu pemahaman, bahwa mut‟ah adalah suatu pensyari‟atan untuk 

Umat Nabi Muhammad dan hal tersebut banyak dipratekan oleh para 

sahabat. Thaba>thaba>’i> menyikapi matan-matan hadis mut‟ah dalam 

perhatiannya tidak memperlakukan nasyakh mansu>kh sebagaima 

Ulama Sunni. Karena Thaba>thaba>’i> dalam menyikapi matan-matan 

mut‟ah dalam konteks matan, yang menghapus mut‟ah sandarannya 

adalah Umar yang mengakhiri konteks kebolehan mut‟ah di masa Nabi 

Muhammad.Pada faktanya konteks mut‟ah di masa Nabi Muhammad 

adalah dibolehkan, kemudian Umar membuat stetmen untuk 

mengakhiri konteks kebolehan mut‟ah. 

Thaba>thaba>’i> dalam memahami matan-matan hadis mut‟ah 

perhatiannya tidak lepas pula dari perhatiannya terhadap Ayat al-

Mu‟minu>n (24). Historisitas Thaba>thaba>’i> dalam memahami mut‟ah 
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tidak lepas dari ayat tersebut. Karena menurutThaba>thaba>’i> ayat 

tersebut adalah diturunkan untuk kebolehan mut‟ah. Oleh karena itu, 

perspektif Thaba>thaba>’i> mengomentari Ulama Sunni yang notabeninya 

melarang mut‟ah, baik karena memandangnya ayat tersebut di 

mansu>kh oleh ayat waris, iddah, poligami dan thalak bahkan di 

mansu>kh oleh hadis. Maka Thabathaba‟i dalam menyikapi hal tersebut, 

tidak ada nasyakh mansu>kh dalam ayat mut‟ah, karena menurutnya 

ayat menghapus ayat al-Mu‟minu>n (24) tidak mecukupi kriteria dan 

syarat nasyakh mansu>kh, karena ayat al-Mu‟munu>n(24) adalah ayat 

Madaniyah sedangkan yang menghapus adalah ayat Makiyah. 

2. Thaba>thaba>’i> dalam menyikapi konteks mut‟ah tidak lepas dari teks 

interpretandum (teks historis) dan konteks interpretans (penafsiran 

tambahan). Oleh karena itu, Thaba>thaba>’i> tidak lepas dari pembacaan 

terhadap konteks sejarah munculnya hadis-hadis mut‟ah dan konteks 

hadis-hadis mut‟ah di masa Nabi Muhammad. Thaba>thaba>’i> tidak lepas 

dari dua horizon, yaitu hoirzon konteks sejarah dan horizon konteks 

atas pembacaan Thaba>thaba>’i> sebagai penafsir hadis-hadis mut‟ah. 

Karena menurut Thaba>thaba>’i> munculnya hadis-hadis mut‟ah tidak 

lepas li qiyam al-dhararati, pada waktu yang bersamaan Nabi 

Muhammad memberikan kemurahan untuk melakukan mut‟ah. 

PembacaanThaba>thaba>’i> terhadap horizon hadis-hadis mut‟ah adalah 

mencermati konteks hadis-hadis mut‟ah. Konteks hadis mut‟ah menurut 

Thaba>thaba>’i> sebagaimana pada faknya bahwa hadis-hadis mut‟ah di 
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kontekskan dan dibacakan oleh Nabi Muhammad pada saat sahabat 

safar dan berada di medan perang. Pada saat yang bersamaan sahabat 

banyak yang mengalami ketidakmampuan terhadap perempuan, seperti 

akan mengebiri dan begitu seterusnya. Pada ranah itu Nabi Muhammad 

memberikan kemurahan untuk melakukan mut‟ah. Kemudian 

Thaba>thaba>’i> memperbolehkan mut‟ah atas dasar pembacaan tersebut. 

Karena menurut Thaba>thaba>’i> pada masa Nabi Muhammad banyak 

sahabat yang tidak kuat terhadap perempuan dan kebutuhannya pada 

perempuan, apalagi zaman semakin berkembang dan perempuan 

semakin tumbuh subur serta banyak pencari ilmu diberbagai belahan 

dunia. Pembacaan atas hal tersebut Thaba>thaba>’i> memahami hadis-

hadis mut‟ah dengan konteks dan signifikansinya pada pemaknaan 

konteks yang ideal terhadap kebolehan mut‟ah. 

B. Saran-Saran 

Kekuranag dan keterbatasan penulis, memberikan kontribusi akan 

keberlanjutan penelitian tentang matan-matan hadis mut‟ah dan 

relevansinya pada konteks horizon yang berbeda. Sebesar apapun usaha 

penulis untuk menyempurnakan penelitian, maka tidak lepas dari sisi 

kekurangan. Kekurangan itu akan memberikan kesempatan pada peneliti 

selanjutnya. Karena teks interperetandum hadis akan memberikan berbagai 

penafsiran terhadap interpretans penafsir. Oleh karena itu, penelitian akan 

selalu dinamis dan menjadi solutif terhadap umat. 
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Konteks pemahaman (interpretandum dan interpretans) sangatlah 

penting untuk selalu dipelajari agar pemahaman terhadap hadis-hadis tidak 

salah mengaplikasikan serta mendapatkan pemahaman yang komprehesip 

dan tepat. Oleh karena itu pemahaman tentang konteks hadis akan selalu 

berkembang dan memberikan kontribusi terhadap kebutuhan umat. Dan 

terkait pula dengan horizon hadis-hadis mut‟ah, masih memebrikan 

beberapa kemungkin untuk diteliti kembali, seperti horizon konteks hadis-

hadis mut‟ah dengan konteks keindonesiaan dan begitu seterusnya. 
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