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ABSTRAK

Sejak berdirinya (1912), Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan 
tajdid yang ingin melakukan pemurnian ajaran Islam di bidang 
akidah dan ibadah sekaligus pembaharuan gerakan dakwah di bidang 
mu‘amalah. Sebagai organisasi puritan dengan motto ar-rujū‘ ilā al-
Qur’ān wa as-sunnah biasanya sangat ketat dan rawan konflik. Namun 
Muhammadiyah tetap utuh, tidak pernah mengalami perpecahan, 
bahkan semakin eksis dengan jumlah jamaah terbesar kedua dengan 
aset Amal Usaha Muhammadiyah terbesar di dunia milik masyarakat. 
Masalahnya, dalam semangat ingin kembali kepada Al-Qur’an dan as-
Sunnah al-maqbūlah, ternyata ditemukan beberapa rujukan hadis yang 
daif bahkan ada yang tidak ada sumbernya. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini ingin 
mengungkap metode kritik hadis apa yang digunakan Tarjih 
Muhammadiyah dalam menyeleksi hadis dan menghadapi hadis-hadis 
mukhtalaf fih, yakni hadis yang diperselisihkan kualitas sanad dan 
matannya? Bagaimana tingkat konsistensi produk putusan dan fatwa 
Tarjih di bidang hadis dengan manhajnya? Dan, prinsip apa yang 
sebenarnya digunakan Tarjih Muhammadiyah dalam menghadapi 
perselisihan pemahaman dalil hadis? 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa metode kritik hadis 
Tarjih Muhammadiyah secara keseluruhan sama dengan metode kritik 
ulama hadis pada umumnya, yakni lebih menekankan kritik sanad 
dari pada kritik matan, dan menjadikan kritik sanad sebagai gerbang 
utama sebelum melakukan kritik matan. Hanya saja ditemukan sekitar 
10,05% atau 7 dari 66 hadis Tarjih yang diteliti yang tidak konsisten 
dengan manhajnya. Meski demikian, tidak berarti Tarjih tidak konsisten 
dengan manhajnya. Hal ini karena masih 90% yang konsisten dengan 
manhajnya di bidang hadis. Dalam menghadapi perselisihan matan 
hadis, ada 10 tema yang diteliti, yakni: 3 tema hadis diselesaikan 
secara al-jam‘u, 6 tema hadis secara at-tarjīḥ, 1 tema hadis secara 
an-nasakh. Dengan demikian, kecenderungan Tarjih Muhammadiyah 
dalam menghadapi perselisihan hadis adalah metode at-tarjīḥ yang 
toleran, yakni menguatkan salah satu dalil atau pendapat namun tetap 
menghormati dan tidak menjatuhkan pendapat yang tidak dipilihnya. 

Kata Kunci: Metode, Hadis, Tarjih, Muhammadiyah, Mukhtalaf.



xvi

THE METHOD OF HADITHS CRITICISM OF 
MUHAMMADIYAH’S TARJIH IN DEALING 

WITH MUKHTALAF FIH HADITHS
(A Study of the Tarjih Council’s Decisions and Fatwa)

ABSTRACT

Since its establishment in 1912, Muhammadiyah has been 
recognized as a tajdid (reform) movement intending to purify the Islam 
teachings of faith and worship and a mu’amalah (human relations) 
propagation movement renewal as well. A puritan organization is usually 
rigid and vulnerable to conflict, yet Muhammadiyah, with a motto of 
ar-ruju’ ila al-Qur’an wa as-sunnah (back to Quran and sunnah), stays 
solid, far from schism, with the second biggest number of members and 
the top community-owned business assets in the world. In its spirit to 
return to Quran and as-Sunnah al-maqbulah (valid), however, some daif 
(weak), even non-existent, hadiths are used for references.

The study is intending to reveal what method of hadith criticism the 
Tarjih of Muhammadiyah has been using to select the hadiths and to deal 
with mukhtalaf fih hadiths, in dispute hadiths over their sanad (the chain 
of narrators of a hadith) and matan (content). How consistent are the 
decision and fatwa products of Tarjih with the manhaj (methodology)? 
What principles has the Tarjih of Muhammadiyah been taking to handle 
the dispute over rationale?

The study shows that the method of hadith criticism employed 
by the Tarjih, in general, is of the same as that by ulama elsewhere; 
beside it outweighs matan criticism, sanad criticism is positioned as 
the threshold before judging matan criticism. Although 10.05% or 7 
out of 66 Tarjih hadiths are inconsistent with their manhaj, it does not 
mean that the Tarjih itself is not consistent because 90% of them are. 
Concerning matan hadith disagreement, 10 examined themes were 
resolved in three ways, i.e. 3 themes in al-jam’u (compromising), 6 in 
at-tarjih (preponderance), and 1 in an-nasakh (removal). Therefore, 
Tarjih of Muhammadiyah tends to use the tolerant at-tarjih method 
where either argument predominates without underestimating the other. 

Key words: Method, Hadith, Tarjih, Muhammadiyah, mukhtalaf
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منهح نقد الحديث عند مجلس الترجيح بجمعية محمدية في حل 

ف فيها 
َ
حاديث المختل

أ
ال

)دراسة على قرارات وفتاوي مجلس الترجيح(

ملخص

تها )1912 م( معروفة بحركة التجديد 
أ
كانت جمعية محمدية منذ بداية نشا

واإلصالح تهدف إلى تنقية التعليم اإلسالمي في العقيدة والعبادة، وكذلك 

التجديد في حركة الدعوة في مجال المعاملة. بصفتها منظمة متزمتة تحت 

للغاية  فإنها عادة ما تكون صارمة  ن والسنة« 
آ
القرا إلى  شعار »الرجوع 

وعارضة للصراعات. ومع ذلك، ل تزال محمدية على حالها ، ولم تعان 

كبر 
أ
كبر عدد من الجمعيات با

أ
من الخالف، بل يتزايد وجودها مع ثاني ا

عمال الخيرية لها في العالم التي يملكها المجتمع. ولكن المشكلة 
أ
صول ال

أ
ا

ن والسنة المقبولة، هناك بعض مراجع 
آ
هي، مع حماسة للرجوع إلى القرا

صل لها. 
أ
حاديث الضعيفة وبعضها ل ا

أ
ال

ن يكشف منهج نقد الحديث 
أ
انطالقا من هذه الخلفية، يهدف البحث ا

حاديث وحل 
أ
ال اختيار  في  الترجيح محمدية  يستخدمه مجلس  الذي 

حاديث التي يختلف سندها ومتنها؟ 
أ
ف فيها، وهي ال

َ
حاديث المختل

أ
ال

وما هو مستوى اتساق نتاج قرارات وفتاوى مجلس الترجيح في الحديث 

ومنهجه؟ وما هي المبادئ التي يستخدمها مجلس الترجيح في مواجهة 

الخالف في فهم الحديث كحجة؟

الترجيح  الحديث عند مجلس  نقد  منهح  ن 
أ
ا إلى  البحث  نتائج  شارت 

أ
وا
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بجمعية محمدية عامة  هو نفس منهج النقد لعلماء الحديث الذي يؤكد 

كـثر من  نقد المتن، ويكون نقد السند  بابا رئيسيا قبل 
أ
على نقد السند ا

و 7 من 66 حديثا ل يتفق 
أ
نقد المتن. ويتم العثور على حوالى 10،5 % ا

ن 
أ
ن ل يتفق الترجيح مع منهجه، ل

أ
مع منهج الترجيح. ومع ذلك ل يعني ا

90 % يتسق الحديث مع المنهج. وفي حل الخالف في المتن، توجد 10 

موضوعات يتم بحثها، وهي: 3 موضوعات الحديث يتم حلها عن طريق 

الجمع، 6 موضوعات الحديث يتم حلها عن طريق الترجيح، و موضوع 

واحد يتم حله عن  طريق النسخ. 

ن اتجاه مجلس الترجيح في حل خالف الحديث هو منهج 
أ
وبهذا يتضح ا

راء مع الحترام وعدم 
آ
و ال

أ
الترجيح المتسامح، وهو تقوية إحدى الحجج ا

ي ل يختاره.
أ
إسقاط را

الكلمات المفتاحية: منهج، حديث، ترجيح، محمدية، مختلف.
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PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI 
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 
0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب ba’ B be

ت ta’ T te

ث ṡa’ Ṡ es (dengan titik di atas)

ج jim J je

ح ḥa Ḥ ha (dengan titik di bawah)

خ kha Kh ka dan ha

د dal D de

ذ żal Ż zet (dengan titik di atas)

ر ra’ R Er

ز zai Z Zet

س sin S Es

ش syin Sy es dan ye

ص ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah)

ض ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah)



xx

ط ṭa’ Ṭ te (dengan titik di bawah)

ظ ẓa’ Ẓ zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas

غ gain G Ge

ف fa’ F Ef

ق qaf Q Qi

ك kaf K Ka

ل lam L El

م mim M Em

ن nun N En

و wawu W We

ه ha’ H Ha

ء hamzah ’ Apostrof

ي ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين Ditulis Muta‘aqqiddīn

عدة Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbutah
1. Bila dimatikan ditulis h

هبة Ditulis Hibah

جزية Ditulis Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
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Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis h.

لياء
أ
كرامة ال Ditulis karāmah al-auliyā’

2. Bila ta’ marbuṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 
dhamah ditulis t.

زكاة الفطر Ditulis zakātul fiṭri

D. Vocal Pendek

_____ kasrah ditulis i

_____ fathah ditulis a

_____ dammah ditulis u

E. Vocal Panjang

fathah + alif
جاهلية

ditulis
ditulis

Ā
jāhiliyyah

fathah + ya’ mati
يسعى

ditulis
ditulis

Ā
yas‘ā

kasrah + ya’ mati
كريم

ditulis
ditulis

Ī
karīm

dammah + wawu mati
فروض

ditulis
ditulis

Ū
furūḍ

F. Vocal Rangkap

fathah + ya’ mati
بينكم

Ditulis
Ditulis

Ai
bainakum

fathah + wawu mati
قول

Ditulis
Ditulis

Au
qaulun
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G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 
dengan Apostrof

نتم
أ
ا
أ
ا Ditulis a’antum

عدت
أ
ا Ditulis u‘iddat

لئن شكرتم Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران Ditulis al-Qur’ān

القياس Ditulis al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 
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KATA PENGANTAR

ُشُرْوِر  ِمْن  بِاللِه  َونـَُعْوُذ  َوَنْستـَْغِفرُُه،  َوَنْسَتِعيـُْنُه  َنْحَمُدُه  للِه  اْلَحْمُد 
أَنـُْفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَـّْهِدِه اللُه َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن يُّْضِلْل 
َفاَل َهاِدَي َلُه، َأْشَهُد َأْن لَّ ِإَلَه ِإلَّ اللُه َوْحَدُه َل َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد 
َعَلى  َوَسلِّْم  َصلِّ  .اَللَُّهمَّ  بـَْعَدُه  نَِبيَّ  َل  َوَرُسْولُُه،  َعْبُدُه  ُمَحمَّداً  أنَّ 

ُمَحمٍَّد َوعَلى أَلِِه َوَأْصَحاِبِه َأْجَمِعْيَن.
Setelah berjuang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya 

penelitian disertasi ini selesai juga. Ternyata rumit dan tidak mudah 
meneliti hadis-hadis yang diperselisihkan sanad dan matannya, apalagi 
itu di bidang Aqidah dan Ibadah yang sangat ketat dan rawan konflik. 
Bukan hanya keilmuan, tapi penelitian ini butuh ketekunan, ketelitian, 
dan kesabaran ekstra. 

Selain itu, obyektifitas penulis sebagai anggota Majelis Tabligh 
Muhammadiyah yang harus dan biasa mensosialisasikan putusan dan 
fatwa tarjih akan dipertanyakan. Namun di sisi lain, sebagai akademisi, 
penulis dituntut bisa obyektif dalam menilai dan memutuskan. Bagi 
Majelis Tarjih dan yang paham tentang ketarjihan, selama itu akademik 
dan bisa menunjukkan dalil yang kuat, maka tentu tidak ada masalah, 
karena itu bagian dari spirit bertarjih itu sendiri. Dan, akhirnya penelitian 
ini akan diuji oleh para penguji yang sangat berkompeten di bidangnya 
dan oleh masyarakat nantinya. 

Jika bukan atas izin Allah, dan dukungan dari berbagai pihak, 
khususnya istri penulis: Aminah Setyaningsih yang selalu setia 
mendampingi, dan anak-anakku: Meuthia dan Beta, Nadia, Fadhil, dan 
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cucuku: Qisya, mustahil disertasi ini bisa selesai. Untuk itu, penulis 
mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah 
memberikan dukungan, bimbingan, nasihat, dan doanya, yaitu: 
1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor,  Prof. Noorhaidi 

Hasan, S.Ag., MA., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana, H. Ahmad 
Muttaqin, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D. selaku Wakil Direktur 
Pascasarjana, Ahmad Rafiq, MA., Ph.D. selaku Ketua Program Studi 
Pascasarjana S3, Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah selaku Ketua 
Sidang, Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A. selaku Sekretaris Sidang dan 
Prof. Dr. Suryadi (w. 2019) selaku penguji ujian komprehensif penulis, 
dan teman-teman staff administrasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

2. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. dan Dr. Agung Danarta, M.Ag. 
selaku promotor dan penguji yang telah memberikan bimbingan 
dan dorongan luar biasa sehingga disertasi ini bisa diselesaikan 
dengan baik. 

3. Dewan Penguji: Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag., Dr. 
Ja‘far Assagaf, M.A., Prof. Dr. Moh. Ishom, M.Ag., dan Dr. Nurun 
Najwah, M.Ag.

4. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dari Rektor: Dr. Ir. 
Gunawan Budiyanto, M.P., Para Wakil Rektor, Dekan Fakultas 
Agama Islam, Para Wakil Dekan, Ketua Prodi Ekonomi Syari‘ah, 
dan seluruh teman sejawat dari kalangan dosen, karyawan, dan 
pegawai temporary FAI UMY.

5. Seluruh Pimpinan, Anggota, dan Pegawai Majelis Tarjih dan Tajdid 
PP Muhammadiyah serta Majelis Tabligh PP Muhammadiyah yang 
ikut memberikan masukan, semangat dan doa demi sempurnanya 
penelitian ini.

6. Bapak dan mama’ saya: H. Djamaluddin Laidjo dan Hj. Rillah 
Daeng Anneng, dan mertua saya, Bapak H. Sugiarto dan Ibu Hj. 
Titi Mawarti Allāhu yarḥam hum yang saya yakin mereka tetap 
mendoakan saya di alam sana. Demikian juga pada kakak-kakak 
dan adik-adik saya, terimakasih banyak.

7. Seluruh guru saya, khususnya Ustadz Yunahar Ilyas (w. 2020) 
yang tidak bisa hadir menyaksikan selesainya amanah ini, teman-
teman, jamaah pengajian, dan mahasiswa saya yang tidak bisa saya 
sebutkan satu persatu, terimakasih. 
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Dalam disertasi ini tentu masih banyak kekurangan yang terlewat 
dari pengamatan penulis, untuk itu kritik dan saran dari Dewan Penguji 
yang terhormat sangat penulis harapkan untuk menutupi kekurangan 
itu. Harapan penulis, semoga penelitian ini menginspirasi, luas dan 
langgeng manfaatnya...āmīn.

Yogyakarta, 20 Oktober 2020
Penulis,

Syakir Jamaluddin
NIM. 1330016016
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1BAB I  PENDAHULUAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 
Sejak didirikan oleh Kyai Hadji Ahmad Dahlan pada 18 November 

1912 atau 8 Dzulhijjah 1330 H, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan 
dakwah dan tajdīd (pembaharuan) yang mengajak untuk kembali 
kepada Al-Qur’an dan as-sunnah. Makna gerakan tajdīd menurut 
keputusan resmi Muhammadiyah adalah pembaharuan yang punya 
dua arti, yakni: pemurnian atau purifikasi (tajdīd salafi atau tajrīd), 
dan pengembangan atau dinamisasi (tajdīd taṭwīri).1 Menurut Djindar 
Tamimi (1923-1996) --sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
periode KH. AR Fakhruddin--, makna pembaharuan di sini punya dua 
sisi yang tak terpisahkan, yakni: pertama, mengembalikan ajaran Islam 
pada keasliannya/kemurniannya, yang tetap dan tidak berubah. Kedua, 
gerakan pembaharuan dalam arti modernisasi dalam metode, taktik 
dan strategi perjuangan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
ruang dan waktu.2 Yang dimaksud dengan purifikasi adalah gerakan 
pemurnian ajaran Islam di bidang akidah dan ibadah khusus (khāṣṣah/
maḥḍah) sesuai ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan as-
Sunnah al-maqbūlah.3 Sedangkan yang dimaksud dengan dinamisasi 
adalah melakukan pembaharuan atau tajdīd gerakan dakwah di bidang 
muamalah duniawiyah yang meliputi bidang sosial, pendidikan, 
kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Dengan motto ar-rujū‘ ila al-

1  Keputusan Munas Tarjih ke-25/2000 tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan 
Pemikiran Islam, Bab III.A.; Muhammad Azhar & Hamim Ilyas (ed.), Pengembangan 
Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi & Dinamisasi  (Yogyakarta:  LPPI 
UMY, 2000). 

2  Disampaikan dalam pembelajaran Kemuhammadiyahan tahun 1986 saat 
penulis masih duduk di kelas 5 Madrasah Mu‘allimien Muhammadiyah Yogyakarta.

3  Sebelum Munas Tarjih ke-25/2000, Muhammadiyah masih menggunakan 
istilah as-Sunnah ash-shahihah. Namun karena dianggap hadis ḥasan juga bisa dan 
biasa digunakan sebagai hujjah oleh Majelis Tarjih, maka Muhammadiyah merubahnya 
menjadi as-Sunnah al-maqbūlah yang mencakup hadis sahih dan hasan.
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Qur’ān wa as-Sunnah, Muhammadiyah kadang disebut sebagai gerakan 
puritan atau pemurnian yang ingin mengajak umat untuk kembali kepada 
Al-Qur’an dan as-Sunnah.

Untuk mengawal misi pembaharuan dan pemurnian ini, 
Muhammadiyah lalu membentuk Majelis Tarjih yang diberikan mandat 
resmi untuk melakukan pengkajian dan pengembangan pemikiran 
Islam dalam perspektif Muhammadiyah. Di antara usaha yang telah 
dilakukan adalah mengkaji berbagai permasalahan umat antara lain yang 
berkenaan dengan masalah Akidah, Akhlak, Ibadah, dan Muamalah 
Duniawiyah lalu menghimpun jawaban atas permasalahan tersebut 
dalam Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih untuk selanjutnya diterbitkan 
dalam bentuk buku pegangan. Di antara sekian banyak buku yang 
kemudian dijadikan sebagai buku pegangan oleh warga Muhammadiyah 
dalam melaksanakan ajaran Islam yang murni adalah buku Himpunan 
Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah (selanjutnya disingkat HPT), 
dan buku Tanya-Jawab Agama 1-8 (disingkat TJA) yang menghimpun 
fatwa-fatwa Tim Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah.4 Buku ini bukan tidak mungkin telah dijadikan sebagai 
salah satu referensi penting oleh sebagian umat Islam di Indonesia selain 
warga Muhammadiyah.

Untuk mendasari penjelasannya, buku HPT dan Tanya Jawab 
Agama banyak memuat ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi ṣalla-
llāhu ‘alaihi wa sallam (disingkat: saw). Sayangnya --dalam pengutipan 
hadis-hadisnya--, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak melakukan 
takhrīj al-ḥadīṡ untuk memudahkan pelacakan silang terhadap sumber 
dan kualitas sanad hadisnya, kecuali dilakukan secara mandiri sebagai 
kegiatan pribadi oleh sebagian peneliti hadis. Padahal penjelasan tentang 
sumber dan kualitas hadis sangatlah penting untuk mengetahui apakah 
hadis itu benar-benar bersumber dari Nabi saw ataukah tidak. 

Contoh 1: Dalam HPT disebutkan bahwa sunnah setelah i‘tidal 
saat menuju sujud adalah: “letakkanlah kedua lututmu...lalu kedua 

4  PP. Muhammadiyah Majelis Tarjih, Himpunan Putusan Majlis Tarjih 
Muhammadiyah, surat edaran tanggal 23 Oktober 1967 tentang tanfidz HPT, halaman 
v, dan 371-372 (cetakan III, lama) atau halaman 382-383 (cetakan III, baru). Terjadi 
pergeseran halaman dalam cetakan III yang baru karena ada penambahan Pengantar 
Penerbit, Kata Pengantar Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ketua Dr. Haedar Nashir. 
M.Si. tahun 1430 H/2009 M, dan sisipan gambar. 
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tanganmu, kemudian dahi dan hidungmu.”5 Di buku HPT ini, Majelis 
Tarjih mendasarkan pendapatnya berdasar hadis Wā’il bin Ḥujr bahwa 
ia melihat Nabi saw:

ْكَبَتْيِه  ا َنَهَض َرَفَع َيَدْيِه َقْبَل رُ
َ

ْكَبَتْيِه َقْبَل َيَدْيِه َوِإذ ا َسَجَد َيَضُع رُ
َ

ِإذ
“Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua 
tangannya, dan apabila bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya 
sebelum kedua lututnya.” (HR. At-Tirmidzi, Abu Dāwud, an-Nasā’i) 6

Namun hadis Wā’il di atas didaifkan oleh al-Albāni, sedangkan hadis 
dari Abu Hurairah yang melarang sujud seperti unta lalu menuntunkan 
untuk meletakkan kedua tangan lebih dahulu sebelum kedua lutut (َيَضْع

ْ
 َول

ْيِه
َ
َبت

ْ
ْبَل ُرك

َ
 ,justru disahihkan al-Albani. Untuk mendukung hadis ini 7(َيَدْيِه ق

Majelis Tarjih mengutip hadis tentang sifat sujud unta yang meletakkan 
kedua tangan lebih dulu sebelum kedua lutut yakni: 

بي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسوُل الله -صلى الله عليه 
أ
وحديث ا

حدكم فال ْيبُرْك كما َيْبُرُك البعير يضُع يديه قبل ركبتيه
أ
وسلم- : إذا سجد ا

Majelis Tarjih mengutip hadis ini dari Taisīr al-Wuṣūl, tapi penulis 
belum menemukan redaksi hadis seperti ini dalam kitab hadis yang 
mu‘tabar kecuali disebutkan dalam Kamus Hadis: Jāmi‘ al-Uṣūl fi 
Aḥādīṡ ar-Rasūl (vol. 5, 378) oleh Ibn al-Aṡīr dari Abu Hurairah ra 
dengan kode (د ت س) yang merujuk pada Abu Dāwud, at-Tirmidzi dan 
an-Nasā’i tapi tidak ada dalam tiga kitab tersebut .

5 PP. Muhammadiyah Majelis Tarjih, HPT, 78 no: 23 dan lihat dasar hadisnya 
pada hlm. 92.

6 At-Tirmiżi, Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ: Sunan at-Tirmiżi, vol. 2 (Beirūt: Dār Iḥyā’ at-Turāṡ, 
t.t.), 56, no. 268; Abu Dāwud, Sunan Abi Dāwūd., vol. 1 (Beirūt: Dār al-Fikr/Dār 
al-‘Aṣriyyah, t.t.), 222, no. 838; an-Nasā’i, Sunan an-Nasā’i, vol. 2 (Ḥalab: Maktab 
al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyah, 1406/1986), 206, no. 1089, vol. 2, 234, no. 1154, semuanya 
melalui Syarīk ibn ‘Abdillāh (wafat 177 H), dari ‘Āṣim ibn Kulaib ibn Syihāb, dari 
Bapaknya, dari Wā’il ibn Ḥujr ra. 

7 Abu Dāwud, Sunan., vol. 1, 130; an-Nasā’i, Sunan., vol. 2, 207; Aḥmad, 
Musnad al-Imām Ahmad, vol. 14 (Beirūt: Mu’assah ar-Risālah, 1417/1997), 515-516. 
Menurut at-Tirmiżi, hadis ini garīb (asing/menyendiri) karena sanadnya hanya satu 
saja, yakni hanya melalui ’Abd al-‘Āziz ibn Muhammad ad-Darāwardi (w. 187 H), 
dari Muhammad ibn ‘Abdullah ibn Ḥasan (w.145 H), dari Abu az-Zinād (w. 130 H), 
dari al-A’raj dari Abu Hurairah ra. 
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Contoh 2: Doa iftitah pada shalat lail dalam HPT yang berbunyi:

َمة 
َ
َعظ

ْ
ِكْبِرَياِء َوال

ْ
َجَبُرْوِت َوال

ْ
ِة َوال ُكْوِت والِعزَّ

َ
َمل

ْ
ِك وال

ْ
ُمل

ْ
ُسْبَحاَن ِذى ال

ternyata tidak ditemukan sumbernya pada kitab hadis aṭ-Ṭabarāni yang 
dikutip dalam HPT,8 dan kitab hadis manapun. Yang ada sumbernya 
adalah lafal doa: 

َمة                
َ
َعظ

ْ
ِكْبِرَياِء َوال

ْ
َجَبُرْوِت َوال

ْ
ُكْوِت َوال

َ
َمل

ْ
ِه ِذى ال

َّ
ُسْبَحاَن الل

“Maha Suci Allah Dzat yang Maha Memiliki Kerajaan, Kecukupan, 
Kebesaran dan Keagungan.”  (HR. Aṭ-Ṭabarāni) 9

Menyadari hal ini, Tim Fatwa Majelis Tarjih melakukan koreksi 
dengan mengeluarkan fatwa nomor 17/2007 dan dibahas kembali dalam 
rubrik Tanya-jawab Agama majalah Suara Muhammadiyah (SM) edisi 
awal Januari 2009. Bahkan dalam sidang komisi Musyawarah Nasional 
Tarjih (disingkat Munas Tarjih) ke-27/2010 di Malang sudah sepakat 
ditingkatkan menjadi keputusan Tarjih. Namun Majelis Tarjih belum 
juga menganulir bacaan doa iftitah pada shalat iftitah dalam HPT 
cetakan “terbaru” atau dalam Tanfidz Keputusan Munas Tarjih ke-27,10 
sehingga agak menimbulkan kebingungan warganya, mana sebenarnya 
yang digunakan Tarjih. 

Ini belum lagi bila dikaitkan dengan kebingungan umat dalam 
memahami mana hadis yang masuk dalam wilayah ta‘abbudi (‘ibādah) 
yang bersifat ṡawābit (tetap) dan mana yang termasuk wilayah ta‘aqquli 
wa taṭawwuri (dapat dinalar dan dikembangkan) yang mutagayyirāt 
(dapat dirubah) seperti adat-istiadat atau muamalah. Kadang umat 
dengan mudah memasukkan adat yang sebenarnya bersifat longgar 
ke dalam ibadah maḥḍah yang bersifat tetap dan ketat sehingga 
sesama umat Islam kadang mudah membidahkan perilaku ibadah yang 
dipengaruhi adat sebuah masyarakat, dan ini tentu rawan menimbulkan 

8 PP. Muhammadiyah Majelis Tarjih, HPT, 342-343 & 350-351, no: 19.
9 Aṭ-Ṭabarāni, al-Mu‘jam al-Ausaṭ, vol. 6 (Qāhirah: Dār al-Ḥaramain, 

1415/1995), 26, no. 5689 dari Hudzaifah al-Yamani bahwa ketika ia shalat malam 
bersama Nabi saw, ia berdiri di sebelah kiri Nabi saw, lalu dipindahkan ke kanan 
beliau, lalu beliau bertakbir dan membaca doa tersebut; al-Haiṡami, Majma’., vol. 2, 
279, menilai para periwayatnya terpercaya. 

10 Berita Resmi Muhammadiyah, nomor 06/2010-2015/Juli 2014 tentang Tanfidz 
Keputusan Munas Tarjih ke-27/2010 di Malang Jawa Timur. 



5BAB I PENDAHULUAN 

konflik sosial antar kelompok masyarakat.
Bukan hanya itu, dalam masalah akidah, beberapa peneliti 

sebelumnya menyimpulkan bahwa Muhammadiyah hanya menggunakan 
dalil-dalil mutawātir.11 Ini mereka pahami di dalam HPT bahwa: “Kita 
wajib percaya akan hal yang dibawa oleh Nabi saw yakni al-Qur’an dan 
berita dari Nabi saw yang mutawatir dan memenuhi syarat-syaratnya”,12 
padahal faktanya, dari 11 hadis dalam Kitab Iman, terdapat 6 hadis aḥād 
dan 5 hadis mutawatir.13 

Berangkat dari beberapa permasalahan tersebut, peneliti tertarik 
untuk meneliti kecenderungan metode kritik hadis yang digunakan 
Tarjih Muhammadiyah dalam menghadapi hadis-hadis mukhtalaf fih 
di bidang Akidah dan Ibadah khāṣṣah, khususnya Bab Shalat. Alasan 
kenapa hanya dua bidang ini saja, karena dua bidang ini menjadi ciri 
khas gerakan tajdid Muhammadiyah untuk mendapatkan kemurniannya 
dengan sifatnya yang ketat dan rawan menimbulkan konflik sosial. 

B. Rumusan Masalah
Masalah yang diteliti dan dicarikan jawabannya dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana metode kritik hadis Tarjih Muhammadiyah dalam 

menyeleksi hadis dan menyelesaikan hadis-hadis mukhtalaf fīh 
yakni hadis-hadis kontroversial yang diperselisihkan kualitas sanad 
dan pemahaman matannya?

2. Bagaimana tingkat konsistensi Manhaj Tarjih Muhammadiyah di 
bidang hadis dengan produk putusan dan fatwanya? 

3. Prinsip apa yang sebenarnya digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah 
dalam menghadapi perbedaan atau perselisihan pemahaman terhadap 
hadis-hadis seputar masalah akidah dan ibadah khāṣṣah?

11  Lihat misalnya kesimpulan tesis Chudhori (1988), Hadits-hadits Nabi 
dalam Himpunan Putusan Tarjih, 302, poin 9.2.; Kasman, Hadits dalam Pandangan 
Muhammadiyah, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 399. Asjmuni Abdurrahman Ketua 
Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (1990-1995) dalam bukunya Manhaj Tarjih 
Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi (2002), 13, poin 5 menyatakan: “Di dalam 
masalah aqidah (tawhid), hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir.”   

12  Lihat HPT, kitab Iman kepada Kitab, halaman 15 (cetakan lama) atau 17 
(cetakan baru). 

13  Kasman, Hadits dalam Pandangan Muhammadiyah, 399.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap kecenderungan metode kritik hadis yang selama ini 
dipilih oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam mengkritik dan 
menyeleksi hadis-hadis kontroversial yang diperselisihkan kualitas 
dan kehujjahannya.

2. Mengukur tingkat konsistensi produk Putusan dan Fatwa Majelis 
Tarjih Muhammadiyah dengan metode kritik hadis Majelis Tarjih 
Muhammadiyah.

3. Mengungkap prinsip yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah 
dalam menghadapi perbedaan dan perselisihan pendapat dalam 
memahami hadis-hadis seputar akidah dan ibadah maḥḍah.

Adapun urgensi, manfaat, dan kontribusi yang diharapkan dapat 
diperoleh dari penelitian ini, antara lain:
1. Mengetahui sikap dan kecenderungan metode kritik hadis yang 

selama ini dipilih oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam 
menyeleksi dan memahami hadis-hadis mukhtalaf fīh.

2. Mendewasakan umat dalam menghadapi perbedaan pendapat, 
khususnya dalam akidah dan bidang ibadah maḥḍah yang memang 
bersifat ketat dan rawan menimbulkan konflik internal di kalangan 
umat Islam.

3. Diharapkan penelitian ini dapat menemukan rumusan metode dan 
prinsip kritik hadis yang bisa menjadi salah satu referensi metode 
penelitian hadis yang standar bagi Muhammadiyah pada khususnya 
dan umat Islam pada umumnya. 

4. Mudah-mudahan bisa menjadi sumber inspirasi, motivasi dan 
bahan pertimbangan awal --khususnya bagi para pakar keislaman, 
peneliti dan praktisi--, agar mau memulai kerja besar dakwah 
Islam dalam memahami, menjelaskan dan melaksanakan ajaran 
Islam dengan mendasarkannya pada Al-Qur’an dan hadis yang 
benar-benar otentik dari Nabi saw dan dengan metode dan kaidah 
dasar pemahaman ilmiah, bukan didasarkan pada dugaan-dugaan 
spekulatif dan tuduhan sporadis membabi-buta yang akhirnya 
merugikan umat itu sendiri.
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D. Kajian Pustaka 
Sudah cukup banyak yang meneliti tentang hadis-hadis yang 
bertentangan, tapi umumnya fokus pada pertentangan matan. Dalam 
bentuk artikel jurnal, ada “Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif: 
Kajian Ta’arudh al-Adillah” oleh Khairuddin (Jurnal Subtantia, 2010)14, 
“Konsepsi Hadis Mukhtalif di Kalangan Ahli Fiqih dan Ahli Hadis” oleh 
Arifin dan Umar (Jurnal Mutawatir, 2012)15, “Metode Penyelesaian 
Hadis-hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi’i” oleh Kaizal Bay (Jurnal 
Ushuluddin (no. 2), 2011)16, “Ibn Qutaiba al-Dīnawarī wa Manhaj al-
Ta’wīl fi Fiqhi Mukhtalif al-Hadiṡ wa Āṡāruhu al-‘Ilmiyyah fi al-‘Ālami 
al-Islāmiyyi wa Indonesia” oleh Ghozali (Jurnal JAWI, 2018)17, dan 
lain-lain. Penelitian yang meninjau perselisihan hadis di bidang sanad 
dan matan sekaligus jumlahnya lebih sedikit, di antaranya tentang 
“Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian Ikhtilaf al-Riwāyah” oleh 
Syahrir Nuhun (Jurnal Diskursus Islam, 2013)18. Metodologi Studi 
Islam dalam Menyikap Kontradiksi Hadis (Mukhtalaf al-Hadits) oleh 
Syaripudin (Jurnal Nukhbatul-‘Ulum, 2018)19.

Demikian pula penelitian tentang hadis-hadis yang terdapat dalam 
Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dan Fatwa Tarjih yang 
dimuat dalam buku-buku Tanya Jawab Agama juga sudah cukup 
banyak. Paling tidak, ada minimal 6 (enam) penelitian yang membahas 
seputar metode dan produk Tarjih Muhammadiyah, yaitu: 
1. Disertasi DR. Kasman, M.A. di Universitas Islam Negeri (UIN) 

Sunan Ampel Surabaya tahun 2011 berjudul: Ijtihad Muhammadiyah 

14  K. Khairuddin, “Metode Penyelesaian Hadist Mukhtalif: Kajian Ta’arudh 
al-Adillah,” SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 12, no. 1 (2010): 47–58.

15  Fathoniz Zakka and Arifuddin Arifin, “Konsepsi Hadis Mukhtalif Di Kalangan 
Ahli Fikih Dan Ahli Hadis,” Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith 2, no. 2 (2012): 
274–293.

16  Kaizal Bay, “Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi’i,” 
Jurnal Ushuluddin 17, no. 2 (2014): 183–201.

17  Abdul Malik Ghozali, “Ibn Qutayba Al-Dinawari Wa Manhaj al-Ta’wil Fi 
Fiqhi Mukhtalaf al-Hadits Wa Atsaruhu al-’Ilmiyyah Fi al-’Alam al-Islamiyyi Wa 
Indonesia” (2018).

18  Syahrir Nuhun, “Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian Ikhtilaf Al-
Riwayah,” Jurnal Diskursus Islam 1, no. 1 (2013): 100–113.

19  Ahmad Syaripudin, “Metodologi Studi Islam Dalam Menyikapi Kontradiksi 
Hadis (Mukhtalaf al-Hadits),” NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 4, 
no. 1 (2018): 31–39.
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dalam Menentukan Kehujjahan Hadits: Studi Atas Hadits-hadits 
Bidang Aqidah dan Ibadah dalam Putusan-putusan Majelis Tarjih 
Muhammadiyah Tahun 1929-1972. Penelitian ini telah dibukukan 
dengan judul: Hadits dalam Pandangan Muhammadiyah, (Mitra 
Pustaka Yogyakarta, 2012)20. Beberapa kesimpulan penting disertasi 
ini adalah: 
a. Secara teoritis, Muhammadiyah menyatakan hanya menggunakan 

hadis mutawātir dalam bidang akidah dengan berhujjah pada as-
sunnah aṣ-ṣaḥīḥah. Tapi dalam kenyataannya terdapat 6 hadis 
dari 11 hadis (atau 55%) yang berstatus hadis Aḥād. Inilah yang 
menyebabkan Kasman menyimpulkan bahwa Muhammadiyah 
belum benar-benar konsisten menerapkan kaidahnya.

b. Dalam masalah ibadah, Muhammadiyah mensyaratkan 
minimal berhujjah pada as-sunnah al-maqbūlah dengan 
menekankan aspek kritik sanad dari pada kritik matan. Dalam 
hal ini Muhammadiyah kurang memperhatikan kritik matan.

c. Ditemukan beberapa redaksi hadis yang berbeda dengan sumber 
pengutipan dalam kitab-kitab primer karya para mukharrij 
sehingga kemungkinan Majelis Tarjih tidak mengutip langsung 
dari kitab-kitab primer tersebut. 

d. Berdasarkan kriteria kehujjahan hadis Muhammadiyah, tidak 
ditemukan hadis daif dalam Kitab Iman, tapi setidaknya ada 
2 hadis daif dalam masalah ibadah.

e. Pada tataran teori, kaidah-kaidah hadis yang dirumuskan 
Majelis Tarjih masih bersifat umum meski cukup konsisten 
dengan kaidah yang digunakan mayoritas ulama hadis. Namun 
pada tataran praktik, belum benar-benar konsisten menerapkan 
kaidahnya karena dalam Kitab Iman masih menggunakan 
hadis-hadis aḥād meskipun hadis tersebut masih didukung 
oleh dalil mutawātir, sedangkan dalam persoalan ibadah 
masih ditemukan hadis daif menurut kriteria yang dibuat oleh 
Muhammadiyah sendiri.

2. Penelitian mandiri Mahsyar Idris yang dibukukan pada tahun 2009 
oleh UMPAR, Pare-Pare dengan judul: Verifikasi dan Catatan 

20  Kasman, Hadits dalam Pandangan Muhammadiyah, (Mitra Pustaka 
Yogyakarta, 2012)
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terhadap Kitab Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. 
Tidak kurang 400-an hadis telah ditakhrij berdasarkan software 
Maktabah Syāmilah dan Mausū’āt al-Ḥadīṡ. Meski demikian, 
Mahsyar tidak menyebutkan metode yang digunakannya dan 
prosentase jumlah hadis sahih, hasan, daif, dan yang tidak ada 
sumber hadisnya.21

3. Penelitian mandiri Agung Danarto yang dibukukan oleh Suara 
Muhammadiyah Yogyakarta, 2009 berjudul: Cara Shalat Menurut 
Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Agung mentakhrij 
hadis-hadis shalat dalam HPT namun tidak menyebutkan metode 
yang digunakannya dan tanpa menyebutkan prosentase jumlah 
hadis sahih, hasan, daif, dan yang tidak ada sumber hadisnya.22

4. Penelitian mandiri Asjmuni Abdurrahman yang dibukukan oleh 
Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004 yang berjudul: Manhaj Tarjih 
Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi. Dalam buku ini juga 
dijelaskan aspek pentarjihan untuk dalil-dalil manqūl (termasuk 
sanad dan matan hadis), tapi buku ini lebih menekankan tinjauan 
hukum dan usul fikih dari pada hadis. Salah satu pernyataannya 
yang kontroversial tapi banyak dijadikan referensi oleh peneliti dan 
ulama bahwa “Dalam masalah Aqidah (tawhid), Muhammadiyah 
hanya menggunakan dalil-dalil mutawatir.” (halaman 13, poin 5).23

5. Disertasi Fathurrahman Djamil yang diterbitkan pada tahun 
1994 dalam bentuk buku berjudul: Metode Ijtihad Majelis Tarjih 
Muhammadiyah. Dalam penelitian ini Fathurrahman membahas 
rumusan metode penetapan hukum dengan penekanan keilmuan 
Ushul Fikih berdasarkan tujuan pensyari’atan (maqashid asy-
syari’ah).

6. Tesis Chudhori tahun 1988 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
yang berjudul: Hadits-hadits Nabi dalam Himpunan Putusan 
Tarjih Muhammadiyah: Sebuah Upaya Purifikasi Hadits-Hadits 
Nabi. Chudhori melakukan pendekatan takhrīj al-ḥadīṡ dengan 

21  Mahsyar Idris, Verifikasi dan Catatan Terhadap Kitab Himpunan Putusan 
Majelis Tarjih Muhammadiyah. (Parepare:UMPAR Press, 2010)

22  Agung Danarto, Cara Shalat Menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009)

23  Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muḥammadiyah: Metodologi dan 
Aplikasi. Cet-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
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mengambil 50 sampel hadis secara acak dari 172 hadis atau sekitar 
29% dari jumlah hadis dalam HPT.24 Kesimpulan penting dari 
penelitian yang sempat menghebohkan umat, khususnya warga 
Muhammadiyah adalah: 
a. Kualitas sanad hadis dalam HPT ternyata tidak semuanya 

berkualitas sahih. Rinciannya adalah 30% berkualitas sahih, 
38% hasan dan 32% daif, di luar riwayat al-Bukhari, Muslim, 
dan yang disepakati keduanya (muttafaq ‘alaih).

b. Redaksi hadis dalam HPT tidak seluruhnya sama dengan teks-
teks hadis dari kitab sumber. Ada yang terbalik dan ada pula 
penambahan dan pengurangan. Hadis yang susunan redaksinya 
sama sebanyak 21 hadis (42%), sedangkan yang berbeda 
dengan matan hadis kitab sumber sebanyak 29 hadis (58%). 

c. Terjadinya perbedaan ini selain karena kurang teliti dari para 
ulama Tarjih, juga karena menggunakan sumber sekunder 
seperti kitab Subul as-Salām yang setelah dicek dengan kitab 
sumber primer ternyata tidak sesuai. Misal dalam kasus bacaan 
salam penutup shalat dengan tambahan wa barākatuh. 

d. Dalam masalah jarḥ dan ta’dīl, Majelis Tarjih menggunakan 
kriteria ulama mutaqaddimin dan muta’akhirin ahli hadis 
dengan kaidah: “Mendahulukan al-jarḥ atas at-ta’dīl walaupun 
yang menta’dil lebih banyak dari pada yang mencacat.” 
Sedangkan Chudhori sendiri dalam mentakhrij hadis-hadis 
HPT lebih radikal lagi yakni mendahulukan al-jarḥ atas at-
ta‘dīl walaupun yang mencacat hanya satu kritikus dan tanpa 
bukti/rincian kecacatan, sementara kritikus yang memuji 
banyak.25 Karena metodenya inilah yang menyebabkan 
Chudhori sangat mudah mendaifkan sebuah hadis sehingga 
jumlah hadis daif dalam HPT cukup banyak (32%) apalagi 
tanpa menghitung hadis-hadis al-Bukhāri, Muslim dan yang 
disepakati keduanya.

24  Chudhori, “Hadits-hadits Nabi dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah: 
Sebuah Upaya Purifikasi Hadits-Hadits Nabi,” Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
1988.

25  Lihat misalnya analisis takhrij Chudhori dalam Tesisnya, Bab tentang umat 
Islam akan pecah menjadi 73 golongan, 36-37.
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e. Dalam masalah pokok akidah, Muhammadiyah sepaham 
dengan Muhammad Abduh yakni menggunakan dalil hadis-
hadis mutawatir. Tapi Muhammadiyah masih mencantumkan 
hadis daif tentang akan pecahnya umat Islam menjadi 73 
golongan.

Sedangkan dalam bentuk artikel jurnal, ada beberapa penelitian 
tentang metodologi ijtihad Tarjih, misalnya: ada yang membandingkan 
antara “Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian 
Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail” oleh Jamal dan 
Aziz (Jurnal Ijtihad, 2013)26, ada yang meneliti “Otoritas Hadis Daif 
dan Problem Epistimologis Hadis di Muhammadiyah” oleh Mukhlis 
Rahmanto (Jurnal Tarjih, 2014)27, “Manhaj Tarjih Muhammadiyah 
dan Implementasinya dalam Hisab Arah Kiblat dan Waktu-Waktu 
Salat’ oleh Sopa (Jurnal Misykat Al-Anwar, 2016)28, “Manhaj Tarjih 
Muhammadiyah” oleh Syamsul Anwar (Jurnal Tajdida, 2018)29, 
yang terbaru adalah “Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam 
Transformasi Hukum Islam” oleh Wijaya (Jurnal Al-Risalah, 2019).30

Dari berbagai judul penelitian di atas, memang sudah banyak 
yang mengkaji tentang manhaj dan produk Majelis Tarjih, tapi belum 
ada penelitian yang secara khusus membahas metode tarjih dalam 
menghadapi hadis-hadis mukhtalaf fīh. 

Persoalan metode menghadapi hadis-hadis ikhtilāf atau mukhtalaf 
fīh ini menarik karena mendasar. Apalagi perselisihan paham tentang 
persoalan akidah dan fikih ibadah sering terjadi di masyarakat. Tidak 
jarang perselisihan itu memicu konflik sosial bernuansa agama, seperti 

26  Mulyono Jamal and Muhammad Abdul Aziz, “Metodologi Istinbath 
Muhammadiyah Dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul 
Masail),” Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 7, no. 2 (2013).

27  Mukhlis Rahmanto, “Otoritas Hadis Daif Dan Problem Epistemologis Hadis 
Di Muhammadiyah,” Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam 12, 
no. 1 (2014): 51–62.

28  Sopa Sopa, “Manhaj Tarjih Muhammadiyah Dan Implementasinya Dalam 
Hisab Arah Kiblat Dan Waktu-Waktu Salat,” Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam 
dan Masyarakat 27, no. 1 (2016).

29  Syamsul Anwar, “Manhaj Tarjih Muhammadiyah,” Tajdida: Jurnal Pemikiran 
dan Gerakan Muhammadiyah 16, no. 1 (2018): 1–23.

30  Abdi Wijaya, “Manhāj Majelis Tarjih Muhammadiyah Dalam Transformasi 
Hukum Islam (Fatwa),” Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 19, no. 1 (2019): 
66–76.
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bentrok fisik. Penyebabnya antara lain karena ketidaktahuan sebagian 
masyarakat tentang adanya perbedaan bahkan “pertentangan” antar 
internal hadis itu sendiri akibat persoalan kualitas sanad dan perbedaan 
penilaian terhadap kualitas hadis. Dalam teori konflik sosial-agama, 
selain dipicu oleh doktrin agama dan tradisi interpretasi dalam 
masyarakat yang dianggap sebagai doktrin agama, klaim kebenaran 
(truth claim), sikap mental, perbedaaan tingkat budaya (in: pengetahuan) 
turut menjadi penyebab konflik keagamaan atau konflik bernuansa 
agama.31 Sayangnya, konflik interpretasi agama ini sering tidak 
dibarengi dengan pengetahuan dan adab al-ikhtilāf sehingga mudah 
mengkafirkan, menyesatkan, atau membid’ahkan kelompok lain yang 
berbeda dan tak sepaham. 

Majelis Tarjih sendiri sebenarnya sudah memutuskan kaidah 
kritik sanad dan matan hadis bahkan metode dalam menyelesaikan 
pertentangan dalil, termasuk di dalamnya pertentangan hadis. Menurut 
Majelis Tarjih Muhammadiyah, Ta‘āruḍ al-Adillah adalah:

ُمَماَنعة 
ْ
ين َعلى َسبيِل ال

َ
ليل َتقاُبل الدَّ

“Berhadapannya dua dalil atau lebih dengan cara yang saling 
bertentangan.” 32

Sebagian ulama hadis memasukkannya sebagai sebuah disiplin 
ilmu tersendiri dengan definisi:

حاديث التى ظاهُرها التعارض من حيث امكان الجمع 
أ
علم َيْبَحُث عن ال

و بحملها على 
أ
ا و بتخصيص عامها 

أ
ا بتقييد مطلقها  اما  بينها،  والتوفيق 

وغير ذلك.33 
أ
تعدد الحادثة ا

“Ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang menurut lahirnya saling 
bertentangan karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik 

31  Buyung Syukran, “Agama dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi 
terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama di Indonesia”, Jurnal Ri‘ayah, 
(Lampung: Pascasarjana IAIN Metro), vol. 02, no. 01, 2017, 5, 26-27.

32  Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama-3, 
234-235; Definisi ini milik Asy-Syaukani, Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Ḥaqqi min 
‘Ilm al-Uṣūl, vol. 2, 258; Usāmah ‘Abdullah Khayyāṭ, Mukhtalif al-Ḥadīṡ wa Mauqif 
an-Nuqād wa al-Muḥaddiṡīn minhu, 53.

33  Muhammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, Uṣūl al-Ḥadīṡ, 283. 
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dengan cara mentaqyid terhadap hadis yang mutlak, atau mentakhsis 
terhadap yang umum atau membawanya pada beberapa kejadian yang 
relevan dengan hadis, dan lain-lain.”

Atau:

ْو  اِهُرَها ُمَتَعاِرٌض َفُيِزْيُل َتَعاُرَضَها اأ
َ
ِتْي ظ

َّ
َحاِدْيِث ال

أ
ل

ْ
ِذْي َيْبَحُث ِفى ا

َّ
ُم ال

ْ
ِعل

ْ
ال

ُرَها َفَيْدَفُع  ْو َتَصوُّ ِتْي َيْشُكُل َفْهُمَها اأ
َّ
َحاِدْيِث ال

أ
ل

ْ
ُق َبْيَنَها َكَما َيْبَحُث ِفى ا ُيَوِفّ
ُح َحِقْيَقَتَها 34 َها َوُيَوِضّ

َ
ْشَكال اأ

“Ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahirnya saling 
bertentangan, kemudian pertentangan tersebut dihilangkan atau 
dikompromikan antara keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis 
yang sulit dipahami atau digambarkan, lalu dihilangkan kesulitannya 
serta dijelaskan hakikatnya.”

Menurut Tarjih, paling tidak ada beberapa unsur dalam pertentangan 
dalil atau perselisihan hadis, yakni:
1. Adanya dua dalil atau lebih.
2. Sama martabatnya.
3. Mengandung ketentuan yang berbeda.
4. Berkenan dengan masalah yang sama.
5. Menghendaki hukum yang sama dalam waktu yang sama.35

 Yang dimaksud dengan sama martabatnya adalah kedua hadis yang 
diperselisihkan tersebut secara sanad harus maqbūl yakni sama-sama 
sahih atau hasan, namun matannya tampak bertentangan sehingga perlu 
diselesaikan dengan metode penyelesaian ikhtilāf al-ḥadīṡ. Maḥmud 
aṭ-Ṭaḥḥān mendefinisikan Mukhtalif al-Ḥadīṡ sebagai:

مَعاِرض بمثله مع إمكان الجمع بينهما
ْ
الحديث المقبول ال

“Hadis maqbul yang saling bertentangan yang memungkinkan untuk 
dikompromikan antara keduanya”36

Itu sebabnya, sebagian ulama mengistilahkan ilmu mukhtalif al-
ḥadīṡ ini dengan ilmu musykil al-ḥadīṡ, ‘ilmu ta’wīl al-ḥadīṡ, atau ilmu 

34  Idem; Hasbi ash-Shiddieqy, Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadiṡ II, 268.
35  Tim Fatwa MTT PP Muhammadiyah, TJA-3, 235.
36  Maḥmūd aṭ-Ṭaḥḥān, Taisīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, 29. 
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talfīq al-ḥadīṡ karena memang ada problem tumpang tindih pemahaman 
terhadap hadis yang secara sanad maqbūl.

Apa yang dilakukan oleh ulama seperti Imam asy-Syāfi’i (wafat 
205 H) dalam kitab Ikhtilāf al-Ḥadīṡ-nya, lalu disusul Ibn Qutaibah 
ad-Dīnawari (w. 276 H) dalam Ta’wīl Mukhtalaf al-Aḥādīṡ-nya, aṭ-
Ṭaḥāwi (w. 321 H) dalam Musykil al-Āṡār-nya, Ibn Khuzaimah dalam 
Ṣaḥīḥ-nya, dan lain-lain,37 sebenarnya adalah upaya mengkompromikan 
hadis-hadis maqbūl yang dzahirnya tampak bertentangan. Dan ilmu 
ikhtilāf al-ḥadīṡ ini lahir karena berpegang dengan satu teori prinsip 
bahwa tidak mungkin hadis yang sama-sama sahih dari Nabi saw 
bertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya.

Namun yang penulis maksudkan dengan hadis mukhtalaf fīh dalam 
penelitian ini adalah hadis yang diperselisihkan kualitas sanad dan 
matannya. Hal ini karena ternyata sebagian yang diperselisihkan ulama 
hadis bukan hanya berkutat pada pemahaman matan hadisnya (baca: 
mukhtalif al-ḥadīṡ), tapi juga pada kualitas sanadnya. Salah satu karya 
yang membahas periwayat yang diperselisihkan ulama hadis berjudul: 
Ikhtilāf Aqwāl an-Nuqād fī ar-Ruwāti al-Muhktalaf fīhim oleh: al-Ustādz 
DR. Sa‘di Mahdi al-Hāsyimi (Dosen Ilmu Hadis di Ummul-Qurā). 
Dalam muqaddimahnya, Sa‘di al-Hāsyimi membagi tiga periwayat 
hadis, yakni: 
1. Periwayat yang disepakati keadilan dan kesahihan hadis-hadisnya; 
2. Periwayat yang disepakati kedaifan dan ketertolakan hadis-hadisnya 

untuk dijadikan hujjah; 
3. Periwayat yang diperselisihkan karena beberapa komentar dari para 

kritikus hadis memang berbeda bahkan ada yang secara ekstrim 
bertolak-belakang.38

Muqbil bin Hādi al-Wādi‘i menjelaskan apa yang dimaksudkan 
dengan mukhtalaf fīh menurut al-muḥaddiṡ (ahli hadis): 

قه، ومنهم من يضّعفه، ويحتاج 
ّ
ن منهم من يوث

أ
)مختلف فيه( بمعنى ا

37  Hāni Yusuf Mahmūd al-Jalīs, al-Imām Ibn Khuzaimah wa Manhajuhu fī 
Mukhtalif al-Ḥadīṡ fi Ṣaḥīḥihi, makalah kelas Mata Kuliah Mukhtalif al-Ḥadīṡ, di 
bawah bimbingan Prof. DR. Amīn al-Qaḍāh, Program Doktor Fakultas Syari’ah, 
Universitas al-Yarmūk, tahun 2007-2008 dalam Al-Muqaddimah.

38  Sa‘di Mahdi al-Hāsyimi, Ikhtilāf Aqwāl an-Nuqād fī ar-Ruwāti al-Muhktalaf 
fīhim (Makkah: Ummul-Qurā, t.t.), pada al-Muqaddimah.
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رجح.39
أ
م من ضّعفه ا

أ
رجح، ا

أ
هو ا

أ
إلى نظر في كالم من وثقه ا

“Mukhtalaf fīh bermakna sebagian dari mereka (yakni: kritikus hadis) 
ada yang mentsiqahkannya namun sebagian lainnya mendaifkannya 
sehingga dibutuhkan pandangan mana yang lebih kuat/rajih, apakah 
yang mentsiqahkan yang lebih kuat, ataukah yang mendaifkan yang 
lebih kuat.”  

Ketika menjelaskan makna ṣaḥīḥ mukhtalaf fīh maka Dr. Māhir 
Yāsīn al-Faḥl menjelaskannya: 

ي : بعضهُم َيُقول : إنَّ راويه ثقة ، وبعضهم َيُقول 
أ
) وصحيح مختلف ِفيِه ( ا

ثبتها ، ومنهم من نفاها.40
أ
ْيَس بثقٍة فاختلفوا ِفي علته ، فمنهم مْن ا

َ
: إّنه ل

“Ṣaḥīḥ mukhtalaf fīh artinya, sebagian kritikus hadis mengatakan 
bahwa sesungguhnya periwayatnya ini ṡiqah, namun sebagian lainnya 
menilainya bahwa sesungguhnya dia tidak ṣiqah. Merekapun akhirnya 
berselisih seputar kecacatannya, lalu ada yang menilainya mantap, tapi 
sebagiannya lagi menafikannya.”  

Faktanya, kadang kita temukan seorang periwayat hadis 
diperselisihkan kualitasnya. Ada seorang atau sekelompok kritikus hadis 
yang menilai seorang periwayat daif atau didaifkan (muḍa‘af), tapi di 
pihak lain ada seorang atau sekelompok kritikus hadis yang menilainya 
lā ba’sa bihi (tidak ada masalah dengannya), bahkan kadang ada juga 
yang menilainya ṡiqah (kuat/terpercaya) atau di-ṡiqah-kan. Itu sebabnya 
salah satu sebab yang melatarbelakangi adanya pertentangan hadis 
adalah faktor internal (al-‘āmil ad-dākhiliy) karena memang berkaitan 
dengan persoalan dalam tubuh hadis itu sendiri. Mungkin karena faktor 
sejarah atau sabab al-wurūd yang melatarbelakangi munculnya hadis 
tersebut tidak kita ketahui, atau mungkin karena terdapat ‘illat (cacat 
yang tersembunyi) di dalam hadis tersebut yang menyebabkan hadis 
tersebut bisa dinilai daif dan ditolak, dan lain-lain.41 Jika sanadnya 
terbukti daif maka dalam kajian mukhtalif al-ḥadīṡ, sebenarnya tidak 

39  Muqbil ibn Hādi al-Wādi‘i, al-Muqtariḥ, vol. 1 (Ṣan‘ā: Dār al-Aṡār, 1425), 78.
40  Māhir Yāsīn al-Faḥl, an-Nukat al-Wafiyyah, vol. 13 (Beirūt: Dār al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah,  2009), 51.
41  Abdul Mustaqim, Ilmu Ma‘ānil Ḥadīṡ, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 87.
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diperlukan lagi langkah penyelesaian al-jam‘u dan seterusnya. Inilah 
yang membedakan antara mukhtalif al-ḥadiṡ dengan mukhtalaf fīh. Jika 
mukhtalif hadis obyek pembahasannya pada perselisihan matan hadis, 
maka mukhtalaf fih adalah pada perselisihan sanad dan matan hadisnya. 
Konsekwensinya, pembahasan mukhtalaf fih bisa menyebabkan hadis 
itu mardūd (ditolak) hadisnya karena ditemukan kelemahan pada sanad, 
sedangkan pada mukhtalif tidak sampai menolak hadisnya, maksimal 
didiamkan (tawaqquf). 42 

Konsekwensi logis dari perbedaan dan perselisihan dalam menilai 
kualitas sanad dan matan hadis ini berpengaruh signifikan terhadap 
produk fikih yang difatwakan dan diputuskan oleh para ahli hukum 
Islam (fuqahā’), bukan saja perbedaan di antara empat atau lima 
mazhab, tapi juga fuqahā’ setelahnya, baik secara perseorangan maupun 
kelompok. Salah satu kitab yang membahas masalah ini adalah karya 
DR. Māhir Yāsīn al-Faḥl berjudul: Aṡar Ikhtilāf al-Mutūn wa al-Asanīd 
fī Ikhtilāf al-Fuqahā’. Menurutnya, perbedaan dan perselisihan itu bisa 
terjadi pada sanad, pada matan, dan pada sanad sekaligus matan yang 
akhirnya berimplikasi terhadap perbedaan fikih.43   

E. Kerangka Teori
Hadis adalah: 

ْو ِصفًة 44 
أ
و َتْقِريًرا ا

أ
 ا

ً
ْو ِفْعال

أ
 ا

ً
ِبّيِ صلى الله عليه وسلم َقْول ى النَّ

َ
ِضْيَف ِإل َما اأ

“Segala hal yang disandarkan kepada Nabi saw, baik berupa perkataan, 
perbuatan, persetujuan, ataupun sifat beliau.”

Sebagian muḥaddiṡīn bahkan menyatakan bahwa hadis bukan 
hanya riwayat yang disandarkan kepada Nabi saw setelah beliau 
diutus menjadi Nabi,  tapi termasuk perjalanan hidup beliau sebelum 
pengutusan.45 Sebagian lainnya menyatakan bahwa cakupan hadis tidak 
mesti selalu disandarkan kepada Nabi saw, tapi bisa juga disandarkan 

42  Syahrir Nuhun, Rekonstruksi Teori Metodologi Penelitian Ikhtilaf al-Riwāyah. 
Jurnal Diskursus Islam, vol 1, no. 1, (2013), 104. 

43  Lihat Māhir Yāsīn al-Faḥl, Aṡar Ikhtilāf al-Mutūn wa al-Asanīd fī Ikhtilāf 
al-Fuqahā’, al-Muqaddimah.

44  Jamāluddin al-Qāsimi, Qawā‘id al-Taḥdīṡ min Funūn Muṣṭalaḥ al-Ḥadīṡ, 
(Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1399/1979), 61.

45  Muhammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, Uṣūl al-Ḥadīṡ, 19. 
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kepada sahabat ataupun tābi‘īn. Itu sebabnya muncul pembagian hadis 
dari segi penyandaran akhirnya menjadi 3 macam, yakni: 1) hadis marfū‘ 
jika penyandaran akhirnya sampai kepada Nabi saw; 2) Hadis mauqūf 
jika penyandaran akhirnya sampai pada sahabat Nabi; dan 3) Hadis 
maqṭū‘ jika penyandaran akhirnya hanya sampai tābi‘īn. Bahkan ada 
istilah hadis qudsi, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi saw lalu 
diteruskan sampai kepada Allah, tapi bukan al-Qur’an. Namun ketika 
istilah hadis disebutkan tanpa embel-embel di belakangnya maka yang 
dimaksud dengan hadis adalah segala hal yang disandarkan kepada 
Nabi saw.  

Karena cukup banyak beredar hadis yang daif, palsu dan tak jelas 
sumbernya sehingga para ulama sepakat bahwa hadis yang layak 
digunakan sebagai hujjah haruslah hadis maqbūl (yakni: yang diterima) 
sebagai hujjah, berupa hadis ṣaḥīḥ dan ḥasan, bukan hadis mardūd 
(yakni: yang ditolak) sebagai hujjah, berupa hadis da‘īf/lemah dan 
palsu (mauḍū‘). 

Paling tidak ada tiga tahapan yang dilakukan ulama dalam 
menyeleksi hadis yang bertentangan, yakni pertama, menghadirkan 
hadisnya yang makbul. Pada tahap ini harus dilakukan verifikasi (uji 
kesahihan). Kedua, melakukan istidlāl (penarikan kesimpulan) yang 
benar. Pada langkah ini dibutuhkan metode dan kaidah fikih dan ushul 
fikih. Ketiga, menyelesaikan hadis yang tampak bertentangan. 

Untuk menganalisis hadis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
pendekatan sejarah (historical approach), yakni sejarah kritik hadis 
perspektif ulama hadis dan manhaj Tarjih Muhammadiyah.46 Tidak adil 
bila peneliti tidak menggunakan standar uji validitas (uji kesahihan) 
yang digunakan Tarjih dalam menilai kualitas hadis, dan kurang 
komprehensip jika meninggalkan standar kritik hadis para ulama hadis. 
Standar uji kesahihan hadis yang digunakan mengacu pada kualitas 
kesahihan hadis para ulama hadis (muḥaddiṡīn) dan manhaj Tarjih 
yakni berdasarkan kaidah kesahihan sanad hadis dan kaidah matan 
hadis. Kaidah kesahihan ini merupakan derivasi dari definisi hadis 

46  Menurut Muhammadiyah, Manhaj Tarjih adalah seperangkat sistem yang 
terdiri atas komponen-komponen yang melandasi kegiatan ketarjihan. Komponen 
tersebut meliputi: perspektif/wawasan, sumber, pendekatan dan metode. Lebih rinci, 
lihat HPT-3, vii. 
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sahih sebagai berikut:

اِبِط  َعْدِل الضَّ
ْ
ِصُل ِاْسَناُده ِبَنْقِل ال ِذي َيتَّ

َّ
ُمْسَنُد ال

ْ
ِحيُح ُهَو ال الَحِدْيُث الصَّ

 47 
ً
ال

َّ
 ُمَعل

َ
ا َول

ًّ
 َيُكوُن َشاذ

َ
اِبِط ِإِلى ُمْنَتَهاُه، َول َعْدِل الضَّ

ْ
َعِن ال

“Hadis sahih adalah musnad yang bersambung sanadnya melalui 
penukilan periwayat  yang adil dan dlābith dari periwayat yang adil 
dan dlābith pula hingga akhir (sanad)nya, tidak menyimpang dan tidak 
bercacat.”

 Atau definisi hadis sahih secara singkat yakni: 
 َشاٍذ48 

َ
ٍل َول

َّ
َنِد َغْيُر ُمَعل ِصُل السَّ ْبِط ُمتَّ  َتاُم الضَّ

ٌ
َما َرَواُه َعْدل

“Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, dlabith, bersambung 
sanadnya, tidak bercacat dan tidak menyimpang.”

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa kriteria atau syarat 
hadis sahih adalah sebagai berikut:
1. Diriwayatkan oleh para periwayat yang ‘adl. ‘Ādil dalam pengertian 

ilmu hadis  tidak sekedar ditinjau dari aspek akhlak atau kepribadian 
yang baik, seperti: jujur, adil, ahli ibadah, warā‘ (berhati-hati) dan 
tidak fasiq (sama dengan sifat taqwa), tetapi juga meliputi aspek 
yang sangat mendasar yakni mampu bertindak proporsional, seperti: 
muslim (beragama Islam), berakal (āqil) dan dewasa (bālig). 
Periwayatan hadis (adā’ al-ḥadīṡ) dari Non-muslim dan anak kecil 
tidak dapat diterima hingga dia sudah muslim dan sudah aqil-baligh. 
Tetapi penerimaan hadis (taḥammul al-ḥadīṡ) anak kecil atau orang 
kafir dianggap sah.49 

2. Para periwayat tersebut harus sempurna ke-ḍabiṭ-annya yakni 
memiliki kualitas hapalan yang baik (kuat hapalannya). Ḍabṭ 
yang sempurna berarti dia hapal hadisnya dengan baik dalam 
arti bisa menyampaikan hadis yang diterimanya kapanpun dia 
menghendakinya, atau minimal sampai dia menyampaikan 

47  Ibn aṣ-Ṣalāḥ, ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, (Madīnah: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1972), 
10.

48  Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, Nuhbat al-Fikār, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1352) 51.

49  As-Suyuṭi, Tadrīb ar-Rāwi fī Syarḥi Taqrīb an-Nawāwi, vol. 2, 4. 
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hadis itu kepada periwayat yang lain. Syarat hapal dengan 
baik pada riwayatnya ini sebenarnya sudah memenuhi standar 
kedabithan, tetapi lebih baik lagi bila ia paham dengan apa yang 
diriwayatkannya, meskipun ini bukan syarat mutlak. 

3. Bersambung sanadnya (muttaṣil as-sanad) dari awal sampai akhir 
yakni marfū‘  sampai Nabi saw, minimal marfū‘ ḥukmi, yakni 
hadis mauqūf yang dihukumi marfū‘, Dengan demikian, hadis 
yang munqaṭi‘, maqṭū‘, mursal, mu‘ḍal, dan sejenisnya, tidak 
masuk dalam kriteria hadis muttaṣil dan marfū‘. Untuk mengetahui 
kebersambungan sanad (ittiṣāl as-sanad), diperlukan rekam jejak atau 
rekam isnād yang berisi info pertemuan atau minimal sezaman antara 
penyampai dengan penerima hadis hingga sanad akhir atau rāwi awal 
yang pertama kali menerima hadis ini. Inilah yang kemudian disebut 
dengan teori common link yang dikembangkan oleh Juynboll.50 

4. Tidak punya cacat (‘illat) yang menggugurkan, baik pada sanad 
maupun matan. 

5. Tidak syāż yakni tidak menyimpang atau bertentangan dengan hadis 
yang lebih sahih yang diriwayatkan oleh periwayat yang lebih ṡiqah 
(terpercaya karena keadilan dan kedabitannya).51

Jika memenuhi syarat tersebut secara sempurna maka dia termasuk 
hadis sahih. Kurang satu syarat saja, maka hadisnya bisa daif. Tetapi 
kalau hanya kurang begitu kuat hapalannya (bukan tidak kuat) sementara 
selebihnya memenuhi syarat hadis sahih, maka kualitas hadisnya hasan. 
Kriteria hadis sahih di atas digunakan juga oleh Tim Fatwa Tarjih 
Muhammadiyah saat menjelaskan tentang hadis sahih mutawatir.52   

Bahkan Majelis Tarjih --dalam Manhaj Tarjihnya--, menyusun 
Kaidah Ushul Fiqh di bidang Hadis sebagai standar operasional dalam 

50  Ali Masrur, Teori Common Link G.H.A. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan 
Hadits Nabi (Yogyakarta: Lkis, 2007), 3. Common link (jalur bersama) adalah 
periwayat tertua dimana seluruh sanad dalam hadis tersebut melalui dirinya.

51  Muḥammad ‘Ajjāj Al-Khaṭīb, Uṣūl al-Ḥadīṡ, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1409), 
305. Sebagian ulama mengembangkan cakupan definisi tidak syāż yaitu matan hadis 
tersebut tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur’an, akal sehat, kepastian sejarah dan 
ilmu pengetahuan. Lihat Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1988), 111-135; Musṭafā as-Sibā’i, as-Sunnah wa Makānatuha fi at-
Tasyrī‘ al-Islāmi, (Ttp.: Dār al-Qaumiyyah, 1966), 206-207. 

52  Lihat Fatwa Tarjih no 27/2008 tentang Hadis Sahih Mutawatir.
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menyeleksi hadis, yaitu:
1. Hadis maukuf murni tidak dapat dijadikan hujjah. 
2. Hadis maukuf yang termasuk ke dalam kategori marfu’ dapat 

dijadikan hujjah. 
3. Hadis maukuf termasuk kategori marfu‘ apabila ada karinah yang 

daripadanya dapat dipahami kemarfu‘annya kepada Rasulullah saw.
4. Hadis mursal Tabi‘i murni tidak dapat dijadikan hujjah.
5. Hadis mursal Tabi‘i dapat dijadikan hujjah apabila besertanya ada 

karinah yang menunjukkan kebersambungannya.
6. Hadis mursal Shahabi dapat dijadikan hujjah apabila padanya 

terdapat karinah yang menunjukkan kebersambungannya.
7. Hadis-hadis dha‘if yang satu sama lain saling menguatkan tidak 

dapat dijadikan hujjah kecuali apabila banyak jalannya, dan 
padanya terdapat karinah yang menunjukkan keotentikan asalnya 
serta tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis shahih.

8. Jaraḥ (cela) didahulukan atas ta‘dīl setelah adanya keterangan yang 
jelas dan sah secara syara‘.

9. Riwayat orang yang terkenal suka melakukan tadlīs (yakni 
penyembunyian cacat) dapat diterima apabila ia menegaskan bahwa 
apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan tadlisnya tidak sampai 
merusak keadilannya.

10. Penafsiran Shahabat terhadap lafal (pernyataan) musytarak dengan 
salah satu maknanya wajib diterima.

11. Penafsiran Shahabat terhadap lafal (pernyataan) zahir dengan 
makna lain, maka yang diamalkan adalah makna zahir tersebut.53 

Tampak dalam kaidah hadis di atas, Majelis Tarjih lebih menekankan 
kritik sanad dari pada kritik matan. Ini berarti metode kritik hadis 

53  Lihat PP. Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, cetakan 
ke-3, 300-301. Kaidah ini dirumuskan tahun 1940, dan dipertegas kembali dalam 
Musyawarah Nasional Tarjih ke-25 tahun 2000 di Jakarta, Sub H.; Fathurrahman 
Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos Plubishing 
House, 1995), 161-164. Dalam kaidah resmi yang dikeluarkan Muhammadiyah, 
tidak ada satupun dari diktum di atas yang menyatakan bahwa dalam bidang akidah, 
Muhammadiyah hanya mendasarkan pada hadis mutawātir. Ini hanya pendapat seorang 
ulama Muhammadiyah, bukan pendapat resmi Muhammadiyah. Bahkan dalam HPT, 
banyak hadis-hadis Ahād yang berkualitas sahih dan hasan (maqbūl) digunakan dalam 
pembahasan Kitab Iman. 
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Majelis Tarjih sama dengan yang biasa ditempuh ulama hadis yang lebih 
mengutamakan dan mendahulukan kritik sanad dari pada kritik matan.  

Dalam Metode Tarjih terhadap Nash (Munas Tarjih ke-24, 
Januari 2000 di Malang dan Munas Tarjih ke-25, Juli 2000 di Jakarta), 
Majelis Tarjih mempertegas kembali bahwa pentarjihan terhadap nash 
dapat dilihat dari beberapa segi, termasuk kritik sanad dan kritik matan. 
Untuk kritik sanad, Majelis Tarjih menekankan: 
a.  Kualitas maupun kuantitas rāwi (periwayat) 
b.  Bentuk dan sifat periwayatan
c.  Sigat at-taḥammul wa al-adā’ (formula penyampaian dan penerimaan 

hadis, diputuskan di Munas Tarjih ke-24/2000 di Malang)
Sedangkan untuk kritik matan, yakni:
a.  Matan yang menggunakan sigat nahyu lebih rajih dari sigat amr.
b.  Matan yang menggunakan sigat khāṣṣ lebih rajih dari sigat ‘ām. 

Dalam kritik sanad, penilaian para kritikus begitu beragam yang 
terkadang bahkan berselisih dan bertentangan satu ulama dengan ulama 
lainnya. Perbedaan dan perselisihan ulama dalam menilai kualitas hadis 
dikomentari oleh sebagian kritikus hadis dengan mukhtalaf fīh yakni 
diperselisihkan hadisnya yang ternyata bukan hanya dalam masalah 
pemahaman, tapi juga kualitas hadisnya yang mungkin mengandung 
‘illah (cacat) yang terlewat dari pengamatan kritikus hadis atau 
mungkin terdapat tadlīs (penyembunyian cacat). Untuk itu harus ada 
syarat minimal yang harus dimiliki oleh kritikus hadis (al-jāriḥ wa 
al-mu‘addil) dan standar yang jelas dalam menilai al-jarḥ wa at-ta‘dīl 
(kecacatan dan keadilan) seorang periwayat dalam meriwayatkan 
sebuah hadis. 

Syarat kritikus hadis sebenarnya sama persis dengan syarat ke-
ṡiqah-an atau kredibilitas seorang periwayat hadis. Untuk menjaga 
obyektifitas dan kejujuran, para kritikus disyaratkan harus memiliki 
integritas akhlaq yang baik (‘ādil)  sehingga ia tidak boleh terlalu 
fanatik (ta‘aṣṣub) terhadap golongan atau mazhabnya atau memiliki 
sikap permusuhan dengan periwayat yang dinilainya. Sikap seperti ini 
dapat merusak kredibilitas dan citra seorang kritikus hadis. Selain itu 
--dari segi pengetahuan--, ia harus mengetahui persis (‘ālim atau ‘ārif) 
tentang siapa yang dinilainya sehingga dituntut untuk menjelaskan letak 
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kecacatan periwayat yang dinilainya: 54 ال ُيقبل الجرُح إال مفّسرا : “Kritik 
ketercelaan tidak bisa diterima kecuali dijelaskan secara rinci.” 
Penilaian rinci biasanya datang dari teman/sahabatnya atau kritikus 
yang semasa dengannya atau dari ilmuan spesialis kritikus hadis yang 
pernah meneliti periwayat tersebut. Penilaian kecacatan tanpa dijelaskan 
bukti kecacatannya –apalagi terhadap periwayat yang sudah dikenal 
keadilannya--, tidak bisa diterima kritikannya karena tidak memenuhi 
syarat mufassar. Ibn ‘Abd al-Barr (w. 463 H) –seperti yang dikutip oleh 
Tāj ad-Dīn as-Subki-- menegaskan: 

 ِبُبرهان55  
َّ
إنَّ َمن ثَبتْت َعدالُته وَمْعِرَفُته ل ُيقَبل َقوُل َجاِرِحه ِإل

“Sesungguhnya periwayat yang telah pasti keadilannya dan dikenal 
keadilannya, tidak diterima kritikan yang mencacatnya kecuali disertai 
dengan bukti.”

Dengan demikian bila terjadi pertentangan antara penilaian cacat 
dengan penilaian adil seorang periwayat maka peneliti mendahulukan 
pencacatan yang rinci. Kaidahnya adalah:

ْعِديِل 56 ى التَّ
َ
ٌم َعل ُر ُمَقدَّ ُمَفسَّ

ْ
الَجْرُح ال

“Kritik ketercelaan yang dijelaskan secara rinci didahulukan atas 
penilaian keadilan.”

Akan tetapi bila terjadi kasus di mana pen-jarḥ-an tidak disertai 
dengan bukti rinci, maka peneliti mendahulukan ta‘dīl dari pada jarḥ, 
apalagi jumlah yang memuji lebih banyak dari pada yang mencacat.   

Penjelasan rinci terhadap keterpujian seorang periwayat tidak 
dianggap penting, yang penting tidak ada yang mencacatnya. Tapi bila 
ada yang mencacatnya di samping memujinya, maka harus dijelaskan 
rinci mengenai kecacatannya, kecuali bila periwayat tersebut sudah 

54  Tāj ad-Dīn as-Subki, Qā‘idah fi al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl, (Qāhirah: Dār al-Wā‘iy, 
1398), 22; ‘Abd al-‘Adzīm ibn ‘Abd al-Qawiy al-Mundziri, Risālah fī al-Jarḥ wa at-
Ta‘dīl, vol. 1 (Kuwait: Maktabah Dār al-Aqṣā, 1406), 40.

55  Ibid, 22; Lihat juga Aḥmad ibn ‘Ali ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, Fatḥ al-Bāri, vol. 
1 (Beirūt: Dār al-Ma‘rifah, 1379), vol. 1, 189.

56  M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 
1992), 78.
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masyhur kecacatannya.57 Namun, jika periwayat tersebut sama sekali 
tidak ada yang mencacat dan memujinya, berarti dia tidak dikenal 
keadaannya (majhūl al-ḥāl/mastūr) kecuali hanya satu periwayat yang 
pernah meriwayatkan hadis darinya (majhūl al-‘ain), maka hadisnya 
ditolak.58 Standar jarḥ-ta‘dīl ini lebih berhati-hati dari pada standar 
Ibn Hibban. 

Menurut Ibn Ḥibbān (270-354 H), jika adil lawan dari cacat maka 
orang adil adalah orang yang tidak dikenal cacatnya. Inilah standar 
minimal keadilan rāwi menurut Ibn Hibban. Tidak perlu ada yang 
memujinya, yang penting ada satu periwayat ṡiqah meriwayatkan hadis 
darinya maka dia sudah dikategorikan adil.59 Jika tidak ada rāwi ṡiqah 
yang meriwayatkan hadis darinya maka tetap tidak boleh dijadikan 
hujjah.60 Ini berarti Ibn Hibban masih punya standar penṡiqahan, 
meskipun minimalis sehingga terkesan longgar. Pendapat ini juga diikuti 
oleh Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni (852 H) dengan komentar maqbūl, peringkat 
ta‘dil terendah (yakni ḥasan).61 Menurut jumhur, kemajhulan ini bisa 
hilang jika ada minimal dua atau lebih rāwi ṡiqah yang meriwayatkan 
hadis darinya, sedangkan menurut Ibn Ḥibbān cukup dengan satu 
riwayat masyhur maka kemajhulan pun hilang. Ini yang menyebabkan 
Ibn Hibban dan gurunya: Ibn Khuzaimah (223-311 H) dikenal sebagai 
ulama yang longgar dalam memasukkan periwayat majhūl ke dalam 
kitab aṡ-Ṡiqāt-nya (َمْجُهوِلين

ْ
ال ْوِثيِق 

َ
ساِهل في ت

َ
 Sebaliknya, kalau Ibn 62.(ُمت

Hibban sudah menyatakan daif pada seorang periwayat atau sebuah 
riwayat maka dia sangat ketat (َجْرح

ْ
في ال ٌد  ّدِ

َ
ش

َ
 dan bisa dipastikan ,(ُمت

bahwa riwayat atau periwayat tersebut benar-benar daif. Maka penulis 

57  Ibn Ḥajar al-‘Asqalāni, Lisān al-Mīzān, vol. 1 (Beirūt: Mu’assasat al-A‘lami 
li al-Maṭbū‘āt, 1986/1406), 14.

58  Al-‘Irāqi, Syarḥ at-Tabṣirah wa at-Tażkirah, (Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 
1423), 114. Jadi, majhūl itu bukan tidak diketahui namanya, tapi tidak dikenal 
keadaannya (yakni cacat dan keadilannya) karena hanya disebutkan dalam satu hadis 
itu saja. 

59  Mahdi, Aiman Maḥmūd, al-Jarḥ wa at-Ta‘dīl baina an-Naẓariyah wa at-Taṭbīq 
(Saudi: Dār al-Maqāṣid, 1425), 67; Ibn Hajar, Lisān al-Mīzān, vol. 1, 107.

60  ‘Abdullah ibn Yūsuf al-Judai’, Taḥrīr ‘Ulūm al-Ḥadīṡ, vol. 1 (Beirūt: 
Mu’assasah ar-Rayyān, 1424), 248. 

61  ‘Ali ibn Nāyif asy-Syuḥūd, al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar wa Manhajuhu fi Taqrīb at-
Tahżīb, (Ttp.: t.p., 2008), 273-274. 

62  Muqbil ibn Hādi Al-Wādi‘i, al-Muqtariḥ, vol. 1, 19, soal-jawab 9.
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sepakat dengan Syekh Muqbil bahwa dalam hal pen-ṡiqah-an, pendapat 
Ibn Hibban tidak bisa langsung diterima, harus diteliti ulang. Jika dia 
dalam kesendirian dalam penṡiqahan, lebih baik tawaqquf. Demikian 
pula pe-maqbul-an oleh Ibn Hajar dalam at-Taqrīb-nya masih harus 
diteliti ulang, tidak bisa langsung diterima sebagai hadis maqbūl, karena 
terkadang dia hanya mengambil penṡiqahan Ibn Hibban dan al-‘Ijli. 
Tapi jika sekedar pendukung/penguat maka boleh.63 

Sikap longgar (mutasāhil) ini juga disematkan antara lain pada al-
‘Ijli (261 H), at-Tirmiżi (279 H), al-Ḥākim (403 H), al-Baihaqi (457 
H), sedangkan yang ketat (mutasyaddid) antara lain: Syu‘bah (160 H), 
Yaḥya ibn Sa‘īd al-Qaṭṭān (198 H), Yaḥya bin Ma‘īn (233 H), Abu Ḥātim 
(277 H), an-Nasā’i (303 H). Adapun ulama yang moderat (mutawassiṭ/
mu‘tadil), antara lain: Sufyan aṡ-Ṡauri (161 H), ‘Abdurrahman bin 
Mahdi (198 H), Ibn Sa‘ad (230 H), ‘Ali bin al-Madini (234 H), Ahmad 
bin Hanbal (241 H), al-Bukhari (256 H), Abu Zur‘ah (264 H), Abu 
Dawud (275 H), Ibn ‘Adi al-Jurjāni (277-365 H), dan ad-Daruquṭni 
(385 H).64 

Sementara itu, dalam kritik matan, khususnya dalam menyelesaikan 
pertentangan matan hadis yang menunjukkan ketentuan hukum yang 
berbeda bahkan bertentangan, hanya dilakukan jika sanad hadisnya 
terbukti sama-sama maqbūl. Langkah penyelesaian ta‘āruḍ al-adillah 
yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam manhajnya sebagai berikut: 

Pertama adalah al-jam‘u wa at-taufīq (mengumpulkan dan 
mengkompromikannya) yakni menerima semua dalil tanpa ada 
satupun dalil yang ditolak karena sama-sama maqbūl. Jika tetap sulit 
dikompromikan maka pilihannya adalah at-tanawwu‘, yakni memilih 
salah satu yang terbaik (takhyīr), atau menjalankan semuanya secara 
bergantian tanpa menafikan dalil yang lain. 

Kedua adalah at-tarjīḥ yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk 
diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah. Misal, hadis sahih 
lebih kuat dari pada hadis hasan. Atau hadis dengan penilaian ṣaḥīḥ 
lebih kuat dari pada yang disahihkan ulama (حه  Kualitas hadis .(صحَّ
yang disahihkan di bawah hadis sahih, karena aslinya dari hadis hasan 

63  Al-Wādi‘i, al-Muqtariḥ, vol. 1, 96, soal-jawab 191, https:// ikhwahmedia.
wordpress.com/2014/03/30/pendapat-syaikh-muqbil-terhadap-tauṡiq-imam-al-ijli/

64  Ibid., 135.
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atau bahkan daif, tapi karena ada faktor lain yang mendukungnya 
maka ulama mensahihkannya. Demikian pula hadis hasan lebih tinggi 
daripada hadis yang dihasankan.

Ketiga adalah metode an-nasakh atau an-nāsikh wa al-mansūkh 
yaitu dalil yang datang terakhir diamalkan karena telah menghapus 
hukum dalil yang datang lebih dahulu. 

Keempat adalah at-tawaqquf yakni menghentikan penelitian 
terhadap dalil yang dipakai untuk sementara waktu dengan cara mencari 
dalil baru.65 Sebagian ulama fikih malah ada yang bersikap berlebihan 
dengan at-tasāquṭ yakni menggugurkan  kedua hadis tersebut padahal 
keduanya sama-sama maqbūl. 

Dalam menghadapi dalil-dalil ẓanni dan tidak terdapat dalil eksplisit 
dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah, Muhammadiyah menempuh jalur 
ijtihad. Posisi ijtihad ini bukanlah sebagai sumber hukum Islam, tapi 
merupakan metode penetapan hukum yang belum terumuskan secara 
eksplisit dan rinci dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah. 

Dalam hal ini, Munas Tarjih ke-25/2000 menetapkan tiga Metode 
Tarjih dalam berijtihad, yakni Bayāni (semantik), Ta‘līli (rasionalistik), 
dan Filosofis (istiṣlāḥi), menggunakan empat Pendekatan, yakni: 
pendekatan hermeneutika (kebahasaan), historis, sosiologis, dan 
antropologis, dan menggunakan ijmā‘, qiyās, maṣlaḥah mursalah, dan 
‘urf (adat kebiasaan) sebagai teknik ijtihad.66

Dalam menganalisis konten akidah dan ibadah, Tarjih 
Muhammadiyah mengacu pada Paham Agama Muhammadiyah 
bahwa Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang 
murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid’ah, dan khurafat, 
tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Sedangkan 
dalam masalah ibadah disebutkan bahwa Muhammadiyah bekerja untuk 
tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah saw tanpa tambahan 
dan perubahan dari manusia.67 Prinsipnya, dalam masalah ta‘abbudi 

65  Munas Tarjih ke 25/2000 sub F. Ta‘ārudl al-Adillah; ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, 
‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Qāhirah: Maktabat ad-Da‘wat al-Islāmiyah, 1388/1968) 229. Ulama 
Syāfi‘iyyah dan Mālikiyyah menambahkan langkah ke empat yakni at-tawaqquf 
(mendiamkannya) untuk sementara waktu.  

66  Munas Tarjih ke-25/2000 sub E. 
67  Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup 

Muhammadiyah (MKCH),  Keputusan Tanwir di Ponorogo tahun 1969.
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(‘ub ūdiyyah) tidak boleh ada penambahan atau pengurangan, dan tidak 
dibenarkan dianalisis secara rasional. Beda dengan ta‘aqquli, dapat 
dianalisis secara rasional, bersifat dinamis, dan dapat berkembang.68 

Karena Islam cocok di segala zaman dan tempat, maka pengembangan 
pemikiran Islam yang dinamis menjadi sebuah keniscayaan dan masuk 
dalam wilayah ta‘aqquli. Bagi Muhammadiyah, ada tiga prinsip yang 
digunakan dalam Pengembangan Pemikiran Islam, yakni prinsip 
konservasi, inovasi, dan kreasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan 
dalam mencari kebenaran juga ada tiga, yakni pendekatan bayāni, 
burhāni, dan ‘irfāni. Pendekatan bayâni dengan menggunakan nas-nas 
Syari’ah, pendekatan burhāni dengan menggunakan ilmu pengetahuan 
yang berkembang, sedangkan ‘irfâni berdasarkan pada pengalaman 
batin/spiritual, kepekaan nurani, dan ketajaman intuisi.69 

Berbagai metode ijtihad, kaidah kritik hadis, dan langkah-
langkah penyelesaian dalil hadis yang diperselisihkan (mukhtalaf) di 
atas dijadikan sebagai acuan atau landasan teori oleh Majelis Tarjih 
Muhammadiyah. 

F. Metode Penelitian
Untuk membahas permasalahan di atas secara sistematis, maka 

peneliti menempuh tiga tahapan penelitian, yaitu:
1. Pengumpulan data
 Sebagai langkah awal, peneliti mengumpulkan data-data dari 

berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang 
dibahas, baik itu yang berujud data kuantitatif yaitu sejumlah hadis 
dalam Himpunan Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, 
maupun yang berujud data kualitatif, yaitu data yang menjadi sumber 
dan alat analisis data yang menginformasikan tentang kualitas sanad 
dan matan hadis. Oleh karenanya, jenis penelitian ini dari segi sumber 
data termasuk dalam penelitian literer (kepustakaan), meskipun ada 
beberapa wawancara beberapa Tokoh Tarjih yang terlibat dalam 
penyusunan konsep putusan dan fatwa. 

68  Keputusan Munas Tarjih ke-25/2000 tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan 
Pemikiran Islam, Bab III.A. 

69  Lihat Putusan Munas Tarjih ke-25/2000 di Jakarta, Bab IV B dan C; Munas 
Tarjih ke-27 tahun 2010 di Malang.



27BAB I PENDAHULUAN 

  Mengingat begitu banyaknya hadis yang dijadikan dasar dalam 
kegiatan bertarjih maka penulis hanya membatasi sekitar 12 (dua 
belas) tema hadis pada dua bidang ajaran Islam, yakni hadis-hadis 
bidang akidah dan ibadah. 

2. Analisis data kualitatif 
 Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kritis 

dengan menggunakan kritik hadis yang digunakan oleh Tarjih 
Muhammadiyah, yaitu:
a. Pendekatan kritik sanad hadis yang mengacu pada kaidah 

atau standar kesahihan sanad hadis. Mengikuti tradisi peneliti 
hadis pada umumnya --termasuk Muhammadiyah--, maka 
peneliti lebih menekankan pada penelitian sanad hadis sebagai 
gerbang utama menuju kritik matan. Mengingat jumlah hadis 
yang diteliti cukup banyak, maka tanpa mengurangi kualitas 
penelitian ini, peneliti hanya mengkritisi para periwayat yang 
“kontroversial” atau yang diperselisihkan ke-ṡiqah-annya 
oleh para ulama kritikus hadis. Dengan demikian, penilaian 
terhadap para sahabat yang sudah disepakati ke‘adilannya70 
dan para periwayat lain yang sudah dikenal dan disepakati ke-
ṡiqah-annya seperti hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri, 
Muslim, apalagi yang telah disepakati keduanya (muttafaq 
‘alaih) atau yang sederajat dengannya, tidak dibahas secara 
panjang-lebar dalam penelitian ini karena telah disepakati 
ulama akan kesahihannya. Selanjutnya, jika dari segi sanad 
hadis tersebut sudah jelas kedaifannya maka penulis tinggal 
memberikan catatan singkat mengenai matannya, tanpa perlu 
menjelaskan matannya lebih lanjut apalagi menyelesaikan 
pertentangan matannya.

  Adapun mengenai hadis yang ḍa‘īf sanadnya tetapi 
tampak sahih matannya, selama kedaifannya tidak keterlaluan, 
artinya: periwayatnya bukan pemalsu hadis, tidak tertuduh 

70  Kaidah yang dipakai untuk kualitas para sahabat adalah كل الصحابة عدول. Lebih 
lengkap baca ‘Adālat aṣ-Ṣahābah dalam Uṣūl al-Ḥadīṡ karya Muhammad ‘Ajjāj al-
Khaṭīb, 392-400; Al-Khaṭīb al-Bagdādi, al-Kifāyah fī ‘Ilm ar-Riwāyah, (Ttp: Dār Iḥyā’ 
at-Turāṡ al-‘Arabi, 1352), 46-49; As-Suyūthi, Tadrīb ar-Rāwi, (Qāhirah: Maktabah 
al-Qāhirah, 1379), 400. 
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dusta yang matrūk hadisnya, bukan ahli bid‘ah, bukan 
periwayat yang mubham (majhūl/tak dikenal identitasnya), 
bukan periwayat yang hadis-hadisnya kacau (muḍṭarrib), dan 
munkar (menyendiri dan menyalahi periwayat yang lebih kuat 
kualitasnya), maka penulis berusaha mencari jalur periwayat 
lain yang mungkin bisa menaikkan derajatnya. Namun, jika 
kedaifannya keterlaluan dan sama sekali tidak ditemukan jalur 
periwayat lain yang bisa mendukung peningkatan kualitas 
hadisnya,71 maka peneliti mengabaikannya meskipun sahih 
matannya. Hal ini karena hadis yang kedaifannya keterlaluan 
(ḍa‘īf jiddan) meskipun jumlahnya banyak dan matannya baik, 
tidak bisa meningkat derajatnya ke hadis ḥasan li gairih.72 
Tapi jika sanad hadisnya ternyata sama-sama maqbūl, barulah 
ditempuh jalan penyelesaian terhadap hadis-hadis mukhtalif.

b.   Pendekatan kritik matan hadis yang mengacu pada kaidah 
kesahihan matan hadis. Ini dilakukan khususnya bila ditemukan 
adanya pertentangan dengan kaidah kesahihan matan hadis 
secara umum, atau pertentangan riwayat antar sesama hadis 
maqbūl. Dalam menyelesaikan pertentangan matan hadis yang 
sanadnya sama-sama maqbūl, maka sebagai langkah pertama, 
peneliti menempuh metode pengkompromian (al-jam‘u wa 
at-taufīq). Pada langkah ini, penulis coba lakukan pendekatan 
kebahasaan, historis (rekonstruksi sejarah), dan sosiologi dari 
hadis-hadis maqbūl yang bertentangan sebagaimana metode 
dan pendekatan Tarjih dalam Manhajnya. Jika tetap sulit, maka 
alternatif pilihannya adalah at-tanawwu‘. Jika tidak bisa dengan 
pengkompromian maka langkah kedua yakni melakukan 
at-tarjīḥ. Jika tetap tidak selesai, maka langkah ketiga yakni 
dengan metode an-nāsikh wa al-mansūkh. Sebagai langkah 
terakhir atau keempat adalah at-tawaqquf untuk sementara 

71  Termasuk hadis daif yang tidak bisa saling mendukung peningkatan 
kualitasnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok periwayat yang tidak 
bisa dipertanggungjawabkan kualitas pribadi dan hapalannya dalam satu generasi yang 
sama di mana tidak ditemukan periwayat lain yang maqbūl di masa mereka. Hadis 
dengan periwayat seperti ini tidak bisa saling menguatkan satu sama lain, dianggap 
“terputus” dari jalur periwayat yang sahih dan tetap berstatus sebagai hadis daif. 

72  Muhammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb, Uṣūl al-Ḥadīṡ, 349-350.
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waktu sambil mencari dalil/bukti baru.73 Namun jika tidak 
ditemukan adanya pertentangan tersebut, maka peneliti 
memberikan penjelasan secukupnya (syarḥ) berdasarkan 
pemahaman hadis (fiqh al-ḥadīṡ) yang terdekat.

 Oleh karena Muhammadiyah dikenal sebagai ormas keagamaan 
yang fikihnya berorientasi pada fikih manhaji, bukan mazhabi, 
maka supaya tidak bias, selain menggunakan standar ulama 
hadis di atas, peneliti konsisten mempedomani Manhaj Tarjih 
yang sudah diputuskan dalam Muktamar atau Munas Tarjih 
dalam menyelesaikan hadis mukhtalaf fīh. Dalam menilai 
konsistensi produk keputusan dan fatwa Tarjih dengan 
manhajnya, penulis menggunakan metode AHP (Analytic 
Hierarchy Process) oleh Thomas L. Saaty. Hal ini karena 
metode AHP mampu menilai secara proporsional, detail, dan 
komprehensip dengan memperhitungkan validitas sampai batas 
toleransi inkonsistensi dengan berbagai kriteria dalam hirarki. 
Batas konsitensi kurang dari atau minimal sama dengan 10% 
(< 10%) diberi nilai memuaskan. 

3. Penarikan kesimpulan
 Hasil temuan dari penelitian terhadap kualitas hadis-hadis tentang 

masalah akidah dan ibadah dalam Himpunan Putusan Tarjih 
Muhammadiyah selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pernyataan-
pernyataan yang berisi kesimpulan. 

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mendiskripsikan alur penulisan disertasi ini, maka penulis 

menyusun sistimatika pembahasan sebagai berikut:
Bab I   adalah Pendahuluan berisi pembahasan seputar Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian 
Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistimatika 
Pembahasan.

73  ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Qāhirah: Maktabat ad-Da‘wat 
al-Islāmiyah, 1388/1968), 229. Metode penyelesaian di atas digunakan oleh kalangan 
Syafi‘iyyah dan Malikiyyah dengan menambahkan langkah ke empat yakni at-tawaqquf 
(mendiamkannya untuk sementara waktu).  
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BAB VI  
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari keseluruhan pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut:
1. Metode kritik hadis Tarjih Muhammadiyah secara keseluruhan 

sama dengan metode kritik ulama hadis pada umumnya, seperti Ibn 
Ḥajar al-‘Asqalāni, aż-Żahabi, al-Idlibi, Ibn aṣ-Ṣalāḥ, yakni lebih 
menekankan kritik sanad dari pada kritik matan, dan menjadikan 
kritik sanad sebagai gerbang utama sebelum melakukan kritik 
matan, termasuk dalam menyelesaikan pertentangan hadis. Standar 
verifikasi hadis Tarjih dalam menyeleksi hadis mengacu pada 5 
syarat atau kriteria kesahihan hadis, yakni: 
a. Bersambung sanadnya. Jika itu hadis Nabi maka harus 

bersambung sampai pada Nabi saw. 
b. Diriwayatkan oleh para periwayat yang ‘ādil. 
c. Ḍābiṭ atau kuat hapalannya. 
d. Tidak punya cacat (‘illat) yang menggugurkan, dan 
e. Tidak syāż yakni tidak bertentangan dengan hadis yang lebih 

sahih dari periwayat yang lebih ṡiqah, apalagi bertentangan 
dengan al-Qur’an.

Dalam menghadapi hadis-hadis mukhtalif yakni hadis yang 
diperselisihkan matannya, Tarjih Muhammadiyah menempuh 
langkah  penyelesaian Ta‘āruḍ al-Adillah sebagai berikut: 

Pertama, al-jam‘u wa at-taufīq (pengkompromian). Kedua 
dalil maqbūl yang tampak bertentangan sama-sama diberlakukan 
sebagai tanawwu‘. Pada dataran pelaksanaan, Tarjih memberikan 
kebebasan dalam memilih (tanwī‘), boleh melakukan keduanya 
secara bergantian, dan boleh juga memilih salah satu yang lebih 
utama (takhyīr). 



262 METODE KRITIK HADIS TARJIH MUHAMMADIYAH DALAM MENGHADAPI HADIS-HADIS MUKHTALAF FIH

Kedua, at-tarjiḥ yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk 
diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah, atau lebih tepatnya 
meninggalkan dalil yang lebih lemah. 

Ketiga, an-nāsikh wa al-mansūkh yaitu dalil yang datang 
terakhir diamalkan karena telah menghapus hukum dalil yang 
datang lebih dahulu. 

Keempat, at-tawaqquf yakni menghentikan penelitian terhadap 
dalil yang dipakai untuk sementara waktu dengan cara mencari 
dalil baru.

Cara penyelesaian perselisihan matan di atas sama dengan yang 
biasa ditempuh oleh ulama Syafi’iyah dan Malikiyah. 

2. Prosentase penggunaan metode penyelesaian perselisihan matan 
hadis, dari 11 tema yang diteliti, hanya 10 tema hadis yang masuk 
dalam pembahasan hadis mukhtalif karena 1 tema sudah digugurkan 
saat pembahasan perselisihan kualitas sanad. Rinciannya: 3 tema 
hadis diselesaikan secara al-jam‘u wa at-taufīq (30%), 6 hadis 
secara at-tarjīḥ (60%), dan 1 hadis langsung diselesaikan secara 
an-nāsikh wa al-mansūkh (10%), yakni ketika membahas masalah 
qunut Subuh. Meskipun urutan atau langkah pertama adalah 
metode al-jam‘u, namun penggunaan metode at-tarjih masih lebih 
dominan. Sedangkan jika dilihat dari sisi inkonsistensi penggunaan 
metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif atau ta‘āruḍ, maka 
ada 1 dari 10 tema hadis mukhtalif yang tidak konsisten, yakni 
merajihkan hadis takbir dua kali dari sahabat Ibn Mas‘ud padahal 
statusnya mauquf murni yang ditolak manhaj Tarjih (Ushul Fiqih 
Tarjih, no. 1), sementara saat menyelesaikan pertentangan hadis 
qunut Subuh, menolak hadis Ibn Mas‘ud dengan alasan mauqūf.  

3. Pendekatan Tarjih dalam menyeleksi hadis dan menyelesaikan 
perbedaan pemahaman dalil hadis adalah dengan pendekatan 
manhaji, yakni sesuai dengan manhaj yang telah disepakati dalam 
Muktamar atau Musyawarah Nasional Tarjih. Meski ditemukan 
sekitar 10,05% atau 7 dari 66 hadis Tarjih yang diteliti yang 
inkonsisten dengan manhajnya, namun bukan berarti Tarjih 
Muhammadiyah tidak konsisten dan mensahkan penggunaan 
hadis daif apalagi daif jiddan. Hal ini karena masih ada 90% yang 
konsisten dengan manhajnya di bidang hadis. Jika menggunakan 
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teori AHP (Analytic Hierarchy Process) masih dinilai memuaskan. 
4. Dalam bidang akidah, menurut Tarjih bahwa hadis Ahad yang 

maqbūl (yakni yang sahih dan hasan) tetap dapat dijadikan sebagai 
hujjah. Tidak ada dokumen resmi dalam Manhaj, Putusan, dan 
Fatwa Tarjih bahwa Tarjih menolak hadis-hadis Ahad di bidang 
Akidah dan hanya menggunakan hadis mutawatir, apalagi dalam 
penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Tarjih menggunakan 
hadis Ahad di bidang Akidah sekitar 55% (6 hadis Ahad dari 11 
hadis Akidah), ditambah dua hadis Ahad dalam penelitian ini saat 
membahas Tawassul. 

5. Prinsip Tarjih Muhammadiyah yang sekaligus menjadi ciri khas 
Majelis Tarjih dalam menghadapi perselisihan pemahaman terhadap 
dalil adalah: 
a. Prinsip kesesuaian dengan al-Qur’an dan as-Sunnah al-

maqbūlah. 
b. Prinsip toleransi, yaitu menghormati perbedaan pendapat, atau 

tidak menjatuhkan pendapat yang tidak dipilih oleh Tarjih. 
c. Prinsip keterbukaan, yakni terbuka menerima saran, masukan, 

koreksi, dan kritik dari manapun. 
d. Prinsip kemudahan (at-taisīr). Meskipun Tarjih menguatkan 

hadis meletakkan kedua lutut lebih dahulu saat menuju sujud, 
namun Tarjih membolehkan untuk meletakkan kedua tangan 
lebih dahulu, apalagi jika mengalami kesukaran atau sakit saat 
meletakkan lutut lebih dulu. 
Memperhatikan poin-poin kesimpulan di atas --khususnya poin 

no. 1, 2, 5 dan dominasi penggunaan metode at-tarjīḥ (60%) dan 
al-jam‘u (30%)-- maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan 
metode yang dipilih oleh Majelis Tarjih dalam menghadapi 
perselisihan pemahaman dalil adalah metode at-tarjīḥ yang 
toleran, yakni menguatkan salah satu dalil atau pendapat namun 
tetap menghormati dan tidak menjatuhkan pendapat yang tidak 
dipilihnya, bahkan terkadang melakukan combined  method (metode 
campuran) antara at-tarjīḥ wa at-tanwī‘ yakni menguatkan salah 
satu dalil tapi tetap memberikan pilihan tanawwu‘, seperti taṡwīb 
azan Subuh, bacaan basmalah sirr atau jahar dalam shalat jahar, 
dan lain-lain.
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B.    Saran dan Rekomendasi
1. Konsepsi manhaj dan kaidah di bidang hadis meskipun sudah ada, 

bahkan sudah diterapkan oleh Tarjih Muhammadiyah, namun masih 
perlu diperinci dan dilengkapi sebagai alat taṣḥīḥ atau verifikasi 
hadis, khususnya ketika menghadapi hadis-hadis mukhtalaf fīh. 
Dalam kaidah kritik sanad misalnya, bisa ditambahkan kaidah 
periwayat majhūl (yang tak dikenal) atau mubham, kapan dianggap 
hilang kemajhulan atau kemubhamannya, atau periwayat muḍṭarrib 
(yang kacau dan kebolak-balik hapalannya), atau periwayat ṡiqah 
yang mengalami perubahan kekuatan hapalan menjadi mukhtaliṭ 
(menjadi pikun, kacau, dan campur baur hapalannya), siapa 
saja mereka, kapan dia mengalami perubahan hapalan, siapa saja 
periwayat yang menerima hadis darinya saat masih kuat hapalannya 
dan saat sudah kacau hapalannya, dan bagaimana kaidahnya? 
Beberapa periwayat hadis yang dulunya mereka ḍābiṭ tapi karena 
sesuatu hal lalu menjadi berubah buruk/kacau hapalannya, seperti 
Abu Ishaq as-Sabī‘i karena sudah sepuh, atau Syarīk bin ‘Abdullah 
setelah pindah jadi Qadhi di Kufah, atau Ibn Lahī‘ah setelah 
terbakar buku-bukunya. Termasuk kaidah periwayatan anak kecil, 
syarat hadis-hadis yang memungkinkan naik derajat menjadi 
hasan li gairihi atau sahih li gairihi, dan semacamnya. Sebagai 
organisasi besar, --jika perlu-- Tarjih membuat daftar nama dan 
biografi periwayat maqbul dan mardud lengkap dengan alasannya 
berupa kritik ulama hadis terhadapnya. Jika periwayat kontroversial 
maka kritikus harus kompeten dan punya kapabilitas sebagai 
kritikus hadis yakni ‘ādil dan ‘ālim (berilmu, tahu betul cara kritik 
hadis), mendahulukan kritik yang dirinci dari pada yang memuji, 
mendahulukan kritikus terdekat atau sezaman dari pada yang jauh, 
mendahulukan periwayat hadis yang disepakati keṡiqahannya dari 
pada yang diperselisihkan, mendahulukan hadis dengan sanad ‘āli 
dari hadis dengan sanad nāzil, dan lain-lain. Untuk kritik matan, 
ditambah lagi dengan beberapa kaidah lainnya, misal hadis yang 
disepakati maknanya lebih utama daripada yang diperselisihkan, 
atau hadis qauli lebih rajih dari pada fi‘li, dan lain-lain. Karya al-
Idlibi dalam kritik matan bisa jadi pertimbangan. 
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2. Kendala konsistensi dalam bermanhaj. Meskipun 10% masih dalam 
batas toleransi, namun akan lebih baik lagi jika tingkat kesalahan 
mengutip hadis, kesalahan meneliti dan menentukan kualitas hadis 
lebih diminimalisir. Hal ini karena kesalahan dalam menyimpulkan 
kualitas hadis akan berdampak pada kesalahan dalam berijtihad. 

3. Karena Muhammadiyah dikenal dengan pendekatan manhaji 
--bukan mazhabi--, maka manhajnya harus disempurnakan 
kembali dengan memperhatikan hal-hal lebih detail, konsistensi 
dengan manhaj Tarjih dan pendekatannya benar-benar harus 
diperhatikan. Misal, lebih merinci metode al-jam‘u wa at-taufīq 
dalam tanwī‘ dan takhyīr, meminimalisir pilihan tanawwu‘ yang 
memberikan kebebasan sekaligus “kebingungan” kepada umat 
yang awam untuk memilih kecuali memang dalilnya benar-benar 
memberikan tanawwu‘, merevisi makna at-tarjīḥ yang menyebutkan 
meninggalkan dalil yang lemah menjadi yang lebih lemah karena 
ta‘āruḍ al-adillah aslinya sama-sama maqbūl dalilnya. Pendekatan 
historis dengan teori rekonstruksi sejarah dalam kritik sanad dan 
matan hadis mukhtalaf fīh sangat diperlukan.

4. Tarjih mengkritik praktik ijtihad ulama yang hanya mengacu pada 
kitab tertentu tapi di sisi lain Tarjih sendiri cukup banyak mengacu 
pada kitab sekunder, khususnya Subul as-Salām aṣ-Ṣan‘āni (1059 
H). Dari 9 tema hadis, ternyata ada 3 pendapat aṣ-Ṣan‘ani yang 
dijadikan dasar ijtihad, dan itu berarti 33,3%. Misal: Saat membahas 
taṡwīb azan awal, saat mengutip basmalah dibaca jahar dan sirr, dan 
saat mengutip takbir ‘Ied Salmān 3 kali. Penulis bisa memahami 
hal ini karena memang perbedaan kemudahan dalam mengakses 
kitab “kuning” atau kitab turāṡ antar masa dulu (sebelum tahun 
90’an) dengan masa sekarang. Akses terhadap kitab-kitab turāts 
lengkap dengan jurnal hasil penelitian di era teknologi informasi 
jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan masa awal yang 
masih sangat sulit dan terbatas. 

5. Kriteria hadis sahih, hasan, dan daif beserta syarat-syarat sebaiknya 
dirinci yang lebih aplikatif dan mudah dipahami. Sebagian metode 
Tarjih yang sudah ditulis oleh para tokoh Tarjih, seperti karya Prof. 
Asjmuni ‘Abdurrahman dalam buku Manhaj Tarjih Muhammadiyah: 
Metodologi dan Aplikasi, atau karya Prof. Fathurrahman Djamil 
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berjudul: Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan 
penekanan keilmuan Ushul Fiqih berdasarkan maqāṣid as-
syarī‘ah, tulisan Prof. Syamsul Anwar tentang Manhaj Tarjih 
Muhammadiyah dan Fatwa tentang Hadis Sahih Mutawatir, dan 
lain-lain, sangat layak dijadikan pertimbangan. 

6. Usul Fikih nomor 6 dalam HPT-1 harus diperjelas dengan merinci 
hadis daif yang tak bisa dijadikan hujjah. Hal ini karena dalam 
penjelasan Putusan Tarjih dan Fatwa Tarjih serta praktik penggunaan 
hadis daif, Tarjih Muhammadiyah tetap menggunakan hadis daif 
yang tidak keterlaluan kedaifannya selama ada pendukungnya dari 
jalur lain yang minimal sederajat.  

7. Status kehujjahan hadis mauqūf murni (Usul Fikih, no. 1) harus 
ditepati atau bahkan dikaji lagi. Misal hadis takbir dua kali saat hari 
Raya ‘Idain yang merupakan perbuatan murni Ibn Mas‘ūd, apakah 
tetap dipertahankan yang berarti merubah produk putusannya 
sebagaimana yang dipegang jumhur ulama, ataukah merubah 
manhajnya bahwa perbuatan sahabat bisa dijadikan hujjah. Hal ini 
karena saat mengeluarkan fatwa tentang shalat ‘Idul Fitri dalam 
surat edaran PP Muhammadiyah no. 4/2020, Tarjih membolehkan 
shalat ‘Id di rumah dengan menggunakan salah satu hadis mauqūf 
murni dan mu‘allaq riwayat al-Bukhari dari Anas bin Malik ra yang 
memerintahkan maula-nya: Ibn Abi ‘Utbah utk mengimami salat 
‘Id keluarganya di rumahnya, az-Zāwiyah (kampung jauh di luar 
kota). 

8. Bagi peneliti hadis, penelitian ini masih bisa dikembangkan karena 
masih banyak ladang penelitian hadis di bidang ini, seperti analisis 
matan dalam aliran sanad untuk menemukan otentisitas hadis Nabi, 
implementasi hadis-hadis Ibadah dalam kondisi darurat Pandemi 
seperti Covid-19, atau status hukum hadis mauqūf dalam berhujjah, 
atau kehujjahan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh periwayat 
majhūl, periwayat yang dituduh mukhtaliṭ, dan lain-lain. 

9. Untuk meminimalisir konflik dan percekcokan paham agama di 
antara masyarakat, selain sikap toleransi dengan saling memahami 
dan menghormati perbedaan dengan tidak mencela atau menjatuhkan 
pendapat yang tidak dipilihnya hendaknya juga menekankan 
pembelajaran hadis wa ‘ulūmuhu (dan ilmu-ilmunya) dan fiqh 
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al-ikhtilāf yang mengajarkan tentang adab perbedaan pendapat. 
Hal ini karena menurut teori konflik, salah satu penyebab konflik 
adalah karena tingkat kebudayaan masyarakat yang berbeda, yakni 
kebudayaan masyarakat yang tinggi (berilmu dan beradab) dengan 
kebudayaan yang rendah (kurang ilmu dan kurang adab). Seringkali 
perbedaan itu terjadi karena ketidaktahuan terhadap kualitas hadis 
yang selama ini digunakan lalu dengan mudah menyalahkan yang 
lain. Bagi penulis, semakin tinggi ilmu dan adab masyarakat maka 
semakin toleran dengan perbedaan budaya masyarakat atau individu 
lain.   
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