


ABSTRAK 
 
 
 Hadis tentang terbelahnya bulan dipandang sebagai hadis sahih baik sanad 
maupun matan oleh ulama hadis. Bukan berarti penelitian kembali terhadap hadis ini 
berhenti begitu saja (statis). Hal ini dikarenakan seluruh penelitian hadis baik sanad 
maupun matan hasilnya  masih dalam dataran prasangka (diduga) kuat sebagai hadis 
sahih atau da’if.  Hadis-hadis tentang terbelahnya bulan jika dihubungkan dengan 
mukjizat Nabi Muhammad SAW, merupakan hal luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah 
SAW. Rasyid Ridha beranggapan bahwa dalam memahami hadis Nabi tersebut harus 
bersifat rasional dan tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Sementara itu ulama salaf 
cenderung mengakui terjadinya peristiwa terbelahnya bulan sebagai mukjizat, sedangkan 
Rasyid Ridha menganggap bahwa hadis-hadis terbelahnya bulan terdapat cacat (‘llat) 
baik dari segi sanad maupun matan. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis 
tentang terbelahnya bulan pada masa RAsulullah SAW., mengetahui kerangka berfikir 
Rasyid Ridha sebagai tokoh pembaharu abad ke 20 mengenai hadis-hadis terbelahnya 
bulan, mengetahui typology Muhammad Rasyid Ridha dalam memahami hadis-hadis 
Nabi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sumber utama 
kajian ini adalah kitab yang memuat tentang pendapat Rasyid Ridha dalam Tafsir Al 
Manar yang memuat pemikiran-pemikiran dan pendapat Rasyid Ridha tentang 
terbelahnya bulan.  Yang kedua adalah buku karangan M. Quraish Shihab yang berjudul 
Studi Kritik tafsir Al  Manar. 
 Hasil penelitian ini adalah Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa hadis-
hadis terbelahnya bulan memiliki ‘illat (cacat) baik dari segi sanad maupun matan. Dia 
menolak pendapat para ulama bahwa terbelahnya bulan merupakan salah satu dari 
mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dengan pemahaman-pemahaman terhadap hadis-hadis 
terbelahnya bulan tersebut, maka RAsyid Ridha tergolong dalam pemikiran yang 
“modernis-rasionalis”. 
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