
i 

 

HADIS-HADIS TENTANG MAKAN SECUKUPNYA 

(STUDI MA’ANIL HADIS) 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) 

 

 

 

Oleh: 

Yora Junifa Ayu Kusumadewi 

NIM. 15550021 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HADIS 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2022  





iii 

 

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR 

 

Kepada 

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

di Tempat 

 

NOTA DINAS 

Hal : Skripsi 

Lamp : - 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta 

mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat 

bahwa skripsi saudara: 

Nama  : Yora Junifa Ayu Kusumadewi 

NIM  : 15550021 

Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis 

Judul Skripsi : Hadis-Hadis tentang Makan Secukupnya (Studi Ma’anil Hadis) 

 Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas 

dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. 

 

Yogyakarta, 17 April 2022 

Pembimbing, 

 

 

    

 

Dr. Nurun Najwah, M. Ag. 

NIP. 19691212 199303 2 004 



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-778/Un.02/DU/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : HADIS-HADIS TENTANG MAKAN SECUKUPNYA ( STUDI MA'ANIL HADIS )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YORA JUNIFA AYU KUSUMADEWI
Nomor Induk Mahasiswa : 15550021
Telah diujikan pada : Senin, 23 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Valid ID: 62a7e5fe30b5c

0Ketua Sidang/Penguji I

0Dr. Nurun Najwah, M.Ag
0SIGNED

Valid ID: 629093d2a2f54

0Penguji II

0Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
0SIGNED

Valid ID: 62a6fd20030fc

0Penguji III

0Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
0SIGNED

Valid ID: 62a7f5105c3ac

0Yogyakarta, 23 Mei 2022
0UIN Sunan Kalijaga
0Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
0 
0Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
0SIGNED

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1 14/06/2022

http://www.tcpdf.org




vi 

 

MOTTO 

Keluarga adalah alasan utamaku untuk tetap berjuang dalam 

menjalani kehidupan. 

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir , maka berkatalah 

yang baik dan jika tidak maka diamlah. – HR. Bukhari dan Muslim  

Belum terlambat untuk menjadi apa pun yang kamu inginkan. – 

George Elliot 

Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak 

pernah berhenti berusaha. – Confucius 

Kesuksesan bukanlah akhir, dan kegagalan juga bukan hal yang fatal. 

Hal tersebut merupakan keberanian untuk melanjutkan apa yang 

penting. – Winston Churchill  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab – Latin ini merujuk pada Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 

158/1987 dan 0543b/ U/ 1987. 

I. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Sa’ S| es titik atas ث

 Jim J Je ج

 Ha’ H} ha titik di bawah ح

 Kha’ kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z| zet titik di atas ذ

 Ra’ R Er ر

 Zal Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin sy es dan ya ش

 Sad S} es titik di bawah ص

 Dad D} de titik di bawah ض
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 Ta’ T} te titik di bawah ط

 Za’ Z} zet titik di bawah ظ

 Ayn ، koma terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ...’... Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

II. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap: 

ّددةمتع  ditulis Muta’addidah 

ةعدّ   ditulis ‘iddah 

III. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan, ditulis h 

 ditulis Hibah هبة

 ditulis Hikmah حكمة
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h 

 ’<ditulis Kara>mah al-auliya كرامة األولياء

3. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t 

هللا نعمة  ditulis Ni’matulla>h 

الفطر زكاة  ditulis Zaka>tul-fitri 

IV. Vokal pendek 

 َ◌ (fathah) ditulis  a contoh  ََضَرب ditulis  D}araba 

 ِ◌ (kasrah) ditulis i contoh  ََفِهم ditulis Fahima 

 ُ◌ (dhammah) ditulis u contoh  َُكِتب ditulis Kutiba 

V. Vokal panjang 

1. Fathah + alif, ditulis a (garis atas) 

ةجاهليّ   ditulis Ja>hiliyyah 

2. Fathah + alif maqsur, ditulis a (garis atas) 

 <ditulis Yas’a يسعي

3. Kasrah + ya mati, ditulis i (garis atas) 

 ditulis Maji>d جميد

4. Dammah + wau mati, ditulis u (dengan garis di atas) 

 {ditulis Furu>d فروض

VI. Vokal rangkap 

1. Fathah + ya mati, ditulis ai 
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 ditulis Bainakum ببينكم

2. Fathah + wau mati, ditulis au 

 ditulis Qaul قول

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم

عدتأ  ditulis u’iddat 

 ditulis la’in syakartum لئن شكرمت

VIII. Kata sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis al-Qur’an القران

 ditulis al-Qiya>s القياس

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf  l-nya 

 ditulis asy-syams الشمس

 ’<ditulis as-sama السماء

IX. Huruf  besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD). 

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut 

penulisannya  

 {{ditulis Z|awi al-furu>d ذوى الفروض

 ditulis ahl as-sunnah اهل السنه
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ABSTRAK 

Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan wajib bagi setiap 

makhluk hidup guna melanjutkan keberlangsungan hidupnya. Dewasa ini makanan 

telah berubah dari yang dulunya sebagai penyambung hidup namun kini telah 

menjadi gaya hidup. Meningkatnya sampah makanan menjadi bukti bahwa anjuran 

mengonsumsi makanan dengan sesuai kebutuhan telah diabaikan. Sementara itu 

dengan konsumsi makanan secukupnya akan berdampak baik dalam segi kesehatan, 

ekonomi maupun lingkungan. Salah satu tuntunan Islam agar tetap sehat adalah 

tidak berlebih-lebihan dalam makan, oleh karena itu penulis mengambil hadis 

makan secukupnya sebagai fokus penelitian dalam penulisan skripsi. 

Penelitian pada hadis Tirmidzi nomor 2.302 menggunakan pendekatan 

ma’anil hadis, yang mana dalam ma’anil hadis lebih fokus pada teks atau matan 

hadis. Oleh penulis menggunakan metode yang ditawarkan oleh Nurun Najwah, 

adapun langkah-langkah yang diambil adalah: (1) memahami dari aspek bahasa, (2) 

memahami konteks histori, (3) mengorelasikan secara tematik – komprehensif dan 

integral, (4) memahami teks dengan menyarikan ide dasarnya, dengan 

mempertimbangkan data-data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan 

kontekstual), (5) implementasi di era sekarang. 

Dari penelitian yang dilakukan, menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa; 

Pertama, pemaknaan dari hadis tentang makan secukupnya yaitu makan hingga 

kembalinya stamina dan hilangnya kelelahan, oleh karena itu, pentingnya bijak 

dalam memenuhi perut yakni tidak makan secara berlebih-lebihan maupun 

kekurangan. Kedua, pada kontekstualisasinya di Indonesia sekarang, dengan 

membiasakan perilaku makan secukupnya yakni makan yang sesuai dengan 

kebutuhan tubuh, dapat menciptakan bangsa yang sehat dan negara yang bersih. 

Kata Kunci: Kontekstualisasi, Makan Secukupnya, Studi Ma’anil Hadis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk ekonomi senantiasa memikirkan cara untuk 

memenuhi kebutuhan maupun keinginannya. Kebutuhan utama yang harus 

dipenuhi manusia yaitu kebutuhan pakaian (sandang), makanan (pangan), dan 

tempat tinggal (papan).1 Salah satu yang menjadi tema pembahasan penulis yaitu 

kebutuhan pangan (makanan/minuman) bagi manusia khususnya di Indonesia. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, perihal memenuhi kebutuhan pangan 

menjadi semakin mudah. Adanya media sosial seperti instagram, facebook, twitter 

dan lain sebagainya yang dapat menampilkan berbagai jenis makanan dari berbagai 

tempat, dan adapula aplikasi-aplikasi makanan siap antar seperti GoFood, 

GrabFood, dan Shopee Food yang semakin digemari karena memudahkan sebagian 

besar seseorang dalam mendapatkan makanan. Kemudahan ini menjadikan 

seseorang lupa diri dan berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan. Keinginan 

dalam Islam dapat diartikan segala sesuatu yang datangnya dari hasrat (nafsu) dan 

harapan seseorang dalam memenuhi kepuasannya. 

Dalam Islam sumber ajaran yang pokok adalah al-Quran dan hadis, keduanya 

memiliki peranan yang penting dalam kehidupan umat Islam. Walaupun terdapat 

perbedaan dari segi penafsiran dan aplikasi, namun para ulama sepakat bahwa 

                                                           
1  Muhammad Arfah Rahman, Teori Segitiga Ekonomi: Teori Fundamental Ekonomi 

(Yogyakarta: Garudhawaca, 2016), hlm.7 
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keduanya dijadikan sebagai sumber rujukan utama. Berbeda dengan al-Quran, hadis 

masih menyimpan pertanyaan atas eksistensinya. Dalam sejarahnya, tidak semua 

pembawa berita dalam hadis merupakan seorang yang dipercaya.2 Hadis bagi umat 

Islam merupakan sesuatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai 

tradisi yang berkembang di masa Rasulullah saw., tradisi-tradisi yang hidup masa 

kenabian tersebut mengacu kepada pribadi Rasulullah saw. sebagai utusan Allah 

swt.3 Oleh karena itu penting untuk adanya sejumlah rangkaian penelitian terhadap 

hadis Nabi saw. atau yang biasa disebut penelitian hadis. 

Dalam al-Quran telah diperintahkan bahwa seseorang harus memakan yang 

halal dan baik yang terdapat pada bumi ini.4 Halal yang dimaksud adalah diizinkan 

dalam Islam baik dari segi dzatnya maupun cara memperolehnya, sedangkan baik 

diartikan sebagai makanan yang sehat, aman dan sesuai dengan kebutuhan pada 

tubuh. Hadis yang membahas mengenai makan maupun makanan telah banyak 

diriwayatkan, salah satunya hadis riwayat at-Tirmiz}i no. 2302 yaitu:5 

ثـََنا َثِين  َعيَّاشٍ  ْبنُ  ِإْمسَِعيلُ  َأْخبَـَر�َ  اْلُمَباَركِ  ْبنُ  ا�َِّ  َعْبدُ  َأْخبَـَر�َ  َنْصرٍ  ْبنُ  ُسَوْيدُ  َحدَّ  احلِْْمِصيُّ  َسَلَمةَ  أَبُو َحدَّ

 ا�َُّ  َصلَّى ا�َِّ  َرُسولَ  تُ مسَِعْ  قَالَ  َكِربَ   َمْعِدي ْبنِ  ِمْقَدامِ  َعنْ  الطَّاِئيِّ  َجابِرٍ  ْبنِ  َحيَْىي  َعنْ  َصاِلحٍ  ْبنُ  َوَحِبيبُ 

 َحمَالَةَ  َال  َكانَ   فَِإنْ  ْلَبهُ صُ  يُِقْمنَ  أُُكَالتٌ  آَدمَ  اْبنِ  ِحبَْسبِ  َبْطنٍ  ِمنْ  َشرIا ِوَعاءً  آَدِميٌّ  َمَألَ  َما يـَُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

                                                           
2 Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, Metodologi Penelitian Hadis (Yogyakarta: TH-Press, 

2012), hlm. 1-4 

3 M. Alfatih Suryadilaga, Aplikasi Penelitian Hadis (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 1 

4 Lihat salah satu dalilnya di al Baqarah ayat 168: ….. ۖ ٰلًال َطي�بًاا ِىف �َْْرِض َ َا الن�اُس ُلكُْوا ِمم� �َهي ٓ!ٰ 
(Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi …. ) 

5 CD-ROM. Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis’ah. 
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ثـََنا لِنَـَفِسهِ  َوثـُُلثٌ  ِلَشرَابِهِ  َوثـُُلثٌ  ِلَطَعاِمهِ  فـَثـُُلثٌ  ثَـ  َعَرَفةَ  ْبنُ  احلََْسنُ  َحدَّ  قَالَ  و َحنَْوهُ  َعيَّاشٍ  ْبنُ  ِإْمسَِعيلُ  َناَحدَّ

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا�َُّ  َصلَّى النَِّيبَّ  مسَِْعتُ  ِفيهِ  يَْذُكرْ  َوملَْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا�َُّ  َصلَّى النَِّيبِّ  َعنْ  َكِربَ   َمْعِدي ْبنُ  اْلِمْقَدامُ 

َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا ِعيَسى أَبُو قَالَ   

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nashr telah 

mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak telah mengkhabarkan 

kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy telah menceritakan kepadaku Abu Salamah 

Al Himshi dan Habib bin Shalih dari Yahya bin Jabir Ath Tho`i dari Miqdam 

bin Ma'dikarib berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 

salam bersabda: "Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut, 

cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya, 

bila tidak bisa maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya 

dan sepertiga untuk nafasnya." Telah menceritakan kepada kami Al Hasan 

bin 'Arafah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy Sepertinya 

dan berkata Al Miqdam bin Ma'dikarib dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam 

namun didalamnya ia tidak menyebut: Aku mendengar nabi Shallallahu 

'alaihi wa Salam. Berkata Abu Isa: Hadits ini hasan shahih. 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam mengisi perut dilakukan dengan 

secukupnya dan sesederhana mungkin serta tidak lupa memberi ruang pada perut 

berupa udara. Di zaman sekarang, kesalahan dalam mengonsumsi makanan lumrah 

terjadi seperti contohnya saat bulan Ramadhan tiba. Dimana ketika waktu 

ngabuburit mayoritas orang berlebihan dalam membeli berbagai macam makanan 

dan minuman, mulai dari makanan ringan hingga berat. Sehingga menyebabkan 

tubuh kekenyangan dan terbuangnya sisa-sisa makanan yang menjadikan perilaku 

mubazir. Larangan untuk berlebihan ini telah tercantum dalam al-Qur’an Surat al 

A’raf ayat 31: 

نَـَتُكۡم ِعۡنَد ُكلِّ َمۡسِجٍد وَُّكُلۡوا َواۡشَربـُۡوا َوَال ُتۡسرِفـُۡوا   َبِىنۡۤ ٰاَدَم ُخُذۡوا زِيـۡ اۡلُمۡسرِِفۡنيَ  حيُِبُّ  َال  هُ  اِنَّ  ۚ يـٰ  

Artinya : “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada 

setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. 

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” 
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Larangan Israf atau berlebih-lebihan dalam ayat di atas adalah tentang 

melampaui batas dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Hal yang 

menjadi tema pembahasan penulis adalah berlebihan dalam hal pangan dan 

bagaimana kaitannya dengan hadis riwayat Tirmizi no. 2302. Oleh karenanya hal 

yang dirasa penting bagi penulis untuk meneliti hadis tentang makan secukupnya 

dan hubungannya dengan aspek kesehatan dan kontekstual hadis tersebut di zaman 

sekarang khususnya di Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas ada beberapa permasalahan yang harus dikaji 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pemaknaan hadis riwayat at-Tirmiz}i no. 2302 tentang makan 

secukupnya dengan metode Nurun Najwah? 

2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tersebut di Indonesia sekarang? 

 

C. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui makna hadis Riwayat at-Tirmiz}i no. 2302 tentang makan 

secukupnya. 

2. Mengetahui kontekstualisasi hadis tersebut di Indonesia sekarang. 
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Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini menjadi petunjuk bagi masyarakat secara umum dan mahasiswa 

secara khusus dalam memahami hadis riwayat at-Tirmiz}i no. 2302 tentang 

makan secukupnya. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan khususnya terhadap 

bidang ilmu hadis yang dalam perwujudannya memahami tantangan zaman, 

dan secara umum menjadi sumber pemahaman tentang manfaat makan 

secukupnya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Dalam tinjauan pustaka, penulis menelusuri berbagai literatur yang berkaitan 

dengan tema penelitian yang sedang dikaji. Beberapa pustaka acuan tersebut yaitu: 

Perspektif al-Qur’an 

1. Buku berjudul Makanan Sehat dalam al-Qur’an: Kajian Tafsir bi 

al-‘Ilm dengan Pendekatan Tematik, karya Fairuzah Tsabit. 

Penjelasan dalam buku ini berisi tentang pengertian makanan, 

makanan bergizi, halal dan haram yang bersumber dari al-Qur’an, 

dan keterkaitan makanan sehat dengan kesehatan jasmani dan 

rohani. Penulis buku ini menganalisa dan menafsirkan ayat-ayat 

yang berkaitan dengan makanan menggunakan pendekatan tematik 
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guna mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang isyarat-

isyarat ilmiah dalam al-Qur’an.6 

2. Skripsi M. Nur Wahyudi, “Pola Hidup Sehat dalam Perspektif al-

Qur’an”. Kajian ini dilatarbelakangi adanya pola hidup manusia 

yang serba instan atau yang sering disebut dengan gaya hidup 

pragmatisme. Gaya hidup pragmatisme, dengan mengonsumsi 

makanan yang siap saji, kurang baik bagi kesehatan, yang mana 

makan yang siap saji sangat banyak mengandung bahan kimiawi dan 

menimbulkan efek jangka panjang. Kesimpulan kajian adalah (1) 

Berbagai hal terkait dengan pola hidup sehat baik secara jasmani 

maupun rohani telah diterangkan dalam al-Qur’an. (2) Korelasi pola 

hidup sehat dengan kualitas hidup dapat dilakukan dengan menjaga 

kebersihan, kesehatan serta pola hidup dalam keseharian yang 

memberikan dampak positif bagi kesehatan, karena jiwa dan tubuh 

yang sehat maka memunculkan pikiran, perasaan serta kondisi batin 

sehat pula.7 

Perspektif Hadis 

1. Dalam jurnal yang ditulis oleh Mir’atun Nisa’ yang berjudul Porsi 

Dan Nutrisi Makanan Muhammad Saw Kajian Hadis Teks Dan 

                                                           
6  Fairuzah Tsabit, Makanan Sehat dalam al-Qur’an: Kajian Tafsir bi al-‘Ilm dengan 

Pendekatan Tematik (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013) 

7  M. Nur Wahyudi, “Pola Hidup Sehat dalam Perspektif al-Qur’an”, Skripsi Fakultas 

Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, Semarang, 2015. 
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Konteks. Tulisan ini difokuskan untuk mengkaji porsi makan dan 

asupan nutrisi makanan Muhammad saw berdasarkan hadis. Hasil 

kajian tersebut dapat menjadi acuan umat muslim dalam 

menyeimbangkan porsi dan nutrisi makanan sehari-hari tidak 

terlepas dari tujuan dan hikmah dibalik porsi dan nutrisi makanan 

Nabi saw.8 

2. Jurnal lainnya yang ditulis oleh Riri Rizqiyatul Falah, Hartati, dan 

Lukman Zain MS berjudul Hadis Menjilati Jari Setelah Makan 

Perspektif Ma’an Al-Hadith. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui 

analisis ma’an al-hadith dengan upaya penelurusan makna menjilati 

jari setelah makan yang ada dalam hadis tersebut.9 

3. Skripsi Muhammad Jufri bin Sapie, “Konsep Pola Makan Sehat 

dalam Perspektif Hadis dalam Kitab Musnad Ahmad (Studi Analisis 

Kritik Sanad dan Matan)”. Fokus penelitian dalam penulisan skripsi 

ini ialah kajian terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin 

Hanbal tentang tidak berlebih-lebihan dalam makan. Penelitian ini 

dalakukan dengan mentakhrij hadis yang jadi penelitian, setelah 

menemukan hasilnya kemudian dikomparasikan hadis tersebut 

dengan ilmu kesehatan. Yang akhirnya penelitian ini menilai 

                                                           
8  Mir’atun Nisa’, Porsi dan Nutrisi Makanan Muhammad Saw Kajian Hadis Teks Dan 

Konteks, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurnal Living Hadis, Vol. 1, No. 2, Oktober 2016. 

9 Riri Rizqiyatul Falah, Hartati, dan Lukman Zain MS, “Hadis Menjilati Jari Setelah Makan 

Perspektif Ma’an Al-Hadith”, Jurnal Studi al-Qur’an dan al-Hadis IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 

Diya Al-Afkar, Vol. 7, No. 1, Juni 2019. 
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kualitas hadis yang jadi penelitian sehingga layak atau tidak 

dijadikan hujjah dan pegangan bagi umat Islam.10 

Perspektif Kesehatan 

1. Buku dengan judul Riset Menakjubkan!: Bukti Nyata dalam 

Memerangi Penyakit dan Mencapai Kesehatan Optimal Melalui 

Makanan dan Pola Hidup Sehat, karya Neil Nedley. Buku ini 

membahas tentang masalah universal dari kesehatan dan penyakit 

seseorang, dan ditulis ditujukan untuk masyarakat umum dan juga 

profesional kesehatan. Bertujuan untuk siapa saja yang memelihara 

kesehatan agar tetap prima dan bebas dari penyakit dengan cara-cara 

alami.11 

2. Buku berjudul Kombinasi Makanan Serasi: Pola Makan untuk 

Langsing dan Sehat, karya Andang Gunawan. Buku ini berisi 

pemahaman tentang apa-apa yang ada dalam pengertian kombinasi 

makanan dan pentingnya hal tersebut terkait dengan pola makan dan 

                                                           
10 Muhammad Jufri bin Sapie, “Konsep Pola Makan Sehat dalam Perspektif Hadis dalam 

Kitab Musnad Ahmad (Studi Analisis Kritik Sanad dan Matan)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan 

Studi Islam UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2017. 

11 Neil Nedley, Riset Menakjubkan!: Bukti Nyata dalam Memerangi Penyakit dan Mencapai 

Kesehatan Optimal Melalui Makanan dan Pola Hidup Sehat (Bandung: Indonesia Publising House, 

2012). 
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gaya hidup. Selain itu juga memberikan resep-resep makanan untuk 

digunakan dalam menyusun menu kombinasi makanan .12 

Dari beberapa sumber telaah pustaka di atas, penulis meyakini bahwa apa yang 

akan penulis telaah mengenai hadis tentang makan secukupnya secara keseluruhan 

dalam tulisan ini belum pernah ada dari sumber lain. Namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa ada beberapa pembahasan yang menyerupai, namun hal itu 

bagi penulis hanya untuk sumber pelengkap dan bukan dengan sengaja bermaksud 

melakukan tindakan plagiarisme. 

 

E. Kerangka Teori 

Dalam penelitian kali ini penulis menganalisis hadis menggunakan metode 

ma’anil hadis dengan merujuk pada teori metode pemahaman hadis yang telah 

disusun oleh Nurun Najwah. Hal ini karena menurut pribadi penulis, teori yang 

telah dikemukakan Nurun Najwah sejalan dengan apa yang menjadi tujuan penulis, 

yakni memahami kontekstualisasi makna hadis yang dikaji dengan penelitian dari 

berbagai aspek yaitu melalui metode hermeneutika dan memahami derajat hadis 

tersebut dengan metode historis. Uraian dari dua tahapan pendekatan dalam teori 

ini, yaitu sebagaimana berikut:13 

                                                           
12 Andang Gunawan, Kombinasi Makanan Serasi: Pola Makan untuk Langsing dan Sehat 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999). 

13 Nurun Najwah, Ilmu Ma’anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi), 

Cahaya Pustaka, Yogyakarta, 2008., hlm. 9-10 
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1. Metode Historis14 

Metode ini dipergunakan untuk menguji validitas sumber dokumen (teks-teks 

hadis), sebagai peninggalan masa lampau yang dijadikan rujukan, yakni mengupas 

Otentisitas teks-teks hadis, dari aspek sanad (kritik eksternal) dan juga dari aspek 

matan (kritik internal). 

Untuk metode ini tidak dilakukan penelitian secara rinci namun hanya 

menjelaskan secara seadanya tanpa mengurangi poin-poin yang diperlukan dalam 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

2. Metode Hermeneutika15 

Metode ini untuk memahami pemahaman terhadap teks-teks hadis, dengan 

mempertimbangkan teks hadis yang memiliki rentang yang cukup panjang antara 

Nabi dengan umat Islam di masa kini. Hermeneutika teks hadis menuntut 

diperlakukannya teks hadis yang merupakan produk lama dapat berdialog secara 

komunikatif dan romantis (dialektik) dengan pensyarah dan audiens yang baru 

sepanjang sejarah umat Islam. Adapun langkah-langkah dalam metode ini yaitu: 

a. Memahami aspek bahasa, yakni sebagai simbol dan sarana penyampaian 

makna atau gagasan tertentu yang mencakup makna leksikal maupun 

makna gramatikal. 

                                                           
14 Nurun Najwah, Ilmu Ma’anil Hadis ..., hlm. 11-16 

15 Nurun Najwah, Ilmu Ma’anil Hadis ..., hlm. 17-20 
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b. Memahami konteks historis, yaitu kajian yang ada diarahkan pada 

kompilasi dan rekonstruksi sejarah dari data makro dan kondisi mikro. 

c. Mengorelasikan secara tematik – komprehensif dan integral, yakni 

mengorelasikan antara hadis terkait dengan nash al-Qur’an, teks hadis 

yang berkualitas (setema baik sealur maupun kontradiktif), maupun data-

data lainnya. 

d. Memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya, dengan 

mempertimbangkan data-data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual 

dan kontekstual), yaitu menentukan yang tertuang secara tekstual dalam 

teks, sebagai sesuatu yang historis kemudian menentukan gayah/tujuan 

yang dikorelasikan secara komprehensif. 

e. Implementasi dari ide dasar terhadap perkembangan zaman. 

Adapun batasan wilayah tekstual/normatif dan kontekstual/historis menurut 

Nurun Najwah adalah sebagai berikut:16 

1) Tekstual (Normatif) yakni mencakup: 

a) Menyangkut ide moral/ide dasar/tujuan (makna dibalik teks); 

b) Bersifat absolut, prinsipal, universal, fundamental; 

c) Mempunyai visi keadilan, kesetaraan, demokrasi, mu’asyarah 

bi al-ma’ruf; 

                                                           
16 Nurun Najwah, Ilmu Ma’anil Hadis ..., hlm. 24-27 
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d) Menyangkut relasi langsung dan spesifik manusia dengan 

Tuhan yang bersifat universal (bisa dilakukan siapa pun, kapan 

pun dan di mana pun). 

2) Kontekstual (Historis) yakni mencakup: 

a) Menyangkut sarana/bentuk (yang tertuang secara tekstual); 

b) Mengatur hubungan manusia sebagai individu dan makhluk 

biologis; 

c) Mengatur hubungan dengan sesama makhluk dan alam 

seisinya; 

d) Terkait persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya dan IPTEK; 

e) Kontradiktif secara tekstual; 

f) Menganalisa pemahaman teks-teks hadis dengan teori 

sosial/politik/ekonomi/sains yang terkait. 

 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena data yang 

digunakan berupa dokumentasi dari buku-buku perpustakaan. Oleh karena itu, 

kajian ini termasuk dalam jenis library research. Data-data yang digunakan sebagai 

bahan dan materi sebagian besar merupakan dokumentasi atas karya tulis yang 

berhubungan dengan hadis tentang makan secukupnya.  
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2. Sumber Data 

Sumber data berasal dari sumber data primer, yaitu dari CD-ROM 

Mausu>’ah al-H}adi>s\ al-Syari>f al-Kutub al-Tis’ah, CD-ROM Lidwa Pusaka I-

Software Kitab Hadis 9 Imam. Dan sumber data sekunder dari literatur yang 

mendukung masalah yang dibahas baik dari buku, jurnal, artikel, dan lain 

sebagainya untuk penguat penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasi data yang terkait 

dengan tema yang dikaji. Data-data tersebut bersumber baik dari sumber primer 

maupun sumber sekunder. Kemudian diklasifikasikan dengan sumber yang sesuai 

dengan tema yang sedang dikaji. 

4. Analisis Data 

Penulis menggunakan teknik deskriptif – analitik dengan menyajikan 

berbagai data terlebih dahulu yang berkaitan dengan hadis tentang makan 

secukupnya dan kemudian melakukan analisis terhadap berbagai data tersebut. 

Pendekatan historis digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan hadis tentang makan secukupnya. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan 

metode ma’anil hadis sebagai upaya memahami hadis dan relevansinya dengan 

realita kehidupan di zaman sekarang ini. Hal ini dilakukan untuk memahami hadis 



14 

 

 

 

yang telah muncul di masa lampau dengan lebih moderat serta tidak terjadi 

penyimpangan dalam menggunakan dan memahami hadis Nabi. 

Untuk proses operasionalnya penulis membagi dalam beberapa tahapan. 

Pertama, menetapkan objek material yang dibahas dan memberi batasan penelitian. 

Objek material yang diteliti adalah hadis tentang makan secukupnya yang terbatas 

pada kitab-kitab hadis dalam al-Kutub al-Tis’ah. Kedua, penelitian makna makan 

secukupnya yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari sumber cetak maupun 

sumber digital. Pencarian makna makan secukupnya dilakukan secara bahasa dan 

juga istilah. Ketiga, menghimpun hadis-hadis yang sesuai tema kajian melalui 

takhrij bi al-lafz. Teknik yang digunakan diantaranya dengan takhrij hadis, i’tibar 

sanad, kritik eksternal dan internal hadis. 

Keempat, setelah mengetahui kualitas hadis kemudian melakukan analisis 

dengan metode pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Nurun Najwah tentang 

pemahaman hadis terhadap isu-isu aktual dan kontemporer, yaitu metode historis 

dan metode hermeneutika. Untuk penjelasan mengenai metode pemahaman hadis 

Nurun Najwah ini telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Kelima, 

kontekstualisasi hadis antara hasil penelitian dan juga pemahaman hadis terhadap 

beberapa aspek kehidupan masyarakat secara umum di zaman sekarang ini. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berguna menjaga tulisan agar tetap pada jalur masalah 

yang dibahas. Adapun sistematika penulisan tersebut disusun sebagai berikut: 
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Bab I: Pendahuluan, berisikan latar belakang salah, rumusan masalah, tujuan 

masalah dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II: Gambaran umum makan secukupnya, tinjauan redaksi hadis tentang 

makan secukupnya, penjelasan takhriju>l h}adi>s| serta kajian Otentisitas sanad dan 

matan hadis. 

Bab III: Pemaknaan hadis tentang makan secukupnya yang mencakup pada 

aspek bahasa, konteks historis, tematik – komprehensif dan integral, serta kajian 

ide dasar. 

Bab IV: Kontekstualisasi dari hadis tentang makan secukupnya dan 

implementasinya di era sekarang. 

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta 

saran bagi penelitian selanjutnya.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan telah diuraikan dalam bab-

bab sebelumnya mengenai hadis makan secukupnya dengan menggunakan metode 

ma’anil hadis. Maka ditarik kesimpulan jawaban dari rumusan masalah bahwa: 

1. Hadis tentang makan secukupnya tergolong dalam hadis yang maqbul 

karena tidak bertentangan dengan al-Qur’an, hadis, dan akal sehat. Sanad 

dalam hadis bersambung hingga Rasulullah Saw. dan berstatus hasan sahih, 

selanjutnya, problematika dalam hadis tersebut masih relatable untuk 

diterapkan di masa sekarang. Hal tersebut karena ditemukan ide dasar hadis 

tersebut adalah larangan untuk memenuhi perut hanya dengan makanan dan 

dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan saja. 

2. Pemaknaan dari hadis makan secukupnya yaitu makan hingga kembalinya 

stamina dan hilangnya kelelahan, oleh karena itu, pentingnya bijak dalam 

memenuhi perut yakni tidak makan secara berlebih-lebihan maupun 

kekurangan. Dengan begitu keseimbangan antara makanan, minuman dan 

udara dapat terpenuhi dan tercipta tubuh yang kuat dan sehat, sehingga 

dalam melakukan berbagai aktivitas tidaklah merasa malas dan cepat lelah. 

3. Ideal moral dari hadis tersebut bahwa Nabi mengajarkan ketika makan 

dilakukan sesuai porsi dan kebutuhan tubuh. Bila hadis tersebut dibawa 

dalam konteks Indonesia sekarang, pentingnya mengubah kebiasaan 

konsumsi makanan yang buruk, seperti menghilangkan kebiasaan makan 
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terlalu kenyang, makan makanan kurang bergizi, dan menjadikan makanan 

sebagai gaya hidup. Karenanya kesadaran untuk menerapkan perilaku 

makan secukupnya harus dimulai sejak dini, sehingga tercipta bangsa yang 

sehat dan negara yang bersih. Selain itu juga makan secukupnya merupakan 

salah satu adab makan dalam ajaran Islam. 

B. Saran 

1. Kajian ini merupakan kajian yang luas dan perlu adanya berbagai sudut 

pandang secara detail dan komprehensif. Oleh karena itu, kajian ini semakin 

menarik bila dilengkapi dengan lebih banyak referensi lagi untuk dapat 

memperkuat argumentasi, sehingga dapat dijadikan sumber yang lebih 

proporsional dalam memecahkan permasalahan terkait. 

2. Besar kemungkinan untuk membuka kajian lebih luas dan tidak hanya 

terbatas dari pembahasan yang telah ada karena masih terbukanya paparan 

keilmuan yang membahas tentang fenomena makan saat ini. Namun 

menjadi sebuah kepentingan menggunakan al-Qur’an dan hadis sebagai 

rujukan utama dalam menelaahnya. 

3. Penulis menyadari tulisan ini jauh dari kata sempurna dan hanya sebatas 

kemampuan yang telah dititipkan oleh Allah SWT untuk dapat mengupas 

tema yang diambil dan menyandingkannya dengan realitas kehidupan di 

masa kini. Penulis juga berharap tulisan ini dapat membantu penelitian 

selanjutnya sebagai referensi dan menjadi rangsangan agar lebih 

komprehensif dan membuka cakrawala bagi pemerhati studi Islam, 

khususnya studi ma’anil hadis.  
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