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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari 

abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, 

transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini: 

1. Konsonan  

 

َ A ط Th 

 Zh ظ B ب

ِ  T ع ‘ 

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dz ذ

 N ن R ر

 W و z ز

 G ه s س

 ` ء sy ش

 Y ي sh ص

   dh ض
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2. Vokal ؘ 

Vokal Tunggal Vokal Panjang Vokal Rangkap 

Fathah A َ ا Â  َي ؘ Ai 

Kasrah I ي Î   و ؘ Au 

Dhammah U و Û   

 

3. Kata Sandang 

a. Kata sandang yang diikuti alif lam qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

َالبقرة   : al-Baqarah   المدينة  : al-Madinah 

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam syamsiyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan 

dan sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

 as-Sayyidah :  السيدة  ar-rajulu :  الرجل

 ad-Dârimi :  الدارمي   asy-Syams :  الشمس

c. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab 

digunakan lambang (  َّ ), sedangkan untuk alih aksara ini 

dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan 

huruf yang bertanda tasydîd. Aturan ini berlaku secara umum, 

baik tasydîd yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun 

yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf 

syamsiyah. Contoh :  
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 Âmannâ billâhi :   أََمنَّا بِاللِ 

 Âmanna as-Suhfahâ’u :   أََمنَّ السُّفََهاء  

 Inna al-ladzîna :   إِنَّ الَِّذي نَ 

كَّعِ   wa ar-rukka’î :  َوالرُّ

d. Ta Marbûthah )ة( 

Ta Marbûthah )ة( apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti 

oleh kata sifat (na’at), maka huruf tersebut dialih aksarakan 

menjadi huruf “h”. contoh: 

 al-Af’idah :   اأَلَف ئِدَةِ 

 al-Jâmi’ah al-Islâmiyyah :  اَل َجاِمعَة  اإِلس الَِميَّة  

Sedangkan ta Marbûthah )ة( yang diikuti atau 

disambungkan (di-washal) dengan kata benda (ism), 

maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”.  Contoh:  

 Âmilatun Nâshibah :  َعِملَةٌ نَاِصبَةٌ 

 al-Âyat al-Kubrâ :  اأَلَيَة  اَل ك ب َرى

c. Huruf Kapital  

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf capital, 

akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku 

ketentuan Pedoman umum Ejaan bahasa Indonesia 

(PUEBI), seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama 

tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan 

yang berlaku pada (PUEBI) berlaku pula dalam alih aksara 

ini, seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan 

ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali 

dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis capital 

adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 
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‘Alî Hasan al-Âridh al-Asqallânî, al-Farmawî dan 

seterusnya. 
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Salah satu fungsi hadis adalah menjelaskan atau 

memperjelas sesuatu yang ada dalam Al-Qur’an . maka ketika 

menafsirkan hendaknya seorang mufassir harus selektif dalam 

menukil hadis-hadis shahih. Salah satu syarat hadis shahih 

adalah sanadnya yang bersambung. Sanad adalah jalan yang 

dapat menghubungkan matan hadis kepada junjungan Nabi saw. 

Dalam bidang ilmu hadis sanad merupakan neraca untuk 

menimbang shahih atau dha’ifnya suatu hadis. Andaikata salah 

seorang sanad-sanad itu ada orang yang fasik atau yang tertuduh 

dusta, maka dha’iflah kualitas dari hadis tersebut sehingga tak 

dapat di jadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum.  

Satu dari beberapa tafsir modern adalah kitab Tafsir 

Yasin karya Hamami Zaddah ini merupakan tafsir yang hanya 

khusus mengulas Qur’an Surat ke 36 yaitu surat yasin. Tafsir ini 

memang tidak begitu masyhur, namun menarik untuk diteliti 

terkait perkembangan tafsir ini ternyata ada pada masa daulah 

ustmaniyah yang cukup modern. Adapun tafsir ini merupakan 

tafsir dengan tertib mushafi menggunakan metode ijmali yang 

sumbernya Sebagian besar merupakan riwayat-riwayat hadis 

atau bil ma’tsur, namun tidak memungkiri banyak pula 

pemikiran mufasir yang mewarnai penafsiran ini. 

Sebagaimana penulis kemukakan diatas, salah satu 

syarat hadis shahih adalah bersambungnya sanad. Hampir 

semua hadis yang terdapat di Tafsir Yasin karya Syeikh 

Hamami Zadah tidak disebutkan sanadnya, tidak ada penjelasan 

tentang keotentikan hadis yang dikutip, melainkan hanya 

mengutip matannya saja. Sehingga perlu melakukan penelitian 

terhadap sanad-sanad hadis yang dikutip oleh Syeikh Hamami 

Zadah. 

Adapun untuk mengetahui kualitas hadis pada kitab 

tafsir ini, maka penelitian ini menganalisa hadis-hadis yang 

dikutip pada penafsiran surat yasin ayat 1-33 oleh Hamami 

Zaddah seorang muffasir pada abad modern pada era Daulah 

Utsmaniyyah. Penulis akan menganalisa kualitas hadis dengan 

mentakhrij hadis-hadis pada ayat tersebut. Adapun metode 

takhrij yang digunakan dalam penelitian ini adalah takhrij bi al-

fadz dimana focus penelitiannya pada lafadz matan baik diawal, 

tengah maupun akhir. Takhrij hadis pada tafsir surat yasin ayat 

1-33 menggunakan media praktis  aplikasi maktabah syamilah. 
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Hasil akhir pada penelitian ini menemukan empatbelas 

hadis yang terhimpun dari ayat 1-33. Dimana penulis 

menyimpulkan kualitas lima hadis shahih, dua hadis dhaif, dua 

hadis maudhu’, satu hadis hasan dan empat hadis tidak 

ditemukan kualitasnya.  

 

Kata kunci: Hadis, tafsir yasin, takhrij hadis, shahih, 

maudhu’, hasan, dhaif  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dua pedoman pokok inti 

ajaran Islam yang harus dijadikan sebuah pegangan oleh umat 

Islam. Keberadaan Al-Quran dan Al-Hadis juga sebagai 

sebuah anugrah yang begitu besar dari Allah SWT kepada 

umat Islam. Sudah sepatutnya kita agar selalu menjaga dan 

mengamalkannya secara keseluruhan dalam berkehidupan di 

dunia agar terhindar dari segala perbuatan yang dapat 

membuat dosa dan merusak nilai-nilai kehidupan dalam 

kedamaian sesama manusia. Keduanya memiliki kedudukan 

yang sangat begitu penting bagi ajaran agama Islam yang 

dimana, Al-Quran sebagai pedoman inti pokok yang pertama 

dan Al-Hadis sebagai pedoman inti pokok yang kedua 

termasuk fungsinya juga sebagai penjelasan terhadap Al-

Quran, sebagaimana firman Allah SWT ialah: 

ْيِهْم 
َ
 ِال

َ
ل ِ
اِس َما ُنز  َن ِللنَّ َر ِلُتَبي ِ

ْ
ك ِ
ْيَك الذ 

َ
َنآ ِال

ْ
ْنَزل
َ
ُبرِِۗ َوا ٰنِت َوالزُّ َبي ِ

ْ
ُهْم وَ ِبال

َّ
ل ََ
َ
ل

ُرْوَن 
َّ
 َيَتَفك

(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-

keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan 

Ad-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan 
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kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka 

dan agar mereka memikirkan. (Q.S. An-Nahl, (16):44) 

Salah satu usaha seorang memahami Al-Quran adalah 

dengan melakukan beberapa penafsiran. Hal tersebut agar 

memahami ayat Al-Quran yang masih bersifat global menjadi 

beberapa keterangan penjelasan sejelas-jelasnya. Dalam 

rangka memahami penafsiran dengan cara 

membandingkannya antara, ayat Al-Quran lainnya, ayat Al-

Quran dengan hadis ataupun ayat Al-Quran dengan ijma para 

sahabat dan ulama. Hadis sebagai sumber yang diyakini 

sebagai sebuah ucapan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi 

Muhammad SAW. Yang meninjau dari segi periwayatannya, 

hadis Nabi Muhammad SAW memiliki perbedaan dengan Al-

Quran. Semua apa yang diriwayatkan ayat-ayat Al-Quran 

berlangsung secara mutawatir, sedangkan hadis Nabi 

diriwayatkan sebagaiannya secara mutawatir dan sebagai 

lainnya diriwayatkan secara ahad. Al-Quran memiliki 

kedudukan tingkatan kebenaran yang mutlak sedangkan hadis 

Nabi Muhammad SAW berkedudukan tingkatan kebenaran 

realatif.1 Sebagai sebuah langkah penelitian hadis sangatlah 

penting dikarenakan, berbagai kitab-kitab yang beredar di 

masyarakat dan di jadikan pedoman pegangan pada 

hubungannya di susun dan dituliskan setelah lama Nabi 

                                                 
1 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: PT. 

Bulan Bintang, 1992), h. 3. 
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Muhammad SAW wafat. Setelah wafatnya Nabi Muhammad 

SAW dan penulisan kitab hadis tersebut terdapat beberapa 

penyelewangan dari apa yang sebenaranya berasal dari Nabi 

Muhammad SAW. Hal sedemikian itu maka perlu diketahui 

apakah riwayat dari berbagai hadis yang terhimpun tersebut 

pada kitab-kitabnya hadis tersebut bisa dijadikan hujjah serta 

hadis tersebut dapat dipertanggunjawabkan.2 

Berikutnya dalam upaya memberikan penafsiran Al-

Quran para mufassir memiliki berbagai macam bentuk metode 

dan corak. Ada setiap mufassir manafsirkan dengan metode 

Tahlil, Ijmali, Muqarrin dan Maudhu’i. Dalam hal ini 

penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh para mufassir juga 

banyak melakukan berbagai macam pendekatan atau corak 

ialah, pendekatan sastra, fikih, tasawuf, dan bahasa serta 

sosial. Ragamnya corak dan pendekatan yang digunakan para 

muffasir dalam membedah isi Al-Quran.3 Dengan ungkapan 

tersebut maka begitu pentingnya fungsi dan peranan hadis 

dalam pedoman landasan ajaran Islam juga dijadikan sumber 

pedoman kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya Imam Syafi’i 

memberikan beberapa penjelasan mengenai hadis terhadap Al-

Quran, ialah: 

                                                 
2 M. Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengikar, dan 

Pemalsunya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 4.  
3 Mohammad Nor Ichwan, Belajar Al-Quran, (Semarang: Rasail, 

2005), h. 245-268. 
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1. Memberikan dan menggambarkan penjelasan apa 

yang terkadung dalam Al-Quran. 

2. Merinci hal-hal yang bersifat global pada Al-Quran. 

3. Memberikan hukum/penjelasan hal baru yang tidak 

ada pada dalam Al-Quran.4 

Terdapat beberapa pendapat juga mengenai fungsi hadis 

terhadap Al-Quran, ialah: 

1. Sebagai pengukuhan terhadap ayat-ayat terkadung 

dalam Al-Quran. 

2. Penjelasan terhadap maksud ayat dalam Al-Quran 

3. Sebagai penetapan hukum yang tidak ada dalam Al-

Quran  

4. Menghapus beberapa ketentuan hukum dalam Al-

Quran.5 

Namun dalam memberikan penjelasan dalam Al-Quran 

pada penafsiran dengan menggunakan hadis harus dilakukan 

peninjauan kembali yang berarti, para mufassir menjelaskan 

ayat Al-Quran yang sifatnya masih global atau tidak memiliki 

kejelasan maka kebanyakan dari mereka menggunakan hadis. 

Penggunaan hadis dalam melakukan penafsiran Al-Quran 

tidaklah mengalami pelarangan bahkan diperbolehkan asalkan 

sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku seperti 

                                                 
4 Muhammad Idris al-Syafi’i, Al-Risalah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 

92. 
5 Muhammad Alawi al-Maliki, Ilmu Ushul Hadis, Terj. Adnan Qohar, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 9-12 
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misalnya, tidak bertentangan dengan makna ayat Al-Quran 

dan hadis sahih. Hal tersebut juga mendapatkan sumber dari 

hadis yang mendukung bahwasannya mendukung kegiatan 

penafsiran Al-Quran dengan penggunaan hadis, sebagaimana 

sebagimana disampaikan oleh pakar hadis nusantara KH. Prof. 

Dr. Ali Mustafa Ya’qub, MA: 

“Hadis menduduki tempat yang tinggi dihati orang 

islam dan mendapat legitimasi dari al-Qur’an sebagai 

sumber hukum islam setelah al-Qur’an. Hadis merupakan 

penjelas yang nyata terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang 

masih global (mujmal).” 6 

Namun, dari serangkaian penafsiran dengan pemaparan 

hadis yang digunakan dalam ayat Al-Quran terkait erat 

hubungannya dengan kualitas hadis yang diperoleh, apakah 

hadis itu shahih, hasan atau dhaif.7Jika diihat dari sebuah 

periwayatnnya Al-Quran memiliki tingkat keaslian yang 

orisinil dan tidak dapat dipertanyakan namun, untuk hadis 

Nabi Muhammad SAW khususnya pada hadis yang masuk 

dalam kategori ahad atau tidak memiliki persyaratan-

persyaratan tertentu maka perlu dilakukan tindakan peninjauan 

kembali dari segala sisi untuk melihat keorisinilannya atau 

keasliannya. Dalam permasalahannya hadis Nabi Muhammad 

                                                 
6 Ali Mustofa Yaqub, Kritik Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 

35. 
7 Subhi al-Shalīh, Ulūm al-Ḥadīṡ wa Muṣṭalahuhu (Beirut: Dar al-Ilm 

li al-malayin, 1977), cet ke-9, h. 99. 
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SAW sebelum dipahami dan diamalkan perlu kita mengetahui 

dan melakukan tindakan identifikasi serta meneliti tingkat 

keorisinilan hadis tersebut hal tersebut untuk mencegah kehati-

hatian dalam mengambil hujjah terhadapnya. Baru setalah 

melakukan beberapa langkah penelitian secara menyeluruh 

barulah hadis tersebut bisa segara diamalkan atau tidak dapat 

diamalkan yang juga tentu semuanya dasar pengamalan dan 

tidak melihat dan meninjau dari asal munculnya hadis tersebut. 

Banyak karya para mufassir yang dalam menafsirkan Al-

Quran dengan menggunakan hadis Nabi mulai dari masa 

klasik, pertengahan, sampai masa kontemporer yang 

jumlahnya semakin bertambah.  

Berbagai macam kitab tafsir yang menggunakan hadis 

sebagai salah satu penguat dalam penafsirannya belum tentu 

dapat dipastikan semuanya adalah shahih bahkan ada yang 

dhaif, karena demi ada beberapa unsur kepentingan. Oleh 

karenanya, perlu bagi kita untuk meneliti kualitas hadis-hadis 

yang dicantumkan dalam sebuah kitab tafsir. Hal ini sangat 

penting, mengingat kedudukan kualitas hadis erat sekali 

kaitannya dengan dapat atau tidaknya suatu hadis dijadikan 

hujjah atau dalil dalam agama.8 Berkaitan dengan hal itu 

peneliti akan berusaha mengkaji kitab karangan Hamami 

Zaddah seorang muffasir. Berangkat dari beberapa penjelasan 

                                                 
8 Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis Dan 

Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), 

h. 5 
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diatas juga peneliti mengambil objek hadis-hadis yang terdapat 

dalam kitab tafsir Yasin karangan Hamami Zaddah.  

Dalam biografi seorang Hamami Zaddah salah satu 

seorang muffasir pada abad modern pada kedudukan Daulah 

Utsmaniyyah. Yang dimana, beliau mencoba menyajikan 

penafsiran Al-Quran yang tercangkup pada Surat Yasin. 

Beliau menggunakan teknik penafsiran dengan teknik bi Al-

ma’tsur. Namun, tidak lupa setiap penafsirannya beliau 

menyertakan hadis-hadis pada setiap ayat-perayat surat Yasin. 

Dalam buku tersebut pada penafsirannya dengan menyertakan 

hadis-hadis yang dikatakan belum tentu shahih dan hadis-hadis 

tersebut memiliki rujukan yang bisa dibilang kurang jelas 

sehingga seorang pembaca bisa dibuat ragu dan mengalami 

berbagai kesulitan ketika seorang ingin meninjau lebih jauh 

terhadap hadis-hadis yang disampaikan dan dituliskan oleh 

Hamami Zaddah.  

Pada surat Yasin sendiri memiliki beberapa banyak 

keutamaan dan juga surat yang paling sering dibaca oleh kaum 

muslimin setelah Al-Fatihah. Surat ini biasanya dibaca pada 

kegiatan-kegitan seperti, tahlil, ziarah kubur, bahkan 

menjadikan sebuah wasilah agar hajat seseorang ingin 

terkabul. Oleh karenanya, peran surat Yasin sangat penting 

dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial 

masyarakat. Karena surat Yasin mampu menjadi penghubung 

dan perekat secara horizontal sesama muslim, selain menjadi 
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media berdialog secara vertikal kepada Allah SWT. Adapun 

alasan penulis ingin berusah meninjau dan mengkrocek 

kedudukan hadis pada kitab karangan Hamami Zaddah 

dikarenakan, hadis-hadis yang ditampilkan kurang jelas 

seperti, terkadang matannya saja yang disebutkan dan juga 

terkadang disertai dengan sanad. Dan juga ingin mengetahui 

dan menidentifikasikan hadis-hadis dalam tafsir surat Yasin 

kualitas hadisnya seperti apa, shahih, hasan atau dhaif.  

Dalam menentukan kualitas hadis yang ditampilkan 

haruslah terfokus pada dua aspek, yaitu aspek sanad dan matan 

hadis. Penelitian hadis melalui dua aspek ini tidak dapat 

dihindarkan, apabila ingin mengetahui kualitas sebuah hadis. 

Namun, kedua aspek hadis tersebut mempunyai obyek 

penelitian yang berbeda. Pengujian terhadap sanad hadis 

diperlukan untuk mengetahui keotentikan riwayat yang 

disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan 

pengujian terhadap matan hadis berfungsi untuk meneliti dan 

memahami materi hadis, atau maksud Nabi Muhammad saw.9 

Penulis memfokuskan pada surat Yasin ayat 1-33 yang 

sertai hadis pada setiap ayatnya, Hal tersebut dikarenakan 

keterbatasan waktu yang penulis dalam melakukan 

pembahasan juga kesulitan penulis dalam memberikan 

                                                 
9 Ali Mustofa Yaqub, “Kritik Hadis”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2004).h. 2. 
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penjabaran serangkain bentuk-bentuk dari kedudukan hadis 

keseluruhan dari ayat perayat dari surat Yasin.  

Maka dengan ini penulis perlu memberikan berbagai 

keterangan dari hasil pemeriksaan kualitas hadis yang 

disajikan pada kitab tafsir surat Yasin karangan Hamami 

Zaddah. Berdasarkan dari serangkaian latar belakang diatas, 

membuat sebuah pembahasan khusus dalam sebuah skripsi 

yang berjudul, Studi Analisis Hadis-Hadis Dalam Tafsir 

Yasin Karya Syeikh Hamami Zaddah. 

 

B. Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Hadis sebagai sumber pokok kedua setalah Al-Quran yang 

digunakan dalam pedoman kehidupan umat Islam. Pada 

prakteknya kegiatan penafsiran Al-Quran menggunakan hadis-

hadis sebagai faktor penjelasan dan pemberian dukungan narasi 

untuk Al-Quran serta memberikan kegunaan penjelasan yang 

tidak tergambarkan dalam Al-Quran. Seorang muffasir 

menggunakan model penafsiran dengan hadis tersebut salah 

satunya adalah Hamami Zaddah. Namun dalam prakteknya 

hadis-hadis yang disajikan tidak memiliki kejelasan dan 

kualitasnya tidak diketahuinya. Hadis-hadis tersebut tidak 

diketahui shahih, hasan atau dhaif. Kemudian pada penelitian 

ini memiliki fokus pada hadis-hadis yang disajikan dan 
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disandingkan pada surat Yasin maka juga terdapat identifikasi 

beberapa masalah, ialah:  

a. Latar belakang seorang Hamami Zaddah.  

b. Kedudukan hadis dalam kitab karangan Hamami Zaddah. 

c. Status dan kualitas hadis pada kitab karangan Hamami 

Zaddah. 

d. Cara Hamami Zaddah memperoleh hadis-hadisnya. 

e. Tata cara penulisan tafsir Hamami Zaddah dalam surat 

Yasin dengan hadis. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, 

dan mendalam  maka penulis memandang permasalahan 

penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Agar penulis 

memberikan pembatasan terhadap penelitian ini. Maka peneliti 

akan membahas tentang hadis-hadis yang ada pada kitab 

Hamami Zaddah untuk surat Yasin ayat 1-33.  

3. Rumusan Masalah 

Bagaiamana status hadis yang digunakan Hamami Zaddah 

pada tafsir Q.S. Yasin ayat 1-33?  

 

C. Tujuan Peneliian 

Dalam penelitian ini penulis mencoba membahas dan 

menganalisis hadis-hadis dalam tafsir Yasin karangan Hamami 

Zaddah, yang dengan tentu memiliki beberapa rumusan 

masalah yang diangkat ialah mengenai status hadis yang 
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digunakan pada tafsir karangan kitab Hamami Zaddah Q.S 

Yasin ayat 1-33 adapaun Tujuan penelitian ini di buat untuk 

adaah : “Untuk mengetahui status hadis yang dicantumkan 

Hamami Zâdah dalam kitab tafsir Yâsin’ 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya 

wawasan terhadap kajian mengenai keilmuwan hadis 

dalam rangka mengidentifikasi atau mengklasifikasian 

hadis yang tidak jelas.  

b. Sebagai bahan yang di gunakan untuk melakukan 

pemeriksaan dan pengklasifikasian dari hadis-hadis yang 

disajikan pada sebuah kitab karangan penulis.  

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pemecahan 

masalah terhadap praktek takhrij hadis untuk melakukan 

pemeriksanan, pengklafikasian dan mengidentifikasi 

hadis. 
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b. Sebagai bahan yang menambah informasi dan wawasan 

mengenai tata cara dalam melakukan analisa hadis-hadis 

yang tidak berdasar sumbernya.  

c. Sebagai masukkan dan saran agar selalu melakukan 

pemeriksaan terhadap hadis-hadis yang tidak memiliki 

sumber pasti.  

3. Manfaat Akademik 

a.  Sebagai bahan rujukan untuk para akademis yang ingin 

meneliti atau memperkaya wawasan mengenai langkah-

langkah pemeriksan hadis yang sistematis dan 

berinstrumen.  

b. Sebagai asset pustaka yang bisa di manfaatkan oleh 

seluruh kalangan akademisi, baik dosen dan 

mahasiswanya dalam memberikan informasi dan 

menambah pengetahuan tentang metode atau 

pemeriksaan terkait sebuah hadis-hadis yang tidak 

memiliki dasar sanad atau matan. 

E. Tinjauan Pustaka  

Untuk mengetahui sejauh mana penelitian tentang 

perkembangan studi analisis dalam tafsir-tafsir, maka perlu 

dilakukan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa nantinya penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

penelitian yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 
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Berdasarkan penulusuran penulis terhadap beberapa yang 

memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang akan penulis 

bahas, yaitu sebagai berikut: 

1. Skripsi Kualitas Hadis dalam Tafsir al-Ibriz karya Zeni Nur 

Latifah, tahun 2018.10 

Penelitian tersebut terfokus pada studi kritik sanad hadis 

dalam Tafsir al-Ibriz, yang terfokus pada kajian hadis untuk 

mengkaji bagian dari kitab tafsir al-Ibriz pada surat yasin ini.  

Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis sama-sama mengkaji tentang studi analisa terhadap Qs. 

Yasin. Namun perbedaannya, skripsi ini menggunakan  tafsir 

al-Ibriz sedangkan penelitian penulis menggunakan tafsir 

Hamami Zadah dalam mengkaji hadis-hadis yang terdapat 

dalam tafsirnya 

2. Skripsi Epistemologi Tafsir Yasin karya  Hamami Zadah, 

karya Alfi Nur Dina, Tahun 201911 

Penelitian ini terfokus kepada konstruksi dasar 

epistemology tafsir hamami zadah untuk mengetahui sumber 

yang digunakan Hamami Zadah dalam menulis kitab tafsir 

yasin, bagaimana metode yang ia gunakan dan bagaimana 

validitas penafsirannya. 

                                                 
10 Zeni Nur Latifah, “Kualitas Hadis dalam Tafsir al-Ibriz”, Skripsi, 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018) 
11 Alfi Nur Dina, “Epistemologi Tafsir Yasiin Karya Hamami Zadah,” 

Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)  
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Penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan 

penulis sama-sama mengkaji tentang Tafsir Yasin Hamami 

Zadah. Namun perbedaannya, penulis tidak mengkaji secara 

detail tentang Tafsir Hamami Zadah melainkan penulis 

mengkaji tentang analisis hadis-hadis yang terdapat di tafsir 

yasin Hamami Zadah pada Qs yasin ayat 1-33. 

3. Skripsi Takhrij al-Hadis Kitab Minhaj al-Abidin karya Imam 

Al-Ghazali, karya Dewi Komalasari, Tahun 201712 

Penelitian ini terfokus pada penelitian sanad hadis dalam 

kitab minhaj al-Abidin yang bercorak tasawuf karya Imam al-

Ghazali. Tetapi skripsi ini dibatasi hanya meneliti pada bab ke-

5 yakni bab aqabah al-bawa’its. 

Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis sama-sama mengkaji tentang studi anilisis sanad yang 

sama-sama menggunakan metode takhrij al-Hadis. Namun 

perbedaannya jelas tampak dari kitab yang digunakan oleh 

penulis berbeda dengan penelitian ini. Kitab yang diteliti oleh 

penulis kitab tafsir Hamami Zadah sedangkam penelitian ini 

meneliti kitab minhaj al-Abidin karya Imam Ghazali. 

4. Skripsi Studi Analisi Hadis-hadis Tafsir Ikil Karya K.H 

Misbah Zain bin Mustafa, karya Muhammad Sholeh, Tahun 

2015.13 

                                                 
12 Dewi Komalasari, “Takhrij al-Hadis Kitab Minhaj al-Abidin karya 

Imam Al-Ghazali”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017) 
13 Muhammad Sholeh, Studi Analisi Hadis-hadis Tafsir Ikil Karya K.H 

Misbah Zain bin Mustafa, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2015) 



15 

 

15 
 

Skripsi ini terfokus kepada kualitas hadis-hadis yang 

terdapat pada Tafsir al-Ikil fi Ma’ani Tanzil Karya KH. Misbah 

Zain bin Mustafa dari surat Ad-Dhuha sampai surat An-Nash. 

Disini terdapat 8 hadis yang akan diteliti dengan tema yang 

berbeda-beda. 

Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis sama-sama mengkaji tentang studi analisa terhadap 

kualitas hadis.Namun perbedaannya, skripsi ini menggunakan  

tafsir al-Ikil fi Ma’ani, sedangkan penelitian penulis 

menggunakan Tafsir Hamami Zadah dalam mengkaji hadis-

hadis yang terdapat dalam tafsirnya dan perbedaan lainnya 

dengan penulis penelitian ini menggunakan Qs. Ad-Dhuha- 

An-Nash sedangkan penulis meneliti Qs, Yasin ayat 1-33. 

5. Skripsi Studi Analisis Hadis-hadis dalam Tafsir Marah Labid 

karya Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi (Surat Ad-Dhuha- 

An-Nash), karya Ahmad Muhaeminul Aziz, tahun 2016.14 

Skripsi ini terfokus kepada kualitas hadis-hadis yang 

terdapat pada Tafsir Marah Labid karya Syaikh Muhammad 

Nawawi al-Jawi dari surat Ad-Dhuha sampai surat An-Nash.  

Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis sama-sama mengkaji tentang studi analisa 

terhadap kualitas hadis. Namun perbedaannya, skripsi ini 

menggunakan  Tafsir Marah Labid, sedangkan penelitian 

                                                 
14 Ahmad Muhaeminul Aziz, Studi Analisis Hadis-hadis dalam Tafsir 

Marah Labid karya Syaikh Muhammad Nawawi al-Jawi (Surat Ad-Dhuha- An-

Nash), Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2016) 
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penulis menggunakan Tafsir Hamami Zadah dalam mengkaji 

hadis-hadis yang terdapat dalam tafsirnya dan perbedaan 

lainnya dengan penulis penelitian ini menggunakan Qs. Ad-

Dhuha- An-Nash sedangkan penulis meneliti Qs, Yasin ayat 1-

33. 

F. Kerangka Teori  

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti 

dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun 

secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan 

penelitian. Menurut Kerlinger teori adalah himpunan konstruk, 

definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan 

sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara 

variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.15 

Teori berguna untuk titik tolak atau landasan berfikir dalam 

memecahkan dan menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri 

adalah menerangkan, meramalkan, memprediksi dan 

menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara 

sistematis.16 

Ulumul hadis sebagai ilmu hadis di dalam tradisi ulama 

hadis. Ulama hadis memberikan pengertian bahwasannya, 

segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad 

SAW dari perkataan, perbuatan, taqrir atau sifatnya. Ilmu yang 

                                                 
15 Jalaludin, Rakhmat, “Metode Penelitian Komunikasi,” (Bandung: 

Rosdakarya, 2004), h.6. 
16 Onong, Uchjana, Effendy, Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek, 

(Bandung: Remaja Rosadakrya, , 2004), h. 224 



17 

 

17 
 

membahas atau berkaitan dengan hadis Muhammad SAW. 

Untuk itu juga takhrij hadis itu harus dilakukan sebagai 

tindakan penggalian dan penjelasan mengenai sebuah status 

hadis yang tersedia.  

Takhrij hadis ialah sebuah khazanah dalam ilmu hadis. 

Takhrij secara bahasa bermakna menggali, mengeluarkan, 

pembiasaan, latihan, penjelasan, mengeluarkan serta 

melahirkan. Takhrij hadis dalam penelitian ini memberikan 

sebuah upaya mengetahui sumber kitab utama dalam hadis yang 

dituliskan, menulis rangkaian silsilah para periwayat hadis, 

menjelaskan tingkatan serta mempertimbangkan apakah hadis 

tersebut bisa dijadikan suatu dasar atau dalil. Takhrij hadis 

sebagai sebuah tata cara metode yang digunakan dalam 

melakukan penggalian, mengeluarkan pengklasfikasian serta 

status hadis yang dituliskan seseorang.  

Dalam penelitian ini membahas mengenai status dan 

kedudukan hadis-hadis yang ada pada karya kitab Hamami 

Zaddah pada penafsiran Q.S Yasin ayat 1-33. Pada kitab 

tersebut mengenai penafsiran surat Q.S Yasin ayat 1-33 yang 

dimana, semua tersebut memiliki beberapa penggunaan hadis-

hadis dalam melakukan penafsirannya namun, saat ditinjau dan 

dilihat hadis-hadis yang dimiliki tidak memiliki sebuah status 

kejelasan. Maka pada penelitian ini memiliki beberapa takhrij 

hadis atau metode instrumen dalam pengklasifikasian tentang 

status hadis yang didapatkan. 
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 Dalam penlitian ini menggunakan takhrij hadis yang 

didasarkan yang diungkapkan oleh Dr. Nawir Yuslem. Pada 

ungkapan Nawir Yuslem memberikan cara takhrij hadis yang 

harus digunakan dalam memeriksa status hadis yang disajikan. 

Takhrij hadis cara pelaksanaan dan metode takhrij yang 

diklasifikasikan oleh Nawir Yuslem ialah, takhrij melalui lafaz 

pertama matan hadis, takhrij melalui kata-kata dalam matan 

hadis, takhrij melalui perawi, takhrij berdasarkan tema hadis, 

takhrij berdasarkan status hadis. Dalam penelitian ini maka 

takhrij hadis yang digunakan penelitian ini adalah mengacu 

pada apa yang diungkapkan oleh Dr. Nawir Yuslem melalui 

takhrij dengan takhrij melalui lafaz pertama matan hadis, takhrij 

melalui kata-kata dalam matan hadis, takhrij melalui perawi, 

takhrij berdasarkan tema hadis, takhrij berdasarkan status hadis. 

 

G.  Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini memiliki jenis penelitian kualitatif. Penulis 

menganggap jenis penelitian ini sesuai untuk diterapkan 

karena data yang digunakan adalah untuk mengeksplorasi 

dan mengidentifikasi informasi tertentu.17 Karena penelitian 

ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang mana objek 

penelitiannya adalah hadis-hadis yang temuan-temuannya 

                                                 
17 Bagong Suryanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 

2007), h. 174. 
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banyak dijumpai dalam buku dan literatur lainnya, maka 

dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan studi 

kepustakaan (library research). Pendekatan ini dirasa penulis 

lebih cocok digunakan karena penelitian ini dilaksanakan 

dengan melakukan riset kepustakaan untuk mengkaji 

sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan atau pun 

belum dipublikasikan18 dan juga dimaksudkan untuk 

mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi.19 Adapun 

data yang akan diidentifikasi dan dieksplorasi dalam 

penelitian ini hadis-hadis yang terdapat dalam tafsir Hamami 

Zaddah pada Surat Yasin ayat 1-33. 

 

2. Sumber Data 

Sumber daya yang digunakan oleh penulis dibedakan 

menjadi dua. Adapun sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Penjelasannya sebagai berikut:  

a. Sumber data primer 

     Sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul 

data.20Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah kitab tafsir Hamami Zaddah pada Surat Yasin 

                                                 
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, 

(Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 10. 
19 Bagong Suryanto, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 

2007).h. 174. 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 308.  
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ayat 1-33 yang menjadi sumber hadis-hadis yang akan 

diteliti.  

b. Sumber data sekunder 

     Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul 

data.21Disamping kitab-kitab sumber diatas, penulis juga 

menggunakan sumber-sumber lain yang dapat membantu 

dalam mempermudah penelitian. Adapun sumber-sumber 

tersebut dapat berupa buku seperti kitab-kitab Ulum al-

Hadis, yang memuat biografi para perawi dan aplikasi 

hadis Maktabah Syamillah dan kitab-kitab kaedah 

kesahihan hadis. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis 

adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data yang beripa 

catatan, transkip, buku dan dan sebagainya.22 

Mengumpulkan data yang sudah ada, yaitu hadis-hadis 

dalam tafsir Hamami Zaddah pada Surat Yasin ayat 1-33. 

Setelah mengidentifikasi dan pemfokusan penelitian tersebut 

peneliti Kemudian mengkroscek dan pemeriksaan hadis-

hadis tersebut di berbagai kitab-kitab hadis Maktabah 

                                                 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D,...h. 308.  
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, 

(Jakarta: Bina Aksara, 1989),.h. 206 
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Syamillah dan bahan-bahan yang mempunyai keterkaitan 

dengan permasalahan yang sedang dibahas. 

4. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam 

penyusunan penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Metode takhrij hadis 

Yaitu penelusuran atau pencarian hadis-hadis pada 

berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang 

bersangkutan dengan judul yang diangkat, yang di dalam 

sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad 

hadis yang bersangkutan untuk mengetahui kualitas 

hadis itu shahih atau tidaknya.23 Dalam metode tersebut 

peneliti menggunakan pendekatan Nawir Yuslem ialah, 

takhrij melalui lafaz pertama matan hadis, takhrij melalui 

kata-kata dalam matan hadis, takhrij melalui perawi, 

takhrij berdasarkan tema hadis, takhrij berdasarkan status 

hadis. 

b. Metode deskriptif  

Merupakan metode penelitian dalam rangka 

menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap 

suatu obyek penelitian.24 Dalam hal ini penulis 

menggunakan metode tersebut untuk memaparkan data 

                                                 
23 M.Syuhudi Ismail,Metodologi Penelitian Hadis Nabi, (Jakarta: PT. 

Bulan Bintang, 1992).h. 43 
24 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1997). h. 66 



22 

 

22 
 

yang didapat dari hasil pentakhrijan hadis-hadis yang ada 

di dalam tafsir Hamami Zaddah pada Surat Yasin ayat 1-

33. Kemudian menganalisis hadis-hadis tersebut dengan 

kaidah-kaidah keshahihan hadis yang di dalamnya 

memaparkan data periwayat hadis yang menyangkut 

nama perawi, tahun lahir, dan wafatnya, guru-gurunya, 

murid-muridnya dan beberapa pendapat ulama mengenai 

pribadinya. Para ulama berpendapat bahwa ada kaidah 

keshahihan sebuah matan, seperti: 

1) Tidak bertentangan dengan apa yang Allah tetapkan 

atau yang termaktub dalam Al-Qur'an. 

2) Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. 

3) Tidak bertentangan juga dengan ijma` ulama. 

4) Tidak bertentangan dengan peristiwa sejarah.25 

Setelah menganalisa apa yang dilakukan penulis, 

maka selanjutnya menyimpulkan kualitas hadis-hadis 

yang ada pada kitab dalam tafsir Hamami Zaddah pada 

Surat Yasin ayat 1-33. 

 

H. Teknik dan Sistematika Penulisan 

Mengenai teknik penulisan skripsi ini, penulis mengacu 

kepada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi terbitan 

                                                 
25 Agus Sholahudin, Ulumul Hadis, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 

h.112. 
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IIQ Press tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Institut Ilmu Al-

Qur’an (IIQ) Jakarta. 

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis 

dan mempermudah pembahasan, maka penelitian ini akan 

dibagi menjadi beberapa bab dengan sistimatika penulisan 

skripsi ini terdiri dari satu kesatuan yang saling mendukung dan 

melengkapi, dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab Pertama, Pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, yaitu untuk memberikan penjelasan secara akademik 

mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal yang 

melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan 

identifikasi masalah, pembatasan, perumusan masalah agar 

pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus dan memiliki 

batasan yang jelas. Poin selanjutnya adalah tujuan dan 

manfaatnya penelitian. Adapun tinjauan pustaka merupakan 

media untuk memetakan posisi penelitian dalam khazanah 

keilmuan islam dalam kacamata akademik serta untuk 

mengetahui letak perbedaan penelitian ini dengan karya 

lainnya, sehingga dapat diketahui sumbangsih baru yang 

diberikan oleh penelitian ini. Sedangkan metodologi penelitian 

serta teknis dan sistematika penulisan dimaksudkan untuk 

menjelaskan bagaimana cara yang akan ditempuh penulis dalam 

melakukan penelitian ini. 

Bab Kedua, penulis akan membagi bab ini dalam dua 

poin yaitu,  Hadis dan Kaedah-Kaedah Keshahihan Hadis yang 
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berisi tentang teori yang meliputi: Hadis, Keadaan Keshahihan 

Hadis dan Takhrij Hadis.  

Bab Ketiga,  penulis mendeskripsikan tentang profil 

mufassir dan kitab tafsirnya yang menjadi sumber data 

primernya. Untuk mengetahui latar belakang sosio historis dan 

intelektual mufassir yang tentunya mempengaruhi pradigma 

pemikiran serta karya tafsirnya. Sebab sebuah karya pemikiran 

pasti berhubungan dengan latar belakang kehidupannya. Latar 

Belakang Penulisan Kitab Tafsir Yasin Syekh Hamami Zaddah, 

sistematika dan corak Penulisan Kitab Tafsir Syekh Hamami 

Zaddah. 

Bab Keempat, merupakan pembahasan inti dari 

penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana status hadis-hadis 

dalam Tafsir Yasin Hamami Zaddah dari ayat 1-33. Paparan dan 

analisis ini merupakan kajian untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah disebutkan sebelumnya. 

Bab Kelima, pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan 

dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

sekaligus jawaban permasalahan yang dikaji. Bab ini juga 

memuat saran-saran untuk peneliti sesudah
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis telusuri dari hadis yang ada penulis 

menyimpulkan bahwasanya kualitas dari hadis-hadis dalam  tafsir yasin 

dari ayat 1-33 ini memiliki kualiatas shahih, dha’if, maudhu’, hasan, 

dan ada hadis yang tidak ditemukan kualiatasnya. Yang mana terdapat 

lima hadis shahih, yaitu hadis ke-6, hadis ke-7, hadis ke-8, hadis ke-10, 

hadis ke-12. Terdapat  dua hadis dha’if yaitu, hadis ke-2 dan hadis ke-

9. Terdapat juga dua hadis maudhu’ yaitu, hadis ke-1, dan hadis ke-4. 

Terdapat satu hadis hasan li ghairih yaitu hadis ke-14. Dan juga terdapat 

empat hadis yang tidak ditemukan diberbagai redaksi dan rujukan kitab. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, kitab Tafsir Yasin karya  

Hamami Zadah ini masih kurang kredibel, karena masih banyak 

terdapat hadis yang dha’if bahkan ada hadis yang berkualitas maudhu’. 

Dan ada juga beberapa hadis yang tidak ditemukan didalam kitab 

sumber hadis dan maktabah syamillah  

B. Saran 

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, peneliti akan 

memberikan beberapa saran serta rekomendasi bagaimana kegunaan 

skripsi ini, baik untuk peneliti selanjutnya maupun untuk para 

pembaca pada umumnya, yakni: 

1. Dalam penelitian literatur, khususnya ketika membahas tafsir 

yasin hamami zadah ini , diharapkan peneliti selanjutnya 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, supaya dalam proses 

penelitian nanti tidak kesulitan dalam menelaah tafsir ini. 
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2. Penelitian ini kiranya dapat dikaji ulang untuk kemudian 

dijadikan basis yang kokoh bagi peneliti yang ingin melakukan 

kajian ulang tentang tafsir Hamami Zadah ini, terkhusus dalam 

bidang ilmu tafsir kedepannya. Juga untuk masyarakat umum, 

penelitian yang penulis susun ini diharapkan dapat menjadi angin 

segar, bahwa sebenarnya kita kaya akan tafsir yang dapat 

dijadikan rujukan utama dalam interpretasi Al-Qur’an. 
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