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Pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, al-Quran 
dan al-Hadits sudah ditulis oleh sahabat Nabi yang pandai membaca
dan menulis. Hanya saja hadits-hadits Nabi belum dibukukan, masih
berupa as-Sahifah al-Shadiqah atau lembaran-lembaran tulisan 
berisi hadits yang ditulis pada zaman Rasulullah. Itu sifatnya terbatas
karena pada awalnya Nabi melarang penulisan hadits.

Kemudian hadits diriwayatkan dari generasi ke generasi dengan
metode periwayatan yang tidak terputus dan diriwayatkan oleh para 
periwayat yang kredibel (‘adil dan dhabt).

Selanjutnya sekitar abad ke-2 hijriyah, hadits dibukukan dalam
kitab-kitab induk. Kitab-kitab induk ini sebagai barometer otentisitas
bagi berbagai Riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah
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SEJARAH 
TADWIN 

(KODIFIKASI) 
HADITS
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Pembukuan hadits adalah bagian dari penjagaan
terhadap hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang 
berarti penjagaan terhadap kemurnian syariat Islam yang 
bersumber pada hadits-hadits.

Pembukuan hadits melewati 3 tahap secara umum:
1.Penulisan Hadits.
2.Pengumpulan hadits
3.Pembukuan hadits.
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Penulisan hadits dimulai sejak zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
sallam pada masa turun wahy. Namun penulisan hadits di zaman Nabi 
hanya dalam jumlah yang terbatas. Hal itu agar tidak terjadi
percampuran antara ayat-ayat al-Quran dan hadits Nabawi, sehingga
terpisah dengan jelas wahyu al-Quran dan ucapan Nabi Shallallahu ‘alaihi
wa sallam yang kita kenal dengan hadits-hadits.

Kita dapatkan beberapa hadits yang menunjukkan pelarangan terhadap
sebagian shahabat untuk menulis ucapan atau hadits Nabi. Di sisi lain 
ada shahabat yang mendapatkan izin untuk menulis hadits, dan ini
dengan jelas menunjukkan bahwa penulisan hadits sudah mulai sejak
masa turunnya wahyu.

PENULISAN HADITS
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Diantara para shahabat yang mendapatkan ijin untuk menulis
hadits adalah Abdullah bin Amr’ bin ‘Ash. Beliau berkata:

ََشْيٍءَأَْسمََ: قَالََ ََِصلََُّكْنُتَأَْكتُُبَُكلَّ ىَهللاََُعلَْيِهَعُهَُِمْنََرُسوِلََّللاَّ
يَِدِهََماَيَْخُرُجَْبَفََوالَِّذيَنَْفِسيَبَِاْكتَُ“: فَقَالََ… َوَسلََّمَأُِريدَُِحْفَظهُ،َ

ََحقَ  ”ِمْنهَُإَِّلَّ
Aku menuliskan semua yang aku dengar dari sabda
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, kemudian aku ingin
menghafalnya … Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
salam bersabda: “Tulislah -Demi yang jiwaku ada di tangan-Nya-
tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali hanya kebenaran
saja” (HR. Abu Daud).
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Di zaman al-Khulafa ar-Rasyidun, banyak sahabat yang berminat untuk
menulis hadits. Namun, mereka tak melakukannya karena khawatir umat
Islam akan lebih mencurahkan perhatiannya kepada hadits, dibandingkan
al-Quran. Sehingga, Abu Bakar dan Umar terpaksa harus memusnahkan
sekitar 500 hadits yang mereka kumpulkan.

• Setelah wafatnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagian shahabat
menulis hadits kemudian dikirimkan tulisan tersebut kepada sebagian
shahabat yang lain atau tabi’in. Seperti tulisan shahabat Usaid bin 
Khudair yang dikirimkan kepada Marwan bin al-Hakam, tulisan shahabat
Jabir bin Samurah yang dikirimkan kepada ‘Amir bin Sa’ad bin Abi Waqash
dan Shahabat Zaid bin Arqam mengirimkan catatan haditsnya kepada
shahabat Anas bin Malik.
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Adapun pengumpulan hadits, dimulai di zaman tabi’in, dimana sebagian
tabi’in mengumpulkan hadits-hadits dari gurunya. Hadits-hadits tersebut
dikumpulkan dalam tulisan yang dikenal dengan shahifah atau kumpulan
lembaran catatan-catatan hadits. Seperti shahifah Said bin Jubair murid 
shahabat Anas bin Malik dan Basyir bin Nuhaik murid dari Abu Hurairah.

Kemudian berlanjut dengan melakukan pengumpulan hadits dalam
jumlah yang lebih banyak dan lebih luas di zaman Khalifah Umar bin 
Abdul Aziz. Beliau yang memerintahkan para ulama di masanya untuk
mencari hadits-hadits Nabi kemudian dituliskan pada lembaran-lembaran
lalu dikumpulkan. Inilah awal mula pengumpulan hadits-hadits dalam
jumlah yang lebih banyak dan dilakukan secara massif. Pengumpulan
hadits ini lebih dikenal dengan pengumpulan hadits yang dilakukan oleh 
Imam Muhammad bin Syihab az Zuhri.

PENGUMPULAN HADITS
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Imam az-Zuhri berkata:

نَاَهاَدَْفتًَراََجْمعَِالسُّنَِنَفََكتَبَْأََمَرنَاَُعَمُرَْبُنََعْبِدَاْلعَِزيِزَبَِ
َأَْرٍضَ تًَرالَهََُعلَْيَهاَُسْلَطاٌنَدَفَْدَْفتًَرا،َفَبَعََثَإِلَىَُكل ِ

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada kami untuk
mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi (hadits). Maka kami 
menulisnya pada kumpulan-kumpulan catatan hadits, kemudian
kami mengirim satu kumpulan catatan kepada setiap wilayah. 
(Jami’ Bayan Ilmi wa Fadhlihi, 1/331).
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Pada Abad ke-2 H masa Tabi’ Tabi’in, pembukuan hadits dimulai. Perbedaan
pembukuan hadits di masa Tabi’ Tabi’in dengan yang dilakukan oleh Imam az-
Zuhri, bahwa Imam az-Zuhri hanya mengumpulkan hadits dalam catatan dan 
dikumpulkan tanpa dilakukan pembukuan. Adapun dimaksud dengan
pembukuan disini adalah hadits-hadits dikumpulkan dan disusun menjadi
buku; yaitu hadits-hadits suatu permasalahan pada satu buku atau satu bab
pada sebua buku.

Hadits dikumpulkan dan disusun dalam bentuk penyusunan tertentu, dimana
sebelumnya hanya dilakukan pengumpulan dan penulisan saja. Buku-buku
hadits yang ditulis pada zaman Tabi’ Tabi’in, diantaranya adalah:

1.Al-Mushannaf karya Imam Abdur Razzaq as-Shan’ani

2.Al-Muwatha’ karya Imam Malik bin Anas

3.Kitab Az-Zuhud karya Imam Abdullah bin Mubarak

PEMBUKUAN HADITS
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Pada abad ke-3 H, para ulama mulai memilah hadits-hadits 
shahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Abad ini
disebut sejarah Islam sebagai era tadwin atau pembukuan hadits. 
Pada masa ini, muncul ulama-ulama ahli hadits yang 
membukukan sabda Rasulullah secara sistematis.
Para ulama hadits yang muncul di abad pembukuan hadits itu, 

antara lain, Imam Bukhari menyusun Shahih al-Bukhari; Imam 
Muslim menyusun Shahih Muslim; Abu Dawud menyusun kitab 
Sunan Abi Dawud; Imam Abu Isa Muhammad at-Tirmizi menyusun
kitab Sunan at-Tirmizi; Imam an-Nasai menyusun kitab Sunan an-
Nasai, dan Ibnu Majah atau Muhammad bin Yazid ar-Rabai al-
Qazwini menyusun Sunan Ibnu Majah. Keenam kitab hadits ini
kemudian dikenal dengan sebutan al-Kutub as-Sittah atau kitab 
hadits yang enam.
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SEJARAH 
LAHIRNYA 

ILMU RIWAYAT 
DAN KAIDAH 

PERIWAYATAN
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Maraknya pemalsuan riwayat, telah memantik 
lahirnya:
1. Ilmu Riwayat;
2. Kaidah Periwayatan (Kajian Sanad dan Rawi).

Secara lebih deskriptif, Dr. Mahmud Thahhan
menjelaskan dalam muqaddimah kitab 
Taisirnya, sbb:
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يالحظظظلَالباحظظظثَالمظظظتفس َأنَااسظظظسَوااركظظظانَااساسظظظي َلعلظظظم
ويظ َفقظدَالرواي َونقلَااخبارَموجودةَفيَالكتظا َالعزيظزَوالسظن َالنب

َنَآَمنُظواَإِنََجظاءُكْمَيَظاَأَيَُّهظاَالَّظِذي: " جاءَفيَالقرآنَالكريمَقولظهَععظالىَ
وجظاءَفظيَالسظن َ( 6راتَـَآي َمنَسورةَالسج)."فَاِسٌقَبِنَبٍَأَفَتَبَيَّنُواَ

بلغظهَكمظاَنضرَهللاَامرأَسمعَمناَشظيااَف": قولهَصلىَهللاَعليهَوسلمَ
لَالترمظذيَـَكتظا َالعلظمَـَوقظا)"سمعهَفر َمبلظ َأوعظىَمظنَسظامع

هَفظر َحامظلَفقظهَإلظىَمظنَهظوَأفقظ"وفيَرواي َ(عنهَحسنَصسيحَ
"منهَ،َور َحاملَفقهَليسَبفقيهَ
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Orang yang melakukan kajian mendalam mendapati bahwa dasar-dasar dan pokok-
pokok penting bagi ilmu riwayat dan penyampaian berita dijumpai di dalam al-Qur’an 
dan Sunnah Nabi. Di dalam al-Qur’an dijumpai firman Allah yang artinya: “Hai orang-
orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka 
periksalah dengan teliti.” (QS. al-Hujurat: 6). 

Sedangkan dalam sunnah, Rasulullah bersabda: “Allah memuliakan seseorang yang 
mendengar dari kami sesuatu (berita, yaitu hadits), lalu ia menyampaikan berita itu 
sebagaimana ia dengar. Dan mungkin saja orang yang menerima berita itu lebih 
paham dari orang yang mendengar dari Rasulullah.” (HR. Tirmidzi –dalam Kitab Al 
‘Ilm- haditsnya hasan shahih). Di dalam riwayat lain dikatakan: “Dan mungkin saja 
seseorang membawa berita kepada orang yang lebih faqih. Dan mungkin pula orang 
yang membawa berita itu bukanlah orang yang faqih.” (HR Tirmidzi dalam sumber 
yang sama, namun dikatakan haditsnya hasan. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud, 
Ibnu Majah dan Ahmad)
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يَأخذَففيَهذاَاآلي َالكريم َوهذاَالسديثَالشريفَمبدأَالتثبتَف
نقلهاَااخبارَوكيفي َضبطهاَباَّلنتباهَلهاَووعيهاَوالتدقيقَفي

. لآلخرين

دَكانَوامتثاَّلَامرَهللاَععالىَورسولهَصلىَهللاَعليهَوسلمَفق
اَ،ََّلَسيماَالصساب َرضيَهللاَعنهمَيثبتونَفيَنقلَااخبارَوقبوله

نادَإذاَشكواَفيَصدقَالناقلَلهاَ،َفظهرَبناءَعلىَهذاَموضوعَاإلس
سلمَوقيمتهَفيَقبولَااخبارَأوردهاَ،َفقدَجاءَفيَمقدم َصسيحَم

قعتَقالَلمَيكونواَيسألونَعنَاإلسنادَ،َفلماَو" : عنَابنَسيرينَ
ذَحديثهمَالفتن َقالواَسمواَلناَرجالكمَ،َفينظرَإلىَأهلَالسن َفيؤخ
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Dalam ayat dan hadits yang mulia itu terdapat prinsip yang tegas dalam mengambil 
suatu berita dan tata cara penerimaannya, dengan cara menyeleksi, mencermati dan 
mendalaminya sebelum menyampaikannya kepada orang lain.

Dalam upaya melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah, para shahabat ra. telah 
menetapkan hal-hal yang menyangkut penyampaian berita dan penerimaannya, 
terutama jika mereka meragukan kejujuran si pembawa berita. Berdasarkan hal itu, 
tampak nilai dan pembahasan mengenai isnad dalam menerima atau menolak suatu 
berita. Di dalam pendahuluan kitab Shahih Muslim, dituturkan dari Ibnu Sirin:
“Dikatakan, pada awalnya mereka tidak pernah menanyakan tentang isnad, namun 
setelah terjadi peristiwa fitnah maka mereka berkata: ‘Sebutkan kepada kami orang-
orang yang meriwayatkan hadits kepadamu.’ Apabila orang-orang yang meriwayatkan 
hadits itu adalah ahli sunnah, maka diambil haditsnya. Dan jika orang-orang yang 
meriwayatkan hadits itu adalah ahli bid’ah, maka tidak diambil haditsnya.”
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لمَوبناءَعلىَأنَالخبرََّلَيقبلَإَّلَبعدَمعرف َسندهَفقدَظهرَع
منقطعَالجرحَوالتعديلَ،َوالكالمَعلىَالرواةَ،َومعرف َالمتصلَأوَال
لرواةَمنَااسانيدَ،َومعرف َالعللَالخفي َ،َوظهرَالكالمَفيَبعضَا

سيحَمقدم َص. لكنَعلىَقل َ،َلقل َالرواةَالمجروحينَفيَأولَاامرَ
مسلمَ

ةَعتعلقَثمَعوسعَالعلماءَفيَذلكَحتىَظهرَالبسثَفيَعلومَكثير
خهَمنَبالسديثَمنَناحي َضبطهَوكيفي َعسملهَوأدائهَ،َومعرف َناس
.فوياًَمنسوخهَوغريبهَوغيرَذلكَ،َإَّلَأنَذلكَكانَيتناقلهَالعلماءَش
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Berdasarkan hal ini, maka suatu berita tidak bisa diterima kecuali setelah 
diketahui sanadnya. Karena itu muncullah ilmu jarh wa ta’dil, ilmu mengenai 
ucapan para perawi, cara mengetahui bersambung (muttashil) atau terputus 
(munqathi’)-nya sanad, mengetahui cacat-cacat yang tersembunyi. Muncul 
pula ungkapan-ungkapan (sebagai tambahan dari hadits) sebagian perawi 
meskipun sangat sedikit, karena masih sedikitnya para perawi yang tercela 
pada masa-masa awal.

Kemudian para ulama dalam bidang ini semakin banyak, hingga muncul 
berbagai pembahasan di dalam banyak cabang ilmu yang terkait dengan 
hadits, baik dari aspek ke-dhabithan-nya, tata cara penerimaan dan 
penyampaiannya; pengetahuan tentang hadits-hadits yang nasikh 
(menghapus) dari hadits-hadits yang dimansukh (dihapus); pengetahuan 
tentang hadits-hadits yang gharib, dan lain-lain. Semua itu masih disampaikan 
oleh para ulama secara lisan.
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فرق َثمَعطورَاامرَوصارتَهذهَالعلومَعكتبَوعسجل،َلكنَفيَأمكن َمت
هَمنَالكتبَممزوج َبغيرهاَمنَالعلومَااخرىَكعلمَااصولَوعلمَالفق

. وعلمَالسديثَ،َمثلَكتا َالرسال َوكتا َإَّلمَلإلمامَالشافعيَ

يرهَ،َوأخيراَلماَنضجتَالعلومَواستقرَاَّلصطالحَ،َواستقلَكلَفنَعنَغ
ا َوذلكَفيَالقرنَالرابعَالهجريَ،َأفردَالعلماءَعلمَالمصطلحَفيَكت
نَبنَمستقلَ،َوكانَمنَأولَمنَأفردهَبالتصنيفَالقاضيَأبوَمسمدَالسس

المسدثَ"هـَفيَكتابه360َعبدالرحمنَبنَخالدَالرامهرمزيَالمتوفيَسن َ
"الفاصلَبينَالراويَوالواعي
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Lalu masalah ini semakin berkembang. Lama-kelamaan ilmu ini mulai 
ditulis dan dibukukan, akan tetapi masih terserak di berbagai tempat di 
dalam kitab-kitab lain yaang bercampur dengan ilmu-ilmu lain, seperti 
ilmu-ilmu ushul, fiqih, dan ilmu hadits. Contohnya kitab al-Risalah dan al-
Umm-nya Imam Syafi’i.

Akhirnya, ilmu-ilmu itu semakin matang, mencapai puncaknya dan 
memiliki istilah tersendiri yang terpisah dengan ilmu-ilmu lainnya. Ini 
terjadi pada abad keempat hijriyah. Para ulama menyusun ilmu 
mushthalah dalam kitab tersendiri. Orang pertama menyusun kitab 
dalam bidang ini adalah Qadhi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman 
bin Khalad ar-Ramahurmuzi (wafat 360 H), yaitu kitab al-Muhaddits al-
Fashil baina ar-Rawi wa al-Wa’i.
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PERJALANAN 
(RIHLAH) 

ILMIAH YANG 
MENAKJUBKAN 
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Rihlah para ulama ini biasa diabadikan dalam kitab-kitab rijalul hadits atau
biografi perawi hadits. Selain itu, salah satu karya yang secara khusus
membahasa perjalanan para perawi hadits adalah Ar-Rihlah fi Thalabil Hadits 
karya Imam Al Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi.

Imam Syu’bah berkata,

َمْنََطلََبَاْلَسِديَثَأَْفلَسََ
“Barangsiapa yang menuntut ilmu hadits maka akan bangkrut” (Jami’ Bayan al-
’Ilmi wa Fadhlihi, I/410, no.597)

Imam Asy-Syafi’i berkata,

ََّلَيَْصلُُحََطلَُبَاْلِعْلِمَإََِّلَِلُمْفِلس
“Tidak layak bagi orang yang menuntut ilmu kecuali orang yang siap
miskin/bangkrut” (Al-Jami’ li Akhlaq ar-Rawi, 1/104, no.71)
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RIHLAH ILMIAH IMAM BUKHARI
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RIHLAH ILMIAH IMAM MUSLIM
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RIHLAH ILMIAH IMAM ABU DAUD
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RIHLAH ILMIAH IMAM TIRMIDZI
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RIHLAH ILMIAH IMAM NASA’I
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RIHLAH ILMIAH IMAM IBN MAJAH
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KESIMPULAN
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Penulisan hadits dimulai di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi
wa sallam, dikumpulkan di zaman tabi’in dan 

pembukuannya dimulai di zaman tabi’ tabi’in pada abad
ke-2 H. Historiografi kodifikasi (tadwin) hadits menyimpan

perjalanan heroik para ulama dalam menjaga dan 
membela sunnah Nabawaiyyah.
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وهللا المستعن وهو ولي 
التوفيق

S E L E S A I  D E N G A N  I Z I N  D A N  M A’ U N A H  A L L A H
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