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A. Pendahuluan 

Hadis bagi umat Islam merupakan suatu yang penting karena di dalamnya 

terungkap berbagai tradisi yang berkembang masa Rasulullah saw. Tradisi-tradisi yang 

hidup masa kenabian tersebut mengacu kepada pribadi Rasulullah saw. sebagai utusan 

Allah swt. Di dalamnya syarat akan berbagai ajaran Islam karenanya keberlanjutannya 

terus berjalan dan berkembang sampai sekarang seiring dengan kebutuhan manusia. 

Adanya keberlanjutan tradisi itulah sehingga umat manusia zaman sekarang bisa 

memahami, merekam dan melaksanakan  tuntunan ajaran Islam yang sesuai dengan apa 

yang dicontohkan Nabi Muhammad saw.  

Jika mengacu kepada tradisi Rasulullah saw., yang sekarang oleh ulama hadis 

telah dijadikan sebagai suatu yang terverbalkan sehingga memunculkan istilah hadis dan 

untuk membedakan dengan istilah sunnah,1 maka di dalamnya syarat adanya tatanan 

yang mapan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Figur Nabi 

Muhammad saw. yang dijadikan tokoh sentral dan diikuti oleh masyarakat sesudahnya. 

Sampai disini, istilah yang populer di kalangan masyarakat adalah istilah hadis. Tentu, 

dalam istilah tersebut mengandung berbagai bentuk dan meniscayakan adanya 

epistemologi yang beragam dalam kesejarahannya. 2   

Namun, apa yang terjadi di dalam persoalan seputar kodifikasi dan keilmuan 

hadis tidak berhenti dalam dimensiologi tersebut. Terkait erat dengan kebutuhan dan 

perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan diiringi adanya keinginan untuk 

melaksanakan ajaran Islam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad 

saw., maka hadis menjadi suatu yang hidup di masyarakat. Istilah yang lazim dipakai 

untuk memaknai hal tersebut adalah living hadis.  

Tulisan ini akan membahas model-model living hadis yang berkembang dalam  

tradisi Islam, khususnya di Indonesia. Untuk sampai pembahasan tentang bentuk dan 

variasi living hadis, maka dibahas tentang sekilas living sunnah dalam perspektif historis 

yang dikenal dengan awwaliyat. Upaya tersebut untuk  memberikan gambaran awal 

terutama di masa setelah Nabi Muhammad saw., generasi yang paling dekat dengan 

Rasulullah saw. dalam berinteraksi dengan hadis. Dalam perjalanan tersebut 

meniscayakan akan adanya change  and countiniuty  tradisi yang ada dalam hadis sampai 
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sekarang ini dan selanjutnya. Perubahan tersebut, paling tidak adalah berkaitan dengan 

penerapa ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengisyaratkan adanya kemoderenan 

dalam dunia Islam. Setelah hal itu dibahas persoalan bentuk dan ragam living hadis yang 

berkembang  di masyarakat.  

 

B. Living Hadis: Upaya Penelusuran Awal   

Nabi Muhammad saw. sebagai penjelas (mubayyin) al-Qur‟an dan musyari' 

menempati posisi yang penting dalam agama Islam. Selain dua hal tersebut, nabi berfungsi 

sebagai contoh teladan bagi umatnya. Dalam rangka itulah, apa yang dikatakan, diperbuat 

dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. dikenal dengan hadis yang di dalam ajaran 

Islam sebagai sumber kedua setelah al-Qur‟an. Dalam perjalanan sejarahnya, ada 

pergeseran pengertian sunnah ke hadis. Pergeseran  kedua istilah tersebut dapat dilihat 

dalam uraian di bawah ini.  

Fazlur Rahman, cendekiawan asal Pakistan mempunyai pemikiran tentang hadis 

yang berbeda. Pemikiran Fazlur Rahman tentang hadis dapat ditemukan dalam bukunya 

yang berjudul Islam dan Islamic Methodology in History.3 Hadis dalam pandangan Fazlur 

Rahman adalah verbal tradition sedangkan sunnah adalah practical tradition atau silent 

tradition. Di dalam hadis terdapat bagian-bagian terpenting yaitu sanad/rawi dan matan. 

Di dalam perjalanan selanjutnya, terdapat permasalahan berkenaan dengan bagian-bagian 

hadis tersebut. Nabi Muhammad saw. sebagai pembimbing umat manusia telah banyak 

memberi hadis dan setelah beliau mangkat, hadis tersebut dari informal menjadi sesuatu 

yang semi-formal.   

Fazlur Rahman memberikan tesis bahwa istilah yang berkembang dalam kajian 

ini adalah sunnah dahulu baru kemudian menjadi istilah hadis. Hadis bersumber dan 

berkembang dalam tradisi Rasulullah saw. dan menyebar secara lus seiring dengan 

menyebarnya Islam. Teladan Nabi Muhammad saw. telah diaktualisasikan oleh sahabat 

dan tabi‟in menjadi praktek keseharian mereka. Fazlur Rahman menyebutnya sebagai the 

living tradition atau Sunnah yang hidup. Dari sini muncullah penafsiran-penafsiran yang 

bersifat individual terhadap teladan nabi. Dari sini timbul suatu pandangan yang berbeda 

di kalangan sahabat satu dengan yang lain, ada yang menganggap sebagai sunnah dan 

yang lain tidak.  Muncul istilah sunnah Madinah, sunnah Kufah dan sebagainya.  

Dalam sejarah Islam, tindakan sahabat Rasulullah saw. yang tidak disyari‟atkan 

oleh nabi dikenal dengan sebutan awwaliyat.4 Namun istilah tersebut tidak lazim dipakai 

dalam tradisi ilmu fiqih atau hadis. Di dalam persoalan fiqih, sumber pengetahuan 

keislaman selain dari Nabi Muhammad saw., dapat juga diperoleh melalui sahabat dan 

generasi sesudahnya tabi'in. Kedua generasi tersebut dianggap memahami kehadiran misi 

Nabi Muhammad saw. dan ajaran-ajarannya dengan baik dibanding dengan generasi yang 

lain. Hampir senada dengan tradisi fiqih dalam tradisi hadis, cakupan sumber materi hadis 

tidak saja dari Nabi Muhammad saw., melainkan dapat juga dari sahabat dan tabi'in. 

Mereka tersebut melakukan ijtihad dan kemudian dijadikan model bagi ulama 

sesudahnya. Dari sinilah kemudian muncul diskursus hadis mawquf dan maqtu'. 
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dalam al-Hikmah, Jurnal Studi-studi Islam, No. 6 Juli-Oktober 1992,  44. 
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Dalam kerangka di atas, Fazlur Rahman,5 menggambarkan konsep evolutif 

syari‟ah yang dalam tataran generasi awal setelah Rasulullah saw. dikenal dua sumber atau 

metode dalam memahami syari‟ah. paling tidak ada  dua sumber, yaitu, sumber tradisional 

yang mencakup al-Qur‟an dan hadis merupakan sumber pertama dan sumber kedua 

adalah akal dan pemahaman manusia diperlukan seiring dengan perkembangan zaman 

dan seiring dengan kebutuhan manusia. Sumber pertama disebut dengan ilmu dan sumber 

kedua disebut dengan fiqh. Walaupun keduanya dibedakan, namun keduanya identik 

dalam pokok pembahasannya. Secara umum keduanya diterapkan sebagai ilmu 

pengetahuan, seperti  ilmu bahasa Arab dan ilmu agama. Ilmu dan fiqh pada awalnya 

merupakan suatu yang komplementer. 

Pada perkembangannya, ketika studi-studi masalah agama telah meluas, maka 

fiqh hanya terbatas dalam persoalan keagamaan tertentu saja. Fiqh sebagai suatu yang 

identik dengan ilmu hukum setelah kumpulan pengetahuan yang terkait distandarisasi 

dan dimapankan sebagai sebuah sistem yang obyektif. Demikian demikian, fiqh 

berkembang menjadi suatu ilmu yang sebelumnya hanya sebatas pemahaman atas al-

Qur‟an dan hadis. Hal tersebut terjadi pada saat masyarakat membutuhkan pranata 

hukum dalam mengakomodasi kehidupannya yang terus berkembang.  

Dua bentuk perkembangan keilmuan yang terjadi di dunia Islam, khususnya pada 

awal perkembangannya mengisyaratkan adanya sebuah tradisi yang hidup dan bersumber 

dari tokoh sentralnya, Nabi Muhammad saw. Nuansa fiqh lebih dominan dibandingkan 

dengan sumbernya, sunnah atau hadis. Garis syari'at pun ditentukan untuk mengatur hal 

tersebut.     

Dalam dimensi historisnya, nampak bahwa sahabat menjadi sesuatu yang 

istimewa karena sahabat merupakan generasi yang terbaik karena telah bergaul dengan 

Rasulullah saw. Tradisi sahabat yang tidak ada pada masa Rasulullah saw. sebetulnya 

banyak sekali, namun yang terekam  oleh Sarafudin al-Musawi dalam al-Nash wa al-Ijtihad  

97 buah yang dapat diprinci sebagai berikut: masa Abu Bakar 15 kasus, Umar ibn al-

Khattab 55 kasus, Usman ibn Affan 2 kasus, Aisyah 13 kasus, Khalid ibn Walid 2 kasus, 

Mu‟awiyah 10 kasus.6 Kasus-kasus tersebut misalnya sahalat tarawih, takbir empat dalam 

salat janazah, khutbah Jum‟at dengan duduk, sholat Id belakangan baru khutbahnya. 

Namun, dari beberapa kasus sunnah sahabat tersebut ada yang terus terpelihara dan 

dilakukan menjaid kebiasaan dan ada pula yang hilang dan menjadi tidak populer lagi. 

Dari hal ini, Husein Shahab mengungkapkan adanya miskonsepsi yang menyebabkan 

pergeeran tersebut, yaitu konsepsi tentang sahabat, imamah, hadis dan ijtihad.7 

Seiring dengan luasnya kekuasaan Islam sunnah akhirnya meluas ke berbagai 

daerah dan ia disepakati. Oleh karena itu, hadis berkembang luas dan ia ada merupakan 

suatu fakta yang tidak terelakkan dalam sejarah. Mereka ini sangat hafal terhadap apa 

yang didengar dan dilihat dari anutan mereka. Melalui fenomena ini Fazlur Rahman 

menganggap berdosa secara historis.8 Namun, kontroversi yang muncul adalah kapan 
                                                 

5Lihat Fazlur Rahman, Islam  terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994), 141-142.  
6Ibid., 45. 
7Ibid., 46-58.  
8Lihat Fazlur Rahman, Islamic Methodology.. 32, dan  Azyumardi Azra, Peranan Hadis 

dalam Perkembangan Historiografi Awal Islam dalam al-Hikmah, Jurnal Studi-studi Islam, No. 11 
Oktober-Desember 1993,   37 
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hadis dibukukan? Ini merupakan perdebatan yang sengit di kalangan orientalis dan 

pemikir Islam.  

Sampai di sini, sunnah sudah menjadi opini publik sampai pada abad ke-2 H. 

sunnah sudah disepakati oleh kebanyakan ulama dan dipresenstasikan sebagai hadis. 

Hadis adalah verbalisasi sunnah. Oleh karena itu, Fazlur Rahman menganggap upaya 

reduksi sunnah ke hadis ini telah memasung kreativitas sunnah dan menjerat ulama Islam 

dalam memasang rumusan yang kaku. 

Fazlur Rahman lebih jauh mengungkap kekakuan dalam hal ini membuat 

mereka akan terjerembab pada vonis yang tidak sedap, yaitu ingkar al-sunnah. Inilah yang 

membedakan dengan kajian terhadap al-Qur‟an. Penafsiran seseorang terhadap al-Qur‟an 

bagaimanapun keadaannya baik liberal maupun sangat liberal tidaklah dianggap sebagai 

sebuah penyelewengan sehingga dijuluki sebagai seorang yang ingkar al-Qur‟an.   

Fazlur Rahman memberikan defenisi hadis sebagaimana yang ditulis dalam 

bukunya: The Islamic Methodology in History:   

We have said repeatedly -perhaps to the annoyance of some readers- that hadith, 

although it has as its ultimate basic the Propethic Model, represents the workings of the 

early generations on that model. Hadith, in fact is the sum total of aphorism formulated 

and put out by muslims them selves, ostensibly about the prophet althought not withouth 

an ultimate historical touch whith the prophet. Its very aphoristic character shows that is 

not historical It is rather gigantic and monumental commentary on the Prophet by the 

early community. 9 

Dengan demikian, kaum muslimin sepakat menerima sunnah dan 

menisbatkannya kepada Nabi Muhammad saw. Kemudian sunnah tersebut 

diformulasikan dalam bentuk verbal dan kemudian disebut dengan istilah hadis. Dari sini 

jelas, bahwa sunnah merupakan proses kreatif yang terjadi terus menerus  sedangkan 

hadis adalah pembakuan secara kaku.  

Berbeda dengan pemikiran Fazlur Rahman, Jalaluddin Rakhmat dalam sebuah 

artikel yang berjudul “Dari Sunnah ke Hadis atau sebaliknya?” dimuat dalam buku 

Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1995) mengemukakan 

sebaliknya. Ia tidak setuju tentang yang pertama kali beredar di kalangan kaum muslimin 

adalah sunnah. Baginya, yang pertama kali adalah hadis. Tesis ini dibuktikan dengan data 

historis di mana ada sahabat yang menghafal dan menulis ucapan Nabi Muhammad saw.10 

Dus, sejak awal, hadis memang sudah ada.  

Dari pemikiran Fazlur Rahman dan Jalaluddin Rakhmat tersebut dapat 

dikompromikan bahwa tradisi hadis dan sunnah sebenarnya terjadi bersamaan. Hadis 

yang Rahman menyebut sebagai tradisi verbal sudah ada sejak masa Rasulullah saw. 

Demikian juga  sunnah ada dan terus menerus dijaga oleh generasi sesudah nabi setelah 

pemegang otoritas wafat. Samapai hal tersebut menjadi sebuah kenyataan dalam sejarah 

bahwa terdapat sejumlah pemalsuan hadis (tradisi verbal)  untuk mengukuhkan pendirian 

mereka masing-masing. Fenomena ini ulama membuat epistemologi keilmuan hadis yang 

                                                 
9Fazlur Rahman, Islamic Methodology... 76.  
10Lihat Jalaluddin Rakhmat, “Dari Sunnah ke Hadis atau Sebaliknya?” dalam 

Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Cet. II; Jakarta: Paramadinah, 1995), 230. 
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digunakan sebagai penelitian terhadap hadis. Banyak hadis yang tidak lolos dalam teori-

teori yang yang diajukan ulama dan yang lolos hanya sedikit saja.  

Tentunya, living hadis tidak dimaknai sama persis dengan pemikiran Fazlur 

Rahman di atas. Living hadis lebih didasarkan atas adanya tradisi yang hidup di 

masyarakat yang disandarkan kepada hadis. Penyandaran kepada hadis tersebut bisa saja 

dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja dan atau lebih luas cakupan 

pelaksanaannya.  Namun, prinsip adanya lokalitas wajah masing-masing bentuk praktik di 

masyarakat ada. Bentuk pembakuan tradisi menjadi suatu yang tertulis bukan menjadi 

alasan tidak adanya tradisi yang hidup yang didasarkan atas hadis. Kuantitas  amalan-

amalan umat Islam atas hadis tersebut nampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.   

Demikian juga terhadap masalah awwaliyyat yang lahir dalam sejarah Islam, di 

dalamnya mengindikasikan adanya keberlanjutan suatu perbuatan yang disandarkan 

kepada hadis. Nampak dari hasil survey yang dilakukan bahwa ada tradisi yang timbul dan 

tenggelam.  Adanya berbagai kegiatan keagamaan dalam sejarahnya lebih banyak berbasis 

politik. Hal tersebut terkait erat dengan pengembangan Islam yang tidak hanya murni 

terkait erat dengan agama dan pemerintahan saja. Namun, beberapa pemerintahan pada 

masa nabi dan sesudahnya kedua persoalan tersebut dijadikan pijakan dalam kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat.  


