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Setelah jelas pengertian living quran hadis, perlu juga dirumuskan tentang 

objek kajiannya agar lebih jelas lagi posisi dan status kajian living quran dan hadis 

dalam peta kajian islam secara umum, maupun kajian quran dan hadis secara khusus. 

Namun, sebelum itu sangat perlu untuk disadari kembali bahwa apa itu al-quran dan 

apa itu hadis. Dengan begitu, akan dapat dipetakan secara mudah apa itu objek yang 

dapat diteliti dalam kajian living quran dan hadis. 

Al-quran sebagai kalamullah memang nyaris tidak dapat diteliti, khususnya 

dari sisi living, kecuali melalui pendekatan iman, pendekatan teologis. Pendekatan 

ilmu sosial, humaniora, maupun sains tentang konsep wahyu bukanlah domain 

kajian living quran dan hadis.  

Al-quran sebagai teks, verbalisasi wahyu Allah, adalah objek utama dalam 

kajian al-Quran, baik itu dari segi bacaan, tulisan, kritik historis, pemahaman, dan 

pengamalan atau perilaku terhadap al-Quran. Tema yang disebut terakhir itulah yang 

menjadi domain kajian living quran. Al-Quran sebagai sebuah teks. Perilaku manusia 

dalam memperlakukan teks al-Quran, baik itu berupa sakralisasi maupun 

desakralisasi, itulah yang menjadi domain mikronya.  

Secara teknis, dengan demikian, objek kajian living quran adalah berkenaan 

dengan perilaku manusia terhadap memperlakukan naskah al-Quran, bacaan al-

Quran, maupun pengamalannya baik yang bersifat individual-personal, maupun yang 

bersifat komunal. Perlakuannya terhadap naskah merupakan bentuk living quran 

secara tulisan. Dalam hal ini  model living hadis dengan objek kajian tersebut dapat 

dinamakan dengan natural living quran, yaitu living quran secara kebendaan. Kajian 

living quran dnegan model ini juga dapat dilakukan dengan  pendekatan saintifik, 

tidak serta merta pendekata ilmu sosial dan humaniora. 

Kajian living quran terkait bacaan dan pengamalan personal juga dapat 

menjadi objek penelitian living quran, selama memiliki problem akademik yang 

signifikan. Dalam bahasa populer biasanya disebut dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan, what is the isuue? Atau what is the problem?. 

Kajian living quran yang menjadikan bacaan atau pengamalan personal-

individual sebagai objeknya, dapat dikategorikan sebagai kajian personal living quran 



atau kajian living quran dengan pendekatan ilmu-ilmu humaniora (al-ulum al-

insaniyyah). Misalnya, ketika seseorang secara individual-personal menjadikan surah 

al-Ma‟un untuk mendirikan beberapa lembaga sosial yang dikelolanya secara mandiri, 

juga dapat dikategorikan sebagai kajian living quran, meskipun berangkat dari teks. 

Bagi pelaku living quran surah al-Ma‟un tersebut polanya adalah dari teks ke aksi, 

namun pengkaji living hadis biasanya melihat dari arah yang berbeda aksi yang 

ditelusuri teksnya. Hanya saja penelusuran teks tersebut bukan berasal dari naskah, 

melainkan dari sumber lisan pengamalnya. Persis, kajian living quran dengan jenis ini 

mirip sekali dengan kajian orisinalisasi (dirasah ta‟shiliyyah). Namun, perlu diketahui 

bahwa kajian orisinalisasi dan otentisitas adalah dua hal yang berbeda. Dan, satu lagi 

hal yang paling penting dalam kajian ilmiah-akademis adalah tidak diwarnai dnegan 

hujatan, gugatan, dan atau klaim-klaim kebenaran tunggal lainnya. 

Sementara itu, kajian al-Quran yang menjadikan praktik pengamalan al-Quran 

secara komunal-massif sebenarnya mirip dengan model kajian kedua yang 

menjadikan pengamalan personal sebagai objeknya. Hanya saja, dalam kajian ini 

lebih bersifat sosiologis dariapada humanistis. Kajian living quran yang berifat 

komunal seperti ini biasanya terlembagakan dalam sebuah pergerakan, organisasi 

kemasyarakatan, maupun sekedar komunitas dan kelompok sosial. 

Dalam kajian living quran, terutama yang bersifat empiris, konteks yang 

dibawa oleh suatu ayat, dengan konteks dimana ayat tersbeut dihidupkan tidak selalu 

sama dan memang tidak harus sama. Ini karena biasanya dalam sebuah komunitas, 

adanya living quran disinyalir memiliki tujuan tertentu yang cenderung praktis dan 

pragmatis, tidak selalu normatif. 

Sementara itu, dalam hal objek kajian living hadis, secara makro tidaklah 

memiliki perbedaan signifikan dengan kajian living quran. Secara umum, hadis juga 

merupakan wahyu ketuhanan. Sebagai wahyu yang transendental, hadis sebagaimana 

al-Quran, hanya dapat dikaji secara teologis. Kajian sosial terkait dengan wahyu 

umumnya terkait dengan kepercayaan, yang merupakan bagian dari tema antropologi 

agama. Namun, dalam konteks living hadis, kajian tentang wahyu tampaknya nyaris 

tidak mungkin diselidiki, kecuali sebagai realitas kenabian yang telah terhenti seiring 

dengan menggalnya Sang Nabi. 

Sedangkan hadis sebagai sebuah teks, pada umumnya menjadi objek kajian 

naskah, filologis. Namun, ia juga dapat menjadi objek kajian empiris yang merupakan 

basis kajian living hadis. Dalam hal ini, hadis yang memiliki dua unsur pokok (rukn) 

berupa sanad dan matan keduanya dapat dikaji dari segi enkulturasi (living hadis). 



Sanad dapat menjadi objek kajian living hadis dilihat dari segi dua unsur 

utamanya, yaitu periwayat (al-rawi) dan periwayatan (al-tahdits). Periwayat menjadi 

objek living hadis dari jenis pengamalan personal sebagai periwayat. Seseorang dapat 

secara mandiri dan personal menjadi pelaku living hadis tentang “menjadi periwayat 

hadis,” seperti hadis fal-yuballigh al-syahidu al-gha‟iba, atau hadis ballighu „anni walau 

ayatan, maupun hadis naddlara Allahu imra‟an sami‟a maqalati fa wa‟aha tsumma 

addaha kama sami‟a. Karena ia menjadi pelaku living hadis tentang “menjadi 

periwayat”, maka ia pun laik dijadikan sebagai objek kajian living hadis. Praktisnya, 

apapun yang merupakan bagian dari produk ihya‟ al-sunnah  adalah laik dijadikan 

sebagai objek kajian living hadis. 

Metode periwayatan (al-tahdits) juga dapat menjadi objek kajian living hadis 

ketika ia telah mengalami enkulturasi. Seseorang (tidak harus komunal), yang 

berkomitmen untuk menghidupkan tradisi periwayatan hadis dengan metode 

tertentu dapat disebut sebagai bagian dari ihya‟ al-sunah dan karena itu ia dapat 

dijadikan sebagai objek penelitian living hadis. Misalnya, praktik ijazah sanad kitab 

(tsabat) hingga hari ini, di mana sanad tersebut tidak lagi seurgen sanad hadis yang 

dimiliki oleh para mukharrij. Praktik ijazah masih berlangsung seperti pada masa-

masa awal periwayatan hadis. Ini juga bagian dari objek living hadis dalam bidang 

ilmu riwayah. Tradisi munawalah, qira‟ah „ala al-syaikh dan selainnya juga dapat 

menjadi objek penelitian living hadis, terutama sekali jika dalam praktik tersebut 

terdapat faktor pembeda yang menjadi keunikan dari praktik periwayatan yang sama 

di tempat lain. Periwayatan hadis secara musalsal juga merupakan salah satu praktik 

living hadis dalam bidang periwayatan. Meskipun sama-sama melakukan periwayatan 

secara musalsal, boleh jadi di satu tempat memiliki perbedaan tujuan, fungsi, makna 

sosial, budaya, dan sejarah yang berbeda, sehingga ia tetap laik dan menarik untuk 

dijadikan sebagai objek penelitian akademik dalam bidang living hadis. 

Sedangkan matan hadis dapat dijadikan sebagai objek penelitian living hadis 

jika telah dihidupkan (ihya‟ al-hadits). Terlepas apakah matan tersebut sahih atau 

tidak, ketika ia diyakini berasal dari Nabi (udlifa ila al-Nabi), maka sah untuk disebut 

sebagai living hadis. Produk dari ihya‟ al-hadits itulah yang sebenarnya dijadikan 

sebagai objek kajian living hadis. 

Dalam hal living hadis yang berkenaan dengan matan, dapat dikategorikan 

menjadi tiga, sebagaimana kategoriasasi living al-Quran, yaitu living hadis kebendaan, 

kemanusiaan, dan kemasyarakatan.  Living hadis kebendaan adalah praktik 

menghidupkan hadis-hadis tentang produk budaya kenabian. Ini biasanya berupa 

benda, bukan perilaku personal dan bukan pula perilaku sosial. Misalnya, terkait 



dengan warna rambut, warna jenggot, model pakaian, cincin, pedang, sandal, 

terompah, kopiah, sorban, menu makanan, dan sejenisnya. Sedangkan living hadis 

jenis kedua, kemanusiaan, misalnya berupa cara makan Nabi, cara tidur Nabi, cara 

bersandal, cara berpakaian, cara bersepatu, cara berbicara, cara berpidato, cara tidur, 

dan sejenisnya.  Namun jika itu dilakukan secara komunal, apalagi terorganisir dan 

membudaya atau melembaga, maka ia menjadi living hadis kemaysrakatan. 

Dengan demikian, dilihat dari jenisnya, objek kajian living quran dan living 

hadis dapat dinyatakan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Jenis Living Quran-

Hadis 

Ranah yang Dikaji Contoh Objek yang Dikaji 

Kebendaan Aspek kealaman atau 

kebendaan. Jenis ini 

tidak mengkaji 

perilaku, melainkan 

hanya menghadi 

benda yang diyakini 

terinspirasi dari al-

Quran dan hadis 

Nabi. 

Seni Membaca al-Quran; Kaligrafi, 

Riwayat Hadis, Tsabat, Profesi 

periwayat/guru hadis. Tulisan, 

Kaligrafi, Iluminasi, Mushaf, Bentuk 

Sanad Kitab, Rajah al-Quran, Jimat, 

Gelar-gelar dalam hadis seperti gelar 

Sultan zhillullah fil ardl untuk raja 

Pattani, bendera hitam, stempel 

tauhid, logo kalimat tauhid, cincin 

akik yang didasarkan kepada hadis 

mushahhaf yaitu takhattamu bi al-

`aqiq fa innahu mubarak, warna 

pakaian Nabi, model sorban Nabi, 

menu makanan Nabi, menu 

minuman Nabi, model celana, 

model pakaian, model potongan 

rambut, dan selainnya. Semua 

dilihat dari sisi model, bentuk, dan 

kebendaannya, bukan dari segi 

perilakunya.  

Kemanusiaan Perbuatan-perbuatan 

yang bersifat lebih 

memanusiakan 

manusia. Biasanya 

kernaan dengan adab, 

atau karakter-karakter 

kepribadian muslim 

Kegiatan Menghafal Hadis, Kegiatan 

Membaca hadis, Praktik Ruqyah, 

Praktik periwayatan hadis, praktik 

setoran hafalan al-Quran, berpuasa 

senin-kamis untuk merayakan ulang 

tahun pribadi, membaca surah al-

Waqi‟ah agar tidak miskin, membaca 



sesuai dengan 

hadis/karakter 

qurani/kenabian. 

Perbuatan-perbuatan 

personal-individual 

yang disarikan dari 

hadis juga masuk 

kategori ini. 

Yasin untuk orang yang meninggal, 

talqin, memakai cincin akik, 

memakai cincin di jari manis tangan 

kanan, dan sejenisnya. Dalam kajian 

jenis ini yang menjadi objek kajian 

adalah perilakunya, bukan pada 

model atau bendanya. 

Kemasyarakatan Aspek sosial 

kemasyarakatan, 

makna budaya, nilai 

budaya, tradisi dan 

adat istiadat yang 

diinspirasi oleh al-

Quran maupun hadis 

Nabi. 

Gerakan Menghafal al-Quran, tradisi 

kupatan, tradisi slametan, tradisi 

yasinan, tradisi 

Gerakan salat subuh berjamaah. 

Gerakan  

  

  

 


