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Abstrak 
Tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran hadis di Nusantara mengalami 
ketertinggalan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pembelajaran 
materi keagamaan lainnya, seperti tafsir, fikih dan tasawuf. Hal ini bermula sejak 
masuknya Islam ke Nusantara. Wajar kalau kemudian minimnya keberadaan 
tokoh dan kitab hadis, juga pembelajaran hadis di Indonesia, menjadi pertanyaan 
yang sering dilontarkan banyak orang, termasuk minimnya minat mahasiswa 
terhadap jurusan Tafsir Hadis. Berbagai ungkapan yang dilontarkan para peneliti 
terkait dengan kajian hadis masih tercecer, termarjinalkan dan masih tahap 
permulaan tentunya bukan tanpa alasan dan latar belakang, karena materi yang 
diajarkan di Nusantara pada masa awalnya masih sangat mengesampingkan 
hadis, demikian pula dengan keberadaan tokoh dan kitab hadis.  

ذا قيس عَ ى إإنه ليس مما ينكره أحد أن تعَيم الحديث الشريف بنوسانتارى تخَف تخَفا واقعيا 

تعَيم غيره من المواد الدينية كالتفسير والفقه والتصوف. وكان هذا التخَف قد ابتدأ منذ بداية 

دخول اإلسًلم إل ى نوسانتارى. فإنه من الجدير أن تكون كتب الحديث قَيَة الكمية كما يقل عدد 

ن قسم الحديث م العَماء المحدثين الذين يبحثون في الحديث. هذا يؤدي إل ى قَة من يدخل في

الطًلب. وعَ ى هذا وردت تعبيرات من قبل الباحثين عن دراسة الحديث فيصفونها بالثنائي أو 

يبحث عنه   الجانبي أو الفرعي وما إل ى ذلك من َور التخَف، فًل بد لهذا التخَف من خَفيات

 هذا البحث.
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Latar Belakang 

Mengapa kajian hadis di Indonesia tidak begitu banyak diminati? 
Mengapa kitab hadis jauh lebih sedikit daripada kitab tafsir? Mengapa 
hadis ḍa‘îf dan bahkan mauḍû‘ banyak tersebar dan bahkan lebih masyhûr 
daripada hadis ṣaḥîḥ? Mengapa pula jurusan Tafsir Hadis memiliki 
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peminat yang paling sedikit pada Fakultas Ushuluddin? Mengapa begitu 
sedikit ulama yang terkenal ahli dalam bidang hadis? Atau bahkan dalam 
dunia akademik sekalipun, sedikit sekali dosen yang mengkonsentrasikan 
diri dalam bidang hadis, terutama ketika melanjutkan studi Doktor (S3)? 
Hebatnya lagi, pada Jurusan Tafsir Hadis pun mahasiswa cenderung 
mengkonsentrasikan tugas akhirnya sebagai salah satu syarat guna 
mendapatkan gelar sarjana pada tafsir daripada hadis.   

Beberapa pertanyaan yang dikemukakan dan bahkan segudang 
pertanyaan lainnya mejadi bukti bahwa kajian ataupun pembelajaran 
hadis di Nusantara -dulunya- masih sangat tercecer, termarjinalkan dan 
bahkan masih dalam tahap permulaan, demikian menurut beberapa 
peneliti sebelumnya.1  Hal ini tentu bukan tanpa sebab. Sebagaimana 
dikemukan para peneliti, kondisi ini sudah bermula sejak masuknya Islam 
ke Nusantara, di mana yang banyak diajarkan adalah fikih,2 tasawuf dan 
tafsir.3 Demikian pula dengan karya-karya ilmiyah. Keberadaan literatur 
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