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Hadis dan Periode     

Perkembangannya 
ejumlah definisi dinisbahkan pada hadis. Ahli hadis mengatakan, hadis adalah 

segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW atau segala 

berita dari Muhammad berupa ucapan, perbuatan, taqrir ( peneguhan 

kebenaran dengan alasan ) maupun deskripsi sifat-sifat nabi.  

                                                                                                                                             

Sedangkan, ahli usul fikih menyebutkan bahwa hadis merupakan segala perkataan, 

perbuatan, dan taqrir Rasulullah yang bersangkut paut dengan hukum. Menurut 

Ensiklopedi Islam, perkembangan hadis melalui beberapa periode. Periode pertama 

adalah masa wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Pada masa ini, 

Muhammad hidup di tengah masyarakat.  

 

Ketika itu Muhammad memerintahkan sahabatnya menuliskan setiap wahyu yang turun. 

Secara bersamaan, ia melarang menulis hadis. Tujuannya agar semua potensi diarahkan 

pada Al-Quran. Namun, keinginan para sahabat mencatat hadis tak bisa dibendung. Hal 

ini disebutkan disebutkan oleh Anas bin Malik. 

Lalu, ada yang disebut periode kedua. Dikenal pula dengan periode membatasi hadis 

dan menyedikitkan riwayat, yaitu pada masa empat khalifah, Abu Bakar as-Shiddiq, 

Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.  

 

Permasalahan yang sangat menarik perhatian di masa itu adalah soal ketatanegaraan dan 

kepemimpinan umat. Dua soal selain penyebaran Islam. Situasi politik dan perpecahan 

berimbas pada penyebaran hadis. Maka itu, Abu Bakar dan Umar mengingatkan kepada 

umat Islam untuk mencermati hadis yang mereka terima.  

                                                                                                                                        

Sedangkan, periode ketiga disebut juga penyebaran riwayat ke kota-kota yang 

berlangsung pada era sahabat kecil dan tabiin besar. Ini terkait dengan penaklukan 

tentara Islam terhadap Suriah, Irak, Mesir, Persia, Samarkand, serta Spanyol yang 

menyebabkan mereka menyebar ke wilayah baru itu untuk mengajarkan Islam.  

 

Pada perkembangan selanjutnya, seorang sahabat yang mendengar sebuah riwayat yang 

belum pernah didengarnya, akan berkunjung ke wilayah seorang sahabat yang disebut 

meriwayatkan hadis itu.  

 

Periode keempat dinamakan periode penulisan dan kodifikasi secara resmi yang 
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berlangsung dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ( 717-720 Masehi ). Semuanya 

bermula dari keprihatinan Khalifah karena semakin berkurangnya penghafal hadis 

karena meninggal dunia.  

 

Dia mengirimkan surat kepada gubernur-gubernurnya untuk menuliskan hadis yang 

berasal dari penghafal dan ulama di tempatnya masing-masing. Kebijakan ini tercatat 

sebagai kodifikasi pertama hadis secara resmi.  

 

Periode kelima adalah pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Hal ini 

berhubungan dengan upaya membedakan antara hadis dan fatwa para sahabat serta 

adanya fenomena pemalsuan hadis. Periode keenam dinamakan pemeliharaan, 

penertiban, penambahan, dan penghimpunan.  

 

Para ulama hadis pada masa ini, berlomba menghafal sebanyak-banyaknya hadis yang 

sudah dikodifikasi. Hingga kemudian muncul bermacam-macam gelar keahlian dalam 

ilmu hadis, seperti al-Hakim dan  al-Hafiz. Mereka juga fokus pada perbaikan susunan 

kitab hadis dan mengumpulkan hadis pada kitab sebelumnya ke dalam kitab yang lebih 

besar.  

 

Pada periode ketujuh, aktivitasnya melanjutkan periode sebelumnya. Penghancuran 

Baghdad, Irak, sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah oleh Hulagu Khan menggeser 

kegiatan di bidang hadis ke Mesir dan India. Cara penyampaian hadis pun berbeda. 

Kadang-kadang berupa pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk 

meriwayatkan hadis dari guru itu yang dinamakan dengan ijazah    
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