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A B S T R AK 

Indonesia 

Pendahuluan: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji model 

pemanfaatan Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam sebagau 

media pembelajaran dan sumber belajar hadis. Metode:  

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan 

cara menelusuri berbagai sumber referensi secara kritis 

untuk mendapatkan data yang utuh dan dapat dipercayai. 

Hasil: Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam adalah kitab hadis 

digital yang dilengkapi dengan terjemahan Bahasa 

Indonesia dan fitur-fitur untuk menganalisis dan 

mempelajari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 9 Imam 

hadis. Kitab hadis digital ini dapat digunakan sebagai media 

dan sumber belajar untuk menelusuri asal-usul sebuah 

hadis, memahami makna sebuah hadis, jalur periwayatan 

hadis dan biografi singkat setiap sanadnya, derajat hadis, 

keterkaitan sebuah hadis dengan hadis-hadis lain, 

kategorisasi sebuah hadis, dan indeks hadis berdasarkan 

tema-tema tertentu. Keunggulan aplikasi ini adalah 

tampilannya sederhana, mudah digunakan, memiliki 

konten dan fitur-fitur yang lengkap, tersedia dalam versi 

offline, online, dan mobile. Keterbatasan hadis ini antara lain 

adalah tidak tersedia petunjuk penggunaan dalam 

softwarenya dan penjelasan tentang makna dan asbabul 

wurud hadis. 

 

English 

Introduction:  This article aims to explain Ensiklopedia 

Hadits Kitab 9 Imam as a reasource and learning media 

Method: This research uses literature review method by 

tracing various reference sources critically to get the 

complete and reliabel data. Result: Ensiklopedia Hadits 

Kitab 9 Imam is a digital hadith book equipped with 

Indonesian translation and features to analyze and study 

http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/muallimuna
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1. PENDAHULUAN 

Hadis adalah segala perkataan 

(sabda), perbuatan, ketetapan dan 

persetujuan Nabi Muhammad Shallallahu 

‘alaihi wasallam (SAW) yang dijadikan 

sebagai dasar hukum agama Islam dan 

pedoman hidup manusia. Hadis dijadikan 

sebagai sumber hukum dalam agama Islam 

telah menjadi salah satu rujukan utama 

buku-buku agama Islam dan disiplin ilmu 

lain yang menggunakan perspektif Islam 

(Sumbulah, 2008). Ada banyak kitab hadis 

namun yang dijadikan sebagai sumber 

rujukan.  Namun yang paling banyak 

digunakan adalah Kitab 9 Imam Hadis atau 

disebut kutubut tis’ah, yaitu kitab Sahih 

Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, 

Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu 

Majah, Musnad Ahmad, Muwatha' Malik, 

dan Sunan Darimi. 

Jumlah hadis dalam Kitab 9 Imam 

hadis lebih dari 62.000 hadis, sehingga perlu 

biaya yang tidak sedikit untuk memiliki 

kitab-kitab hadis tersebut dan waktu yang 

tidak sedikit untuk mencari dan menganalisa 

sebuah hadis. Dr. Arnold John Wensinck 

telah menulis sebuah kamus hadis untuk 

menulusuri kitab 9 imam hadis. Kamus hadis 

tersebut telah diterjemahkan ke dalam 

bahasa Arab oleh Muhammad Fu’ad ’Abdul-

Baqi dengan judul 

ْيثأ النَّبَوأي : َْلفَاظأ اْلحَحدأ  Dengan .اَْلُمْعَجُم اْلُمفَْهَرْس ِلأ

kitab ini, pengguna dapat menelusuri hadis 

menggunakan akar kata dari salah satu kata 

kunci yang terdapat pada matan hadis. Misal 

kata kuncinya adalah kata  ُيَْخُرج (fi’il 

mudhari’), asal katanya adalah  ََخَرج (fi’il 

madhi). Maka letak hadis tersebut pada kitab 

hadiths narrated by 9 Imams. The digital book of hadith can 

be used as a medium and learning resource to trace the 

origin of a hadith, to understand the meaning of a hadith, the 

path of narration of hadith and the short biography of each 

sanad, the degree of hadith, the interrelation of a hadith with 

other hadiths, the categorization of a hadith, and Index of 

hadith based on certain themes. The advantage of this 

application is simple interface, easy to use, its contents and 

features is complete, available in offline, online, and mobile. 

The limitations of this hadith is unavailable menu of user 

guidance and nothing detail explanation of the hadith 

meaning. 
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9 imam hadis dapat ditemukan pada bagian 

huruf خ (Suryadi & Suryadilaga, 2009).  

Dewasa ini, perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang semakin 

maju telah menggerakkan hati umat Islam 

untuk mendigitalisasi kitab suci dan buku-

buku Islam. Seperti AlQuran sekarang ini 

sudah tersedia dalam versi digital yang 

dilengkapi dengan  terjemahan, sound, dan 

tafsir dari ulama terkenal. Namun, 

digitalisasi hadis agak ketinggalan dari 

digitalisasi AlQuran. Hal tersebut, antara 

lain mengingat hadis memiliki karaktersitik 

tersendiri dan jumlahnya juga lebih banyak 

dari AlQuran.  

Di antara hasil penelitian yang 

bertujuan untuk mengembangkan aplikasi 

hadis untuk pembelajaran hadis adalah hasil 

penelitian Diki Silvoadi tentang 

Pengembangan Aplikasi Seratus Satu Hadis 

tentang Budi Luhur berbasis Multimedia. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

aplikasi tersebut dapat membantu peserta 

didik dalam menghafal hadis (Silviadi, 

Tresnawati, D., & Satria, 2016). Hasil 

penelitian Dahono tentang Panduan Hadits 

Arba’in dan Syarahnya menggunakan 

JavaFX yang menunjukkan bahwa 70% 

pengguna lebih memilih program Panduan 

hadits Arbain menggunakan JavaFX 

disbanding buku hadis Arba’in (Dahono, 

2010).   

Beberapa aplikasi hadis tersebut 

memiliki keterbatasan dari sisi fitur dan 

konten hadis. Seperti E-Hadits pada 

Smartphone berbasis Java Eclipse yang 

mengembangkan yang dikembangkan oleh 

Syifa Nur Rakhmah masih terbatas pada 

beberapa hadis pilihan saja (Rakhmah, 2016). 

Adapun aplikasi yang tergoling lengkap 

adalah aplikasi Mausu'ah al-Hadits al-Syarif 

dan perpustakaan digital Maktabah Syamilah. 

Namun kelemahan kedua aplikasi ini adalah 

pada bahasanya yang masih terbatas pada 

Bahasa Arab saja dan fitur-fiturnya juga 

masih perlu dikembangkan (Wikipedia, 

2017). Aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 

Imam yang dikembangkan oleh Lidwa 

Pusaka bersama Saltanera Teknologi 

memberikan jawaban atas keterbatasan-

keterbatasan aplikasi hadis yang telah ada. 

Aplikasi ini hadir dalam versi desktop, 

online dan versi mobile dengan dilengkapi 

terjemahan Bahasa Indonesia dan fitur-fitur 

yang diperlukan untuk menganalisis hadis. 

 

2. PEMBAHASAN  
 

Cara Menggunakan Ensiklopedi Hadis Kitab 

9 Imam 

Aplikasi Ensiklopedi Hadis Kitab 9 

Imam dikembangkan oleh Lembaga Ilmu 
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dan Dakwah serta Publikasi Sarana 

Keagamaan (Lidwa Pusaka) bekerja sama 

dengan Saltanera Teknologi. Awalnya 

aplikasi ini dibuat dalam paket CD yang 

dapat dijalankan pada dekstop. Kemudian, 

mengingat tuntutan masyarakat yang ingin 

dapat mengakses kitab hadis dari manapun 

dan kapanpun maka aplikasi ini telah 

dihadirkan dalam versi online 

(http://lidwa.com/app) dan versi mobile. 

Adapun beberapa fitur aplikasi 

Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam adalah 

sebagai berikut: 

1) Menyediakan akses terhadap 62 ribu 

hadits lebih dari 9 kitab hadis 

(kutubut tis’ah) dengan menggunakan 

teks Arab dan terjemah bahasa 

Indonesia  

2) Menu untuk melihat derajat 

kesahihan hadis: kecuali Musnad 

Ahmad, Muwatha' Malik, tiap hadits 

dilengkapi dengan derajat kesahihan  

3) Menu Copy untuk menyalin dan 

membagikan teks Arab dan terjemah 

hadis 

4) Kolom pencarian (searching) kata, 

baik dengan teks Indonesia maupun 

teks Arab  

5) Menu hadis pembanding untuk 

melihat hadis-hadis yang memiliki 

keterkaitan dengan sebuah hadis 

yang sedang kita baca  

6) Menu menu indeks hadis atau 

pengelompokan hadits secara 

tematik (Iman, Akhlaq & Adab, 

Ibadah, dll)  

7) Menu untuk menampilkan 

kumpulan hadis Qudsi, Mutawatir, 

Terkait Al-Quran, Marfu, Mauquf, 

Maqthu, Mursal, Munqathi, Muallaq  

8) Menu untuk menampilkan diagram 

Jalur Sanad: Berbagai sanad (jalan 

sampainya hadis) dari suatu hadis 

ditampilkan dalam bentuk diagram 

yang informatif  

9) Info detil setiap perawi (periwayat 

hadis) untuk memudahkan kita 

mengetahui kredibibilitas seorang 

perawi  

10) Statistik jumlah periwayatan hadits 

dari seorang perawi pada 9 kitab 

hadis  

11) Menu untuk mengatur jenis dan font 

huruf/font Arab dan latin  

12) Fitur bookmark, catatan, dan 

highlight (stabilo)  

13) Mendukung beberapa metode 

penomoran hadis yang telah dikenal 

secara luas (Al-Alamiyah, 
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Fathul Bari, Syarah An-Nawawi, dll) 

(Muslimah, 2015). 

Dengan adanya aplikasi Ensiklopedi 

Hadits Kitab 9 Imam ini diharapkan 

masyarakat dapat mendapatkan manfaat-

manfaat berikut: 

1) Berbagai kitab Islam yang 

sebelumnya hanya dapat 

dimanfaatkan oleh ustadz dan 

mahasiswa perguruan tinggi Islam 

kini dapat diakses oleh siapapun 

melalui perangkat desktop offline, 

situs online dan smartphone 

2) Orang-orang bisa lebih mudah dan 

lebih cepat dalam menelusuri dan 

mempelajari hadis 

3) Harga aplikasi hadis lebih terjangkau 

bila dibandingkan dengan harga 

kitab-kitab hadis dalam bentuk buku 

4) Orang tidak perlu lagi membawa 

banyak buku/kitab untuk 

mempelajari ilmu-ilmu Islam dari 

berbagai referensi, cukup dengan 

perangkat yang bisa membuka 

aplikasi Ensiklopedi Hadits ini, maka 

semua informasi dapat dengan cepat 

diketahui. 

5) Manfaat dirasakan oleh seluruh umat 

Islam umumnya, lembaga-lembaga 

pendidikan Islam seperti Islamic 

Boarding School (Pondok-pondok 

Pesantren Modern), sekolah Islam, 

Majelis Ta’lim, aktivis dakwah pada 

khususnya. 

Adapun langkah-langkah 

menggunakan Ensiklopedi Hadis Kitab 9 

Imam adalah sebagai berikut. 

1) Buka Ensiklopedi Hadis Kitab 9 

Imam 

2) Untuk versi onlinenya dapat 

dikunjungi pada situs 

http://app.lidwa.com. 

3) Gunakan kolom pencarian untuk 

mencari asal usul hadis tertentu. 

Caranya adalah: letakkan kursor 

pada kolom pencarian, kemudian 

ketik kata kunci yang akan dicari 

dalam Bahasa Arab atau dalam 

Bahasa Indonesia, lalu pilih kitab-

kitab hadis yang ingin ditelusuri, dan 

klik tombol Go.  

 

Daftar hasil pencarian akan 

ditampilkan pada panel kiri layar, silahkan 
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klik salah satu pilihan hasil pencarian untuk 

melihat isi hadisnya. 

 

Pada hasil pencarian hadis, kata kunci yang 

dicari ditulis dengan warna merah, sanad 

hadis ditulis dengan warna abu-abu gelap 

dan matan hadis ditulis dengan warna 

hitam. Hal tersebut bertujuan untuk 

membantu pembaca menemukan apa yang 

dicarinya dalam hadis. Pada bagian atas 

hadis juga terdapat sumber hadis dan derajat 

suatu hadis apakah sahih, hasan, atau dhaif. 

4) Gunakan Font untuk mengubah jenis 

dan ukuran font yang akan 

digunakan pada teks arab dan teks 

Bahasa Indonesia  

 
 

5) Klik tombol “Perawi” untuk menampilkan berbagai sanad (jalan sampainya hadits) dari 

suatu hadits dalam bentuk diagram yang informatif. 
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Pada menu bagian bawah hadis 

terdapat juga beberapa menu lain, 

seperti: (1) tombol diagram pohon 

jalur sanad yang dapat menampilkan 

penggabungan berbagai sanad dari 

sebuah hadits, (2) tombol 

pembanding, yang berfungsi untuk 

menampilkan hadis pembanding 

atau yang berkaitan dengan hadis 

yangs sedang dibuka. 

6) Gunakan tombol kumpulan hadis 

berdasarkan kategori untuk melihat 

hadis-hadis berdasarkan jenis-

jenisnya, seperti hadis Maqthu’, 

Marfu’, Mauquf, Muallaq, Munqathi’, 

Mursal, dan lain sebagainya. 

 

7) Gunakan tombol Copy untuk 

menyalin hadis dan terjemahan hadis 

ke aplikasi lain 
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8) Gunakan keterangan warna untuk 

mengetahui tingkatan kualitas 

perawi/sanad 

 

Langkah-langkah Pembelajaran Hadis 

Menggunakan Ensiklopedi Hadis Kitab 9 

Imam  

Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam 

dapat digunakan pada beberapa materi mata 

kuliah hadis. Seperti materi klasifikasi hadis, 

jarh wa ta’dil, takhrijul hadis dan penelitian 

hadis sanad dan matan hadis. Fitur derajat 

hadis dan kumpulan hadis berdasarkan 

jenis-jenis hadis dapat digunakan 

mahasiswa dan dosen untuk menemukan 

dan menganalisa karakteristik suatu hadis. 

Keterangan tentang jalur dan kualitas 

sanad/periwayat hadis dapat digunakan 

untuk belajar materi jarh dan ta’dil dan 

penelitian sanad hadis. Kolom pencarian 

dapat digunakan untuk menemukan asal 

usul hadis tertentu dalam kitab 9 imam 

(takhrijul hadis). Tombol hadis penguat 

dapat digunakan untuk memahami 

penjelasan hadis lain terhadap hadis yang 

diteliti maknanya. 

Adapun contoh langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan aplikasi 

hadis 9 imam adalah adalah sebagai berikut. 

a) Pendahuluan 

1) Perkuliahan dimulai dengan 

membaca doa belajar 

2) Pengajar meminta mahasiswa untuk 

mencari hadis yang menjelaskan 

sebuah topik permasalahan 

3) Mahasiswa mencari dan menulis 

sebuah hadis secara lengkap dengan 

sanad dan matannya 

b) Inti 

1)  Pengajar meminta mahasiswa secara 

berkelompok untuk menulis 

transmitter (diagram) sanad sebuah 

hadis dan menganalisis kualitas 

masing-masing sanad hadis tersebut 

menggunakan Ensiklopedi Hadis 

Kitab 9 Imam.  
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Contoh diagram transmitternya adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun contoh table tentang Mengenai biografi masing-masing perawi, analisis 

kebersambungan sanad, kualitas pribadi dan kapasitas intelektual perawi, serta terbebasnya 

sanad tersebut dari syadz dan ‘illat, dapat dilihat pada tabel berikut. 

No. 
Nama/ Identitas 

Perawi 

T.L./T.W. 

Umur 
Nama Guru Nama Murid Jarh wa Ta’dil 

1. • Nama 

Lengkap: 

Musaddad bin 

Musrihad bin 

Musribal bin 

Mustawrid 

• Tahun 

Lahir: - 

• Wafat : 

228 H  

• Umur: - 

Jlh: 43 Org 

• Ismail bin 

Ibrahim bin 

Muqsim 

(Kuniyah: 

Abu Basyr) 

• Umaiyah bin 

Khalid bin 

Jlh: 3 Orang 

• Imam Abu 

Daud 

• Imam At-

Tirmidzi 

• Imam An-

Nasa-i. 

• Yahya bin 

Ma'in: Tsiqah 

Al-Tsiqah 

• Ahmad bin 

Hambal: 

Shaduuq  

• An Nasa'i: 

Tsiqah  

 ُمَسدَّد  

َيْحَيى   

يَل ْبنأ   أَبأي َخالأد  إأْسَمعأ

 قَْيس  

يُّ ْبُن  َعدأ
 ُعَمْيَرةَ 

 ابو داود

 قال

 َحدَّثَنأي

 َحدَّثَنأي

 َعنْ 

 َحدَّثَنَا
 

 َحدَّثَنَا

ْخيًَطا فََما فَْوقَهُ  ْنهُ مِّ ْنُكْم لَنَا َعلَى َعَمٍل فََكتََمنَا مِّ َل مِّ فَُهَو ُغلٌّ يَأْتِّي بِّهِّ يَْوَم اْلقِّيَاَمةِّ يَا أَيَُّها النَّاُس َمْن ُعم ِّ
ِّ اْقبَْل َعن ِّي َعَملََك قَالَ  ْن اْْلَْنَصارِّ أَْسَوُد َكأَن ِّي أَْنُظُر إِّلَْيهِّ فَقَاَل يَا َرُسوَل َّللاَّ  َوَما ذَاَك قَاَل فَقَاَم َرُجٌل مِّ

ْعتَُك تَقُوُل َكذَا َوَكذَا قَاَل َوأَنَا أَقُوُل ذَلَِّك َمنْ  ْنهُ َسمِّ هِّ فََما أُوتَِّي مِّ  اْستَْعَمْلنَاهُ َعلَى َعَمٍل فَْليَأْتِّ بِّقَلِّيلِّهِّ َوَكثِّيرِّ
َي َعْنهُ اْنتََهى  أََخذَهُ َوَما نُهِّ
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• Kalangan : 

Tabi'in 

kalangan biasa 

• Kuniyah : Abu 

Al Hasan 

• Negeri semasa 

hidup : 

Bashrah. 

Al-Aswad 

bin Hidbah 

(Kuniyah: 

Abu 

Abdullah) 

• Yahya bin 

Sa'id bin 

Farrukh 

(Kuniyah: 

AbuSa'id). 

• Muhammad 

bin Ahmad 

bin Al-

Husain bin 

Madwiyah 

(Kuniyah: 

Abu Abd. 

Rahman). 

• Muhammad 

bin 

Muhammad

b in Khallad 

(Kuniyah: 

Abu ‘Umar) 

• Al 'Ajli: Tsiqah  

• Abu Hatim: 

Tsiqah  

• Ibnu Hibban: 

disebutkan 

dalam 'ats 

tsiqaat  

• Ibnu Hajar al 

'Asqalani: 

tsiqoh hafidz  

Dan sanad berikutnya. 

 

2) Mahasiswa menelusuri dan berdiskusi 

tentang indikator yang menjadi alasan 

untuk menyimpulkan kualitas sanad 

hadis, seperti kebersambungan sanad, 

kepribadian sanad, kekuatan ingatan 

sanad, dan lafaz yang digunakan sanad 

pada saat mentransformasi hadis. 

3) Mahasiswa berdiskusi tentang makna 

kandungan matan hadis dengan 

menggunakan bantuan kitab sarah hadis, 

penjelasan ayat-ayat Alquran yang 

relevan, hadis sahih yang lain, ilmu 

bahasa Arab, dan data sejarah yang 

mutawatir 

4) Mahasiswa mempresentasikan hasi kerja 

kelompoknya di depan kelas 

c) Penutup 

1) Dosen memberikan konfirmasi dan 

penguatan terhadap hasil kerja 

mahasiswa 

2) Dosen memberikan motivasi dan 

kegiatan tindak lanjut 

 

Analisis Keunggulan dan Keterbatasan 

Pemanfaatan Ensiklopedi Hadis Kitab 9 

Imam 

Kehadiran Ensiklopedia Hadis kitab 9 

Imam tentu saja tidak lepas dari adanya 

kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. 
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Hasil analisis penulis terhadap keunggulan 

aplikasi ini adalah terletak pada fitur-

fiturnya dan kontennya yang lengkap, yaitu: 

1) Aplikasi ini mengandung lebih dari 

62 ribu hadis yang dapat diakses 

dengan menggunakan Laptop, PC, 

dan mobile 

2) Mempunyai pilihan-pilihan pada 

fasilitas pencarian hadis 

3) Mendukung copy-paste teks Arab 

dan terjemahannya dengan mudah. 

4) Tampilan jenis dan warna huruf/ font 

bisa diubah-ubah menyesuaikan 

kenyamanan pengguna. 

5) Menyediakan indeks berdasarkan 

bidang kajian tertentu 

6) Menyediakan menu untuk melihat 

derajat hadis kategorisasi hadis 

7) Keterangan tentang perawi-perawi 

hadits bisa didapatkan dengan 

mudah  

8) Bisa menambah catatan dengan 

bahasa user 

9) Validasi kitab bisa dipertanggung 

jawabkan, karena software ini 

memuat sumber yang lengkap 

dengan, judul, nama kitab, halaman, 

juz, kota terbit, penerbit dan tahun 

terbitnya 

10) Mendukung program Internet Sehat 

untuk “melawan” serbuan content-

content yang kurang bermanfaat. 

11) Menjadi sumber rujukan umat Islam 

yang terpercaya mengingat tidak 

sedikit website yang menampilkan 

informasi terkait Islam namun tidak 

ditulis oleh orang yang memiliki 

kompetensi. 

Adapun keterbatasan pengguna 

dalam menggunakan aplikasi ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam 

versi Dekstop yang dibandrol 

seharga 390.000 dinilai sebagian 

orang masih mahal sehingga lembaga 

pendidikan perlu memfasilitasi para 

peserta didiknya untuk dapat 

menggunakan aplikasi ini dalam 

komunitas atau laboratorium sekolah 

2) Meskipun tampilan aplikasi ini 

tampak dengan sederahana dan 

mudah digunakan, akan tetapi bagi 

sebagian orang yang kompetensi 

literasi digitalnya lemah masih 

menganggap sulit dalam 

menggunakan aplikasi ini. Oleh 

karena itu, pihak pengembang masih 

perlu menyertakan buku panduan 
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atau tutorial penggunaan aplikasi 

hadis ini 

3) Biografi masing-masing sanad hadis 

perlu dibuat lebih lengkap agar 

digunakan sebagai alat untuk 

meneliti sanad hadis 

Perlu dikembangkan fitur yang dapat 

menampilkan tentang penjelasan hadis dan 

asbabul wurud (sebab-sebab lahirnya) hadis. 

 

3. PENUTUP  

Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam 

adalah kitab hadis digital yang sangat 

bermanfaat digunakan sebagai sumber 

belajar hadis dan media pembelajaran hadis. 

Fitur-fitur yang dimiliki aplikasi ini adalah 

penulusuran asal-usul hadis, makna hadis, 

jalur periwayatan hadis dan biografi singkat 

setiap sanadnya, derajat hadis, keterkaitan 

sebuah hadis dengan hadis-hadis lain, 

kategorisasi sebuah hadis, dan indeks hadis 

berdasarkan tema-tema tertentu.  

Keunggulan aplikasi ini adalah 

tampilannya sederhana, mudah digunakan, 

memiliki konten dan fitur-fitur yang 

lengkap, tersedia dalam versi offline, online, 

dan mobile. 
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