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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Relevan 

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Ritual 

Tolak Bala Pasca Kematian Suami Atau Istri Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi 

Di Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah)”. Telah diadakan 

pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang dilakukan 

penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

Pertama, Penelitian skripsi Ari Septiyani (2010), dengan judul Upacara 

Tradisional Tolak bala pada Bulan Sura di Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer 

Kecamatan Kebumen. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan lokasi 

penelitian upacara tolak bala, asal-usul diadakannya upacara tradisional tolak bala 

bagi masyarakat pendukungnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asal-usul 

upacara tradisional tolak bala berawal dari wangsit atau pesan yang di berikan oleh 

Syech Ibrahim Asmoro Qondhi yang merupakan cikal bakal Dukuh Kuwarisan 

kepada sesepuh Dukuh Kuwarisan melalui mimpi untuk melakukan selamatan pada 

hari jumat Kliwon pada bulan Sura. Perbedaan penelitian iini dengan yang 

dilakukan peneliti ialah proses ritual tolak bala yang dilakukan oleh sesepuh atau 

tetua adat.6 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Juniwati (2007) dengan judul 

“kepercayaan  masyarakat  terhadap  acara  tolak  bala  di  desa  Kebun  Durian

                                                           
6 Skripsi Ari Septiyani, dengan judul Upacara Tradisional Tolak bala pada Bulan Sura di 

Dukuh Kuwarisan Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen. 2010. Di akses tanggal 19 Juli 2017. 
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Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar”. Di sini saudari Juniwati 

mengatakan dalam praktek nyata kehidupan sehari-hari adanya suatu musibah sakit 

dan meninggal seseorang karena suatu hal yang merupakan kondisi biasa. Musibah 

itu merupakan ujian atau cobaan dari Allah kepada sekalian hamba-hamba-Nya.7 

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi bahan 

yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran 

sebelumnya, begitu juga sumber-sumber lain yang membahas mengenai ritual tolak 

bala, sehingga menjadi bahan yang sangat berguna bagi penulis, dan memberikan 

apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peneliti sebelumnya. Berbedahalnya 

dengan proposal ini, penulis mencoba mengkaji tentang ritual tolak bala pasca 

kematian berdasarkan adat talaga raya. 

Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan perbedaan yang 

dilakukan peneliti, Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menganalisis 

rirual tolak bala. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah tempat, waktu dan 

objek yang menjadi bahan peneliti. Dibandingkan dengan peneliti, peneliti 

sebelumnya lebih membahas kepada perkara ritualnya selamatan pada malam 

Jum’at. Sedangkan peneliti lebih fokus terhadap ritual kematiannya agar terhidar 

dari segala penyakit. 

 

 

                                                           
7 Penelitian yang dilakukan oleh Juniwati dengan judul “kepercayaan masyarakat terhadap 

acara tolak bala di desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar”. 2007. Di 

akses tanggal 19 Juli 2017. 
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B. Kajian Teoritik. 

1. Konsep Ritual 

a. Pengertian Ritual 

Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan 

simbolis. Ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau bisa juga berdasarkan 

tradisi dari suatu komunitas tertentu. Kegiatan-kegiatan dalam ritual biasanya sudah 

diatur dan ditentukan, dan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan. 

Ritual merupakan suatu bentuk upacara atau perayaan (celebration) yang 

berhubungan dengan beberapa kepercayaan atau agama dengan ditandai oleh sifat 

khusus, yang menimbulkan rasa hormat yang luhur dalam arti merupakan suatu 

pengalaman yang suci. Oleh karena itu upacara ritual diselenggarakan pada 

beberapa tempat, dan waktu yang khusus, perbuatan yang luar biasa, dan berbagai 

peralatan ritual lain yang bersifat sakral.8 

Upacara ritual dalam Antropologi dikenal dengan kelakukan keagamaan 

(religious behaviour) yang merupakan perwujudan bentuk aktivitas atau kegiatan 

yang berusaha mencari hubungan dengan dunia gaib. Secara umum, dunia gaib bisa 

dihadapi manusia dengan berbagai macam perasaan, seperti cinta, bakti, tetapi juga 

takut atau ngeri bahkan campuran dari berbagai macam perasaan.9  

Endraswara menyatakan bahwa, Ritual tidak lepas dari proses selamatan yang 

dilakukan oleh pendukungnya. Pada masyarakat tradisional, selamatan menjadi 

                                                           
8 Asmani, Jamal Ma’mur. Penelitian Pendidikan. (Yogyakarta: Diva Press). 2011. h.23 
9 Astutik, Juli. Makna Ritual Upacara Kasada dalam Perspektif Antropologi .(Yogyakarta: 

Lkis. 2003). h.17 
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fenomena yang istimewa sekaligus memuat makna. Upacara tradisi yang berkaitan 

dengan ritual selamatan dalam masyarakat Jawa, misalnya:  

a. selamatan dalam rangka daur hidup, seperti kehamilan, kematian, 

kelahiran, sunatan. 

b. selamatan bertalian dengan bersih desa. 

c. selamatan berhubungan dengan hari-hari besar islam. 

d. selamatan pada saat-saat tertentu yang berhubungan dengan kejadian 

seperti menempati rumah baru, menolak bahaya (ngruwat), kaul, dan lain 

sebagainya.10 

 

Seni rakyat merupakan bagian dari kebudayaan rakyat (folk culture), yaitu 

seni yang yang berkembang di desa-desa, di luar lingkar istana atau pusat-pusat 

kesenian yang biasa menopang timbulnya budaya agung atau budaya adi luhung. 

Secara lebih jelas diungkapkan oleh Lindsay, kesenian rakyat (termasuk seni tari) 

digunakan untuk mengacu pada bentuk-bentuk kesenian yang tidak punya 

hubungan dengan istana, terutama yang datang dari pedesaan, dalam tulisan 

Pigeaud disebut ‘volkkunst’.11 Ciri khas dari kesenian rakyat adalah spontan, 

sederhana, serta berhubungan dengan konsep-konsep religius kuna. Lebih lanjut 

dikatakan oleh Humadrani (dalam Lindsay) : 

“seni rakyat tumbuh di desa, tumbuh dari kalangan rakyat secara langsung, 

lantaran dari masyarakat kecil, saling mengenal secara akrab. Bentuknya pun 

akrab dan komunikatif. Salah satu unsur yang bisa muncul dalam seni rakyat 

adalah sifat-sifat spontan dan seronok”.12  

Berdasarkarkan ungkapan tersebut, bahwa seni sudah ada sejak zaman 

primitif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lahirnya seni seiring dengan 

keberadaan manusia di dunia yang telah menduduki peran penting dalam kehidupan 

                                                           
10 Endraswara, Suwardi. Metodologi Penelitian Kebudayaan. (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press. 2003). h. 32 
11 Hadi, Sumandiyo. Seni dalam Ritual Agama. (Yogyakarta: Tarawang Press. 2000). h.21 
12 Ibid. 
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masyarakat sehari-hari. Bentuk dan tujuan seni kerakyatan mencerminkan berbagai 

kepentingan yang ada pada lingkungan, misalnya sebagai upacara ritual, bersih 

desa, dan hiburan bagi masyarakat setempat. 

Menurut Nuryani, seni rakyat di Indonesia jenisnya sangat beraneka ragam, 

seni kerakyatan sebagian besar hidup dalam pola pelembagaan ritual. Pelembagaan 

ritual ini sesungguhnya masih mewarisi budaya primitif yang bersifat mistis dan 

sampai sekarang dapat di telusuri sebagai peninggalan nenek moyang. Berkenaan 

dengan sudah memasyarakat dan mendarah dagingnya apa yang dinamakan tolak 

bala di kalangan muslim di negeri, maka dipandang perlu untuk mengulas tentang 

liku-liku ritual tolak bala ditinjau dari syari’at Islam.13 

Sebagian besar tindakan manusia berada dalam sekala yang 

berkesinambungan. Ia menunjukan bahwa di suatu sisi prilaku manusia dapat 

bersifat sepenuhnya duniawi, sepenuhnya fungsional, serta sangat teknis 

nonfungsional dan kompleks. Teknik dan ritual, duniawi dan sakral, bukan 

menunjukkan jenis kegiatan melainkan aspek dari hampir semua jenis kegiatan. 

Teknik memiliki konsekwensi matrial ekonomis yang dapat diukur dan 

diperkirakan. Dilain pihak Ritual adalah pernyataan simbolik, menceritakan sesuatu 

tentang individu yang terlibat dalam kegiatan itu. Leach meyakini bahwa setiap 

prilaku memiliki aspek ritual sekaligus non ritual. Semuanya tergantung pada 

ekspresi individu yang berangkutan melalui tindakanya, baik nilai status dan 

simboliknya maupun tujuan atau kegunaan praktisnya. 

                                                           
13 Nuryani, Wenti. Nilai Edukatif-Kultural Seni Kerakyatan (Studi terhadap Fungsi Seni 

Jathilan di Dusun Tutup Ngisor, Sumber, Dukun, Kabupaten Magelang). Tesis untuk Memenuhi 

Gelar S2. (Yogyakarta : Pascasarjana UNY). 2007. h.16 
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Ritual merupakan sarana yang menghubungkan manusia dengan yang gaib. 

Ritual bukan hanya sarana yang memperkuat ikatan sosial kelompok dan 

mengurangi ketegangan, tetapi juga suatu cara untuk merayakan peristiwa-

peristiwa penting dan yang menyebabkan krisis seperti upacara tolak bala. 

Rangkaian ritual yang paling penting dalam banyak religi di dunia adalan upacara 

ritual tolak bala. Dalam ritual seperti itu tema pokoknya sering kali melambangkan 

proses pemisahan antara yang hidup dan yang meninggal. Kegiatan upacara selain 

mengandung nilai budaya, berfungsi bahwa dalam hidup manusia harus senantiasa 

diikat dengan adat dan budaya yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah 

laku juga menghubungkan manusia dengan sesama manusia, dapat 

mengelompokkan pemikiran dan kebersamaan, begitu juga halnya upacara dapat 

menghubungkan manusia dengan alam.14 

Ritual secara universal pada asasnya berfungsi sebagai aktivitas untuk 

menimbulkan sosial antara warga masyarakat. Menurutnya, masyarakat akan 

mengalami turunnya semangat kehidupan sosial yang biasanya terjadi pada masa 

akhir suatu musim, baik itu pada akhir musim berburu, panen, menangkap ikan. Hal 

itu terjadi sewaktu energi manusia seolah-olah sudah habis terpakai dalam aktivitas 

sosial selama musim yang lalu, maka untuk menghadapi setiap musim yang baru 

masyarakat memerlukan regenerasi semangat kehidupan sosial dalam jiwa para 

warga.15 

                                                           
14 Ibid. h.17 
15 Ibid. h.18 
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Ritual yang merupakan unsur religi yang saling melengkapi. Maksudnya hal-

hal yang masih samar dalam keyakinan diperjelas dalam tidakan keupacaraan. 

Dipihak lain tindakan keupacaraaan merupakan isi keyakinan dan menjadi syahdu, 

dan penuh makna dan tanpa cela bila didasarkan pada keyakinan tersebut. Upacara-

upacara memperlihatkan struktur horizontal maupun pertikal. Struktur horizontal 

menjelakan pada bidang-bidang kehidupan apa saja tindakan berupacara itu harus 

atau tidak harus dilaksanakan, dan struktur fertikal mengambarkan hubungan dan 

cara berkomuniksi kepada hal-hal yang gaib. 

b. Bentuk-bentuk ritual 

Tindakan berupacara itu berada disepanjang hidup, seperti menyambut 

kehamilan muda, memberi nama bayi, sianak akan menginjak usia turun tanah, 

perkawinan, penyembuhan orang sakit, dan upacara kematian. Selanjutnya upacara-

upacara juga terdapat didalam aktivitas berladang, berbuat dan menempati balai 

(rumah) baru dan melindungi kampung serta semua warga dari marabahaya dan 

bencana. Upacara seperti itu agar setiap pase kehidupan, aktivitas yang dilakukan 

oleh orang-orang dapat dilalui dengan baik oleh pelaku-pelakunya, diberi restu dan 

kemudahan, berhasil dan dibenarkan. Koentjaraningrat mengidentifikasikan 

sebelas unsur upacara (ritus), yakni bersaji, berkorban, berdoa, makan bersama, 

menari dan menyanyi, berprosesi, berseni drama, berpuasa, intoksinasi, bertapa dan 

bersemedi. 

2. Konsep Tolak Bala 

a. Pengertian tolak bala 
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Tolak bala adalah Penangkal bencana (bahanya, penyakit, dan sebangainya) 

dengan mantra (kenduri). Seperti halnya tolak bala yang bermaksud menolak 

kejadian-kejadian yang tidak diinginkan semisal berbangai macam bencana alam, 

wabah penyakit, dan terhindar dari gangguan makhluk gaib. Menolak bala tersebut 

dilakukan dengan cara pengobatan kampung, yaitu melakukan serangkaian 

kegiatan keagamaan, serta penolak segala hal yang buruk serta perisan kampung. 

Masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki banyak suku bangsa, tentunya 

juga mempunyai cirri-ciri khas tertentu dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat 

istiadat dan budaya serta juga dalam hal yang berkaitan dengan ritual-ritual 

keagamaan termasuk dalam hal ini ritual menolak bala. Seperti di kalangan 

Masyrakat Jawa di kenal dengan nama ruwatan. Sesungguhnya sangatlah banyak 

sekali ragam dari ritual tolak bala yang sering dilakukan oleh mereka-mereka 

masyarakat di negeri ini termasuk mereka yang mengaku  sebagai muslim yang 

sebenarnya memiliki telah memiliki aturan yang mengikat yang bersumber dari al-

Qur’an dan as-Sunnah.16 

Tidak seorangpun yang namanya anak manusia menginginkan tertimpa bala 

dan bencana dalam kehidupan, baik untuk pribadi, anak dan isteri dan keluarganya 

dan tentunya termasuk pula terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. 

Sekecil apapun bentuk bala tersebut baik berupa musibah termasuk di dalamnya 

sakit maupun bencana yang besar  Namun demikian meskipun demikian tidak 

jarang bala ataupun bencana itu datang juga menimpanya. Berbagai upaya 

dilakukan untuk mencegah datang atau terulangnya kembali bala dan bencana, baik 

                                                           
16 Ali, Mohammad Daud: hukum islam. (Jakarta: rajawali press, 2008).,h. 235. 
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yang bersifat upaya fisik maupun yang bersifat non fisik yaitu berupa langkah-

langkah yang bersifat meminta pertolongan dengan ritual yang disebut sebagai 

tolak bala. 

Ritual tolak bala dikalangan masyarakat di negeri ini bukanlah hal yang asing 

lagi, kebanyakan kalangan malahan sangat akrab dengan ritual semacam ini. Begitu 

banyaknya bentuk ritual tolak bala ditengah-tengah masyarakat, sehingga setiap apa 

saja yang dipredeksi berpeluang besar mendapatkan bala maka sebelumnya terlebih 

dahulu dilakukan ritual tolak bala.17 

b. Bentuk-bentuk tolak bala 

Pada umumnya ritual tolak bala yang banyak dilakukan oleh berbagai 

kalangan di negeri ini pada awalnya adalah bersumber dari kepercayaan para 

leluhur yang diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenarasi berikutnya. 

Semua orang tentu mendambakan keselamatan dan kebahagiaan, sehingga apabila 

ada bencana yang mengancam mereka pun berusaha menangkalnya. Dan jika 

bencana sudah menimpa, maka berbagai cara pun ditempuh untuk 

menghilangkannya. Dalam keadaan seperti ini, orang yang tidak memiliki 

pemahaman tauhid yang benar sangat rawan terjerumus dalam kesyirikan.  

Hidup ini tidak seindah yang dibayangkan. Banyak hal yang tidak terduga 

menghampiri hidup kita. Kepahitan dan kegetiran adalah warna yang memoles 

lembar kehidupan manusia. Meski sesungguhnya bagi orang yang beriman dunia 

ini adalah surga tak berperi dengan kenikmatan dan keelokannya yang tidak bertepi. 

                                                           
17 Rasjidi, H.M.: Hukum Islam dan Pelaksanaanya dalam Sejarah. (Jakarta: Bulan Bintang, 

2006), h.25. 
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Untuk kita yang saat ini sedang dalam kubangan musibah ada baiknya kita mencoba 

menyisir jalan kebaikan berikut ini. Atau, kita yang sedang dihantui kegagalan, 

inilah amalan yang menghibur untuk menolak berbagai kemungkinan bala. 

1. Melazimkan doa. Orang yang terbiasa dengan berdoa akan mengalir sebuah 

kekuatan yang mampu menjadikan dirinya tegar. Bahkan, doa adalah sebuah 

proteksi ampuh menstabilkan kondisi hati dengan berbagai macam keadaannya. 

Bahkan, ada doa yang langsung dari Allah untuk menuntun kita terhindar dari 

berbagai ujian, musibah, dan bala. Sebagaimana firman-Nya Al-Baqarah Ayat 

286 : 

                             

                              

                             

                     

Terjemahnya :  

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka 

berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa 

atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada 

Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 

sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa 

yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; 

dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami 

terhadap kaum yang kafir." 

 

2. Kesungguhan takwa. Banyak disebut oleh berbagai ayat bahwa kesungguhan 

dan keseriusan dalam ketakwaan mengantarkan ke tangguhan spiritual dalam 

menyelesaikan setiap kesulitan hidup. Ini artinya semangat takwa 
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menghindarkan sebuah peristiwa buruk dalam hidup manusia dalam Qur’an 

Surah At-Talaq Ayat 2-3 : 

                   

                     

                                     

                               

    

Terjemahnya : 

apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka 

dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu 

tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan 

itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa 

bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. 

3. dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan 

Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan 

yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan 

bagi tiap-tiap sesuatu. 

 

3. Rida orang tua. Doa dan restu mereka mengantarkan kepada sejuta kebaikan, 

yang kita unduh tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Keramat terampuh di 

dunia ini tidak lain doa dan restu orang tua. “Rida Allah ada pada rida orang tua 

dan murka-Nya ada pada murka kedua orang tua,“ demikian sabda Nabi 

Muhammad SAW riwayat al-Hakim. 

4. Sedekah. Keutamaan sedekah sudah banyak yang menyebutkan. Bahkan, secara 

terang sebuah hadis mengisyaratkan, “Sedekah itu benar-benar menolak 

bala.“(HR Thabrani dari Abdullah ibnu Mas’ud). Karena, agama adalah amal. 



21 
 

 
 

Maka, nikmat dan kelezatan beragama akan berasa jika kita benar-benar 

mengamalkan. Karena itu, saatnya kita buktikan dengan amal nyata. Kita 

bersedekah pasti ada proteksi bala yang langsung Allah desain. 

5. Istighfar. Istighfar sangat berperan dalam mencegah bala sebagaimana firman 

Allah. Swt dalam Al-Qur’an Surah Al-Anfal Ayat 33 : 

                        

    

Terjemahnya :  

dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di 

antara mereka. dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang 

mereka meminta ampun[608]. 

 

6. Silaturahim, lalu selalu berzikir dan membaca shalawat. “Petir menyambar kafir 

juga mukmin, tetapi petir tidak akan menyambar orang yang sedang berzikir”.18 

3. Hukum Islam Dan Ruang Lingkupnya. 

1. Pengertian Hukum Islam 

Makna syari’ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang 

mempergunakan kata syari;ah untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber 

(mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri. Kata 

syari’ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-

kelok,juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari’ah ini bermakna 

peraturan, adapt kebiasaan, undang-undang dan hukum.19 

                                                           
18 T.M Hasbi Ash shieddieqy. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Tintamas 2003, hal 156-212. 
19 Fatchur Rahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islamy, (Jakarta; Sa’adiyah 

Putra,2005), h. 44. 
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Syariah islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk 

ummat islam, baik dari Al-Qur’an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa 

perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan). Pengertian 

tersebut meliputi ushuluddin (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang 

keyakinan kepada Allah Swt berserta sifat-sifatnya, hari akhirat dan sebagainya, 

yang semuanya dalam pembahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ia juga mencakup 

kegiatan-kegiatan manusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga 

serta masyarakat. Demikian pula tentang jalan yang akan membawanya kepada 

kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam pembahasan 

ilmu akhlak. 

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariah itu meliputi hokum-hukum 

Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal,haram makruh,sunnah dan 

mubah pengertian inilah yang kita kenal  ilmu fiqih, yang sinonim dengan 

istilah“undang-undang”.20 Para pakar hukum islam selalu berusaha memberikan 

batasan pengertian “Syariah” yang lebih tegas, untuk memudahkan kita mebedakan 

dengan fiqih,yang dia antaranya sebagai berikut : 

1) Imam Abu Ishak As-syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat ushulil ahkam 

mengatakan : Artinya “ bahwasannya arti syariat itu sesungguhnya menetapkan 

batas tegas bagi orang-orang mukallaf dalam segala perbuatan,perkataan dan 

akidah mereka. 

                                                           
20 Mohammad Kamal Hasan, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: P3M, 2007), 

h.136 
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2) Syikh Muhammad Ali ath-thawi dalam bukunya kassyful istilahil funun 

mengatakan : Artinya “Syariah yang telah diisyaratkan Allah untuk para 

hambanya, dari hokum-hukum yang telah dibawa oleh seseorang nabi dan para 

nabi Allah as. Baik yang berkaitan dengan cara pelaksanaanya, dan disebut 

dengan far’iyah amaliyah, lalu dihimpun oleh ilmu kalam dan syari’ah ini dapat 

disebut juga pokok akidah dan dapat disebut juga dengan diin(agama) dan 

millah. Definisi tersebut menegaskan bahwa syariah itu muradif(sinonim) 

dengan diin dan milah(agama). Berbeda dengan ilmu fiqih, karena ia hanya 

membahas tentang amaliyah hukum(ibadah), sedangkan bidang akidah dan hal-

hal yang berhubungan dengan alam ghaib dibahas oleh ilmu kalam atau ilmu 

tauhid. 

3) Prof.DR. Mahmud Salthut mengatakan bahwa : “sayariah ialah segala peraturan 

yang telah diisyaratkan allah,atau ia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar 

manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan 

tuhannya dengan sesama muslim dengan sesama manusia denga alam semesta 

dan berkomunikasi dengan kehidupan.”21 

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam 

kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam kadang-kadang 

disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. 

Adapun sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an, Al-hadistt, dan Ar-ra’yu 

(penalaran). Dalil terkait hukum Islam iayalah Istihsan, Musalahah Al-Mursalah, 

Istishab, Saad al-Zariat dan al-Urf, namun disi peneliti tidak menggunakan 

                                                           
21 Nourzzaman Shiddiqi, Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2009), h. 603-604. 

http://www.duniahukum.info/2013/11/sumber-sumber-hukum.html
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keseluruhannya, disini peneliti hanya menggunakan yang terkait dengan penelitian 

ini seperti al-Urf dan Maslahah Al-Mursalah. 

2. Tujuan Hukum Islam. 

Jika ditelusuri penggalian, pengkajian, pengembangan   hukum Islam yang 

bertumpu pada asas kemaslahatan yang diambil dari ayat-ayat al-Qur’an dan sunah 

yang berisi prinsip-prinsip maqasid al-Syari’ah. Maqashid al-Syari’ah adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun 

di akhirat melalui upaya menolak segala kemudaratan dan kerusakan (mafsadat). 

Oleh karena itu  hukum Islam bertujuan merealisasikan keadilan, rahmat 

(kasih sayang) dan keselamatan bagi seluruh umat manusia.  Pembahasan ini sangat 

signifikan terutama bagi para mujtahid sebab dengan memahami tujuan hukum 

Islam akan memudahkan mereka  dalam mengkaji dan menganalisis suatu nas dan 

kemungkinan dikaitkannya dengan kasus yang dihadapi. Al-Juwaini mengatakan 

bahwa kapasitas mujtahid diakui eksistensinya kalau dia mampu memahami tujuan 

disyariatkannya suatu hukum, baik yang berhubungan dengan perintah maupun 

larangan. tanpa memahami esensi disyariatkan hukum dalam Islam, seseorang 

dapat keliru dalam menyelesaikam masalah yang timbul dalam masyarakat. 

Menurut al-Syatibi kemaslahatan dapat terealisir dengan memenuhi tiga kebutuhan 

yakni kebutuhan primer (daruriyat), sekunder (hajiyat) dan pelengkap (tahsiniyat). 

Penetapan hukum Islam yang menyalahi salah satu dari ketiga unsur tersebut sulit 

mewujudkan tujuan hukum Islam yang membawa kemaslahatan bagi manusia. Kebutuhan 

primer (daruriyat), daruriat ialah sesuatu yang mutlak, kebutuhan yang sangat fundamental 

bagi kehidupan manusia untuk mencapai kamaslahatan, tanpa adanya hal tersebut maka 

kamaslahatan sulit terwujud. Terjadi kekacauan, malapetaka, ketidaknyamanan bagi 
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manusia akan terjadi. Hal-hal yang dikelompokkan dalam kebutuhan primer ini ialah 

Memelihara agama (hifdz al-din),  Memelihara jiwa (hifdz a-nafs) Memelihara akal (hifdz 

al-aql)Memelihara keturunan (hifdz al-Nasl) Memelihara harta (hifdz al-mal). Kelima 

aspek tersebut dalam usul fiqh dikenal dengan istilah al-daruriyat al-khamzah. Bentuk 

pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut dengan memelihara kelangsungannya melalui 

penetapan hukum Islam. 

Tujuan  hukum  Islam  mengatur  dan  memberikan  kemudahan  bagi 

kehidupan privat dan publik dan membahagiakan dunia seluruhnya. Tujuan  hukum  

positif  terlihat  pragmatis  dan  terbatas,  yakni menegakkan ketertiban dalam 

masyarakat dengan satu cara tertentu. Tujuan ini  sangat  diidam-idamkan  oleh  

pembuat  UU,  meskipun terkadang memaksanya  untuk  menyimpang  dari  kaidah-

kaidah  moral  dan  agama. Misalnya, UU memutuskan gugurnya hak dari pemilik 

barang lantaran dalu warsa. Ini memberi peluang kepada orang lain dapat  memiliki 

barang yang dalu warsa tersebut, meskipun dengan cara yang tidak benar. Hukum 

Islam mempunyai  tujuan  yang  berbeda  dengan  hukum  positif. Hukum  Islam 

mempunyai  bidang  yang  sama  sekali  tidak  disentuh  oleh  hukum  positif, yaitu  

mengatur  hubungan  seorang  individu  dengan  Tuhannya.  Ketentuan hukum  

Islam  dalam  bidang  ibadah  bertujuan  untuk  mensucikan  ruh  dan 

menghubungkannya dengan Allah, sekaligus mensejahterakan individu dan 

masyarakat secara bersama dalam berbagai bidang baik di dunia maupun di akhirat.  

Dalam  bidang  muamalah  hukum  Islam  juga  mempunyai  tujuan yang  
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menyeluruh  dan  memberikan  bentuk  ideal  untuk  menyantuni individu,  

masyarakat,  dan  umat  manusia  seluruhnya.22 

Beberapa Aplikasi Asas/Prinsip Hukum Islam antara lain ialah tidak 

memberatkan dan tidak banyaknya beban. Dengan prinsip ini menunjukkan bahwa 

ketentuan-ketentuan hukum Islam itu mudah dilaksanakan karena tidak banyak 

memberi beban sehingga tidak merepotkan misalnya, Sholat 5 (lima) kali sehari 

semalam, Puasa, Zakat dan Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.23  

Penetapan hukumnya secara berangsur-angsur. Hukum Islam tidak 

diturunkan sekaligus, tetapi secara berangsur- angsur. Al-Qur’an sebagai sumber 

pokok hukum Islam tidak diturunkan sekaligus dan lengkap, tetapi diturunkan 

secara berangsur-angsur, surah demi surah, Ayat demi Ayat dan atau peristiwa demi 

peristiwa, misalnya perbuatan minum arak dan main judi tidak sekaligus dilarang, 

melainkan pada awalnya hanya dikatakan, bahwa minum arak dan main judi adalah 

dosa akan tetapi disenangi oleh banyak orang. Jadi semula memang dilarang tetapi 

tidak secara tegas.  

Sejalan dengan kebaikan orang banyak. Hukum Islam ditetapkan oleh Allah 

dan Rasulnya untuk memenuhi kepentingan orang banyak seperti terdapat pada 

prinsip mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan 

golongan. Misalnya talak tiga yang diucapakan tanpa didahului dengan talak satu 

dan dua semula pada masa Rasul dan Khalifah Abu Bakar As Siddik dianggap 

                                                           
22 Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, (Al-Ma,arif, 1986),h. 19 

 
23 M. Arfin Hamid, Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam 

Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2008),  

h.13  
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sebagai jatuh talak satu saja. Tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin 

Khattab dirubah menjadi betul-betul jatuh talak tiga dan bukan talak satu. Hal 

tersebut ditetapkan demikian karena banyak laki-laki yang hanya main-main 

dengan ucapan itu. Apa yang ditentukan umar itu untuk melindungi kaum wanita 

dan memang sudah ditetapkan demikian, tidak ada laki-laki yang mempermainkan 

talak tiga itu. Prinsip persamaan dan keadilan. Syariat Islam tidak mengadakan 

diskriminasi antara orang yang satu dengan orang lainnya berdasarkan perbedaan 

warna kulit, status sosial, status ekonomi, dan sebagainya.24 

 

                                                           
24 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2007), h.21. 
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