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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Problematika keberagamaan merupakan perhubungan manusia dengan
sesuatu yang dianggap suci, kudus, atau ilahi, disebut agama. Terkadang agama
sering dikaitkan dengan situasi hubungan manusia dengan Sang Tuhan, dewa,
ataupun roh. Ibadah, perilaku moral, iman, dan partisipasi sebagai bentuk
internalisasi lembaga keagamaan justru merupakan unsur agama sebagaimana
diamalkan penganutnya karena diperintahkan kitab suci agama tersebut.1
Agama Islam merupakan agama samawi terakhir yang diwahyukan Allah
swt. kepada utusan-Nya Rasulullah Muh}ammad saw. untuk disampaikan kepada
seluruh umat manusia di dunia. Agama Islam bersifat universal dan menjadi
rahmat bagi seluruh alam semesta (rah}matan li al-‘a>lami>n). Islam tidak hanya
mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan tidak pula mengatur
pola kedudukan manusia di hadapan Tuhannya, tetapi juga memberikan tuntunan
bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya dan bagaimana kedudukan
manusia di tengah alam semesta ini. Allah berfirman dalam Q.S. A<li ‘Imra>n/3:
112 sebagai berikut,

(١١٢) ....ﱠﺎس
ِ َﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ُﻢ اﻟ ﱢﺬﻟﱠﺔُ أَﻳْ َﻦ ﻣَﺎ ﺛُِﻘ ُﻔﻮا إﱠِﻻ ﲝَِﺒ ٍْﻞ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َو َﺣﺒ ٍْﻞ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ
ْ ﺿ ِﺮﺑ
ُ
Terjemahan:
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Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka
berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia....2
Maksud pada ayat di atas merupakan perlindungan dari Allah swt. dan
perlindungan yang diberikan oleh institusi keislaman atas mereka.3
Beribadah kepada Allah swt. adalah tujuan utama bagi para umat manusia
di atas muka bumi ini. Dengan kekuasaan dan keagungan yang dimiliki-Nya-lah
Allah swt. adalah satu-satunya Dzat yang pantas bagi kita untuk bersujud dan
beribadah kepada-Nya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Z|a>riya>t/51: 56,

(٥٦) ْﺲ إﱠِﻻ ﻟِﻴَـ ْﻌﺒُﺪُو ِن
َ َاﻹﻧ
ِْ ْﺖ اﳉِْ ﱠﻦ و
ُ َوﻣَﺎ َﺧﻠَﻘ
Terjemahan:
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
menyembah-Ku.4
Pelaksanaan ibadah layaknya mensucikan hati dan jiwa dari perkaraperkara penyakit yang dapat menghancurkan individu seseorang, dengan cara
melaksanakan kewajiban berupa perintah agama yang tidak perlu lagi
dijustifikasi oleh para muslimin, seperti halnya mensucikan anggota-anggota
tubuh dengan cara tidak melakukan perbuatan yang keji dan tenggelam dalam
kemaksiatan. Betapa Allah swt. telah menjelaskan nasib malang yang dialami
bagi umat-Nya yang tidak memperhatikan hal tersebut dan tertuang dalam kitab
suci agama Islam.
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan terjemahnya, (Semarang: PT. Karya
Toha Putra, t.t.) h. 117.
3

Lihat pada penjelasan kitab terjemahannya. Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim
dan terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.) h. 117.
4

Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan terjemahnya, (Semarang: PT. Karya
Toha Putra, t.t.) h. 1058.

3

Kitab suci agama Islam adalah al-Qur’an yang merupakan firman Allah
swt. yang diwahyukan kepada Rasulullah Muh}ammad saw. dengan perantaraan
Malaikat Jibril dan menjadi pedoman bagi seluruh umat muslim. Dalam Islam
selain al-Qur’an terdapat hadis atau Sunnah Nabi saw. yang merupakan sumber
ajaran Islam kedua. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir (persetujuan)
nabi Muh}ammad saw. atas perbuatan yang dilakukan para sahabat.
Nabi Muh}ammad saw. telah menyampaikan kepada umat muslim bahwa
sejatinya mereka melaksanakan perintah Allah swt. yang terdiri atas lima rukun
Islam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim berbunyi:

ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ ِ ﻗَ َﺎل َر ُﺳ ْﻮ ُل اﷲ: َﻋ ْﻦ ِﻋ ْﻜ ِﺮَﻣ ِﺔ ﺑْ ُﻦ َﺧﺎﻟِ ٍﺪ َﻋ ْﻦ اﺑْ ُﻦ ﻋُ َﻤﺮ َر ِﺿ َﻲ اﷲُ َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ﻗَ َﺎل
َﺎم
ِ ْل اﷲِ َوإِﻗ
ُ َْﺲ َﺷﻬَﺎ َدةِ أَ ْن َﻻِ إِﻟَﻪَ إﱠِﻻ اﷲُ َوأَ ﱠن ﳏَُﻤﱠﺪاً َرﺳُﻮ
ٍ ْﻼمُ َﻋﻠَﻰ ﲬ
َ اﻹﺳ
ِْ ُﲏ
َِ  ﺑ,َو َﺳﻠﱠ َﻢ
٥5
. َوﺻَﻮِْم َرَﻣﻀَﺎ َن،ْﺖ
ِ  َو َﺣ ﱢﺞ اﻟﺒَـﻴ،ِﱠﻼةِ َوإِﻳْـﺘَﺎ ِء اﻟﱠﺰَﻛﺎة
َ اﻟﺼ
Artinya:
Dari ‘Ikrimah bin Kha>lid dari Ibnu ‘Umar r.a. mereka berkata, Rasulullah
saw. bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada
Tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muh}ammad utusan Allah, menegakkan
shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramad}an.
Mengenai kehidupan spiritual umat muslim diatur terpadu dalam
pelaksanaan ibadah praktis, seperti mengucapkan syahadat, salat, puasa, zakat,
dan haji. Lima pilar kewajiban tersebut mempunyai hubungan kasual dengan
aspek akidah dan muamalah (urusan sosial kemasyarakatan).6
Di antara kewajiban praktek ibadah di atas, penulis akan menelaah lebih
luas tentang ibadah puasa. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga, puasa
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adalah salah satu ibadah yang memiliki arti menahan diri dari segala sesuatu
yang membatalkan diri dari perkara tertentu yang membatalkan puasa, bisa
berupa memperturutkan syahwat, perut dan farji (kemaluan), mulai sejak
terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat khusus.7
Perintah untuk melakukan puasa tepatnya di bulan suci Ramad}an
berdasarkan pada ayat di al-Qur’an, hadis, dan kesepakatan para ulama. Dalil
yang menyatakan kewajiban berpuasa disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 183.
Allah swt. berfirman:

ِﺐ َﻋﻠَﻰ اﻟﱠﺬِﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَـﺘﱠـ ُﻘﻮ َن
َ ﺼﻴَﺎ ُم َﻛﻤَﺎ ُﻛﺘ
ِﺐ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱢ
َ ﻳَﺎ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳ َﻦ آَ َﻣﻨُﻮا ُﻛﺘ
(١٨٣)
Terjemahan:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.8
Adapun hadis yang menerangkan keutamaan berpuasa antara lain adalah
hadis Ah}mad yang diriwayatkan bersumber dari Huz\aifah r.a., beliau berkata:
“Aku biarkan Nabi saw. bersandar di dadaku, lalu beliau bersabda,”

اﳉـَﻨﱠﺔَ َوَﻣ ْﻦ ﺻَﺎ َم ﻳـ َْﻮﻣًﺎ اﺑْﺘِﻐَﺎءَ َو ْﺟ ِﻪ
ْ َﺎل َﻻ اِﻟَﻪَ إﱠِﻻ اﷲُ اﺑْﺘِﻐَﺎءَ َو ْﺟ ِﻪ اﷲِ ُﺧﺘِ َﻢ ﻟَﻪُ ﺑِـﻬَﺎ َد َﺧ َﻞ
َ َﻣ ْﻦ ﻗ
٩9
.َﺼ َﺪﻗٍَﺔ اﺑْﺘِﻐَﺎءَ َو ْﺟ ِﻪ اﷲِ ُﺧﺘِ َﻢ ﻟَﻪُ ﺑِـﻬَﺎ َد َﺧ َﻞ اﳉَْﻨﱠﺔ
َ ِﱠق ﺑ
َ ﺼﺪ
َ َاﷲِ ُﺧﺘِ َﻢ ﻟَﻪُ ﺑِـﻬَﺎ َد َﺧ َﻞ اﳉَْﻨﱠﺔَ َوَﻣ ْﻦ ﺗ
Artinya:
Barangsiapa yang pada akhir hayatnya membaca kalimat La> Ila>ha Illa Alla>h
ia akan masuk surga, dan barangsiapa yang pada akhir hayatnya berpuasa
7

Sri Suhandjati Sukri, Ensiklopedi Islam dan Perempuan, (Bandung: Penerbit Nuansa,
2009) h. 310.
8

Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan terjemahnya, (Semarang: PT. Karya
Toha Putra, t.t.) h. 53.
9

Abu> ‘Abdulla>h Ah}mad bin Muh}mmad bin H{anbal bin Hila>l bin Asad Al-Syaiba>ni>,
Musnad Ah}mad bin H{anbal, juz. 5 (Beirut: ‘A<lim al-Kutub, 1998) h. 391.

5

demi mengharapkan rid}a Allah ia akan masuk surga, dan barangsiapa yang
pada akhir hayatnya memberikan sedekah demi mengharapkan rid}a Allah ia
akan masuk surga.
Dan juga dalam sebuah Hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh beberapa
ulama hadis, seperti al-Bukha>ri>, Muslim, Ah}mad dan juga Ibnu Hibba>n yang
bersumber dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. dalam meriwayatkan
Hadis Qudsi menyatakan bahwa Allah swt. berfirman:

ُﺼﻴَﺎ ُم ُﺟﻨﱠﺔٌ َواِذَا ﻛَﺎ َن ﻳـ َْﻮم
 وَاﻟ ﱢ. ﻓَﺈﱢﻧَﻪُ ِﱃ َواَﻧَﺎ اﻟﱠﺬِى اَ ْﺟﺰِى ﺑِِﻪ.ﺼﻴَﺎ َم
َﻞ اﺑْ ُﻦ آ َد َم ﻟَﻪُ اﱠِﻻ اﻟ ﱢ
ِ ُﻛ ﱡﻞ َﻋﻤ
،ٌِﱏ ا ْﻣ ُﺮءٌ ﺻَﺎﺋِﻢ
َﺐ ﻓَِﺈ ْن ﺳَﺎﺑﱠﻪُ اَ َﺣ ٌﺪ أ َْو ﻗَﺎﺗَـﻠَﻪُ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ُﻘ ْﻞ ا ﱢ
ْ ﺼﺨ
ْ َُﺚ وََﻻ ﻳ
ْ ﺻَﻮِْم اَ َﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓ ََﻼ ﻳـ َْﺮﻓ
ْﻚ َوﻟِﻠﺼﱠﺎﺋِ ِﻢ
ِ ْﺢ اﻟْ ِﻤﺴ
ِ َﺐ ِﻋْﻨ َﺪ اﷲِ ِﻣ ْﻦ ِرﻳ
ُ ْف ﻓَ ِﻢ اﻟﺼﱠﺎﺋِ ِﻢ اَﻃْﻴ
ُ ﺲ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ ﺑِﻴَ ِﺪﻩِ ﳋَُﻠُﻮ
ُ وَاﻟﱠﺬِى ﻧـَ ْﻔ
١٠
10
ﻓـ َْﺮ َﺣﺘَﺎ ِن ﻳـَ ْﻔَﺮ ُﺣ ُﻬﻤَﺎ اِذَا أَﻓْﻄََﺮ ﻓَ ِﺮ َح ﺑِِﻔﻄْ ِﺮﻩِ َواِذَا ﻟَِﻘ َﻲ َرﺑﱠﻪُ ﻓَ ِﺮ َح ﺑِﺼ َْﻮِﻣ ِﻪ
Artinya:
Semua amal perbuatan Bani Adam menyangkut dirinya pribadi, kecuali
puasa. Sesungguhnya puasa tu untuk-Ku, dan karena itu Akulah yang
langsung membalasnya. Puasa itu ibarat perisai, pada hari melaksanakan
puasa, janganlah yang berpuasa mengucapkan kata-kata kotor, tidak sopan,
tidak enak didengar, dan jangan pula ribut hingar-bingar bertengkar, jika
diantara kalian memakinya atau mengajaknya berkelahi, hendaknya katakan
kepadanya: “saya sedang berpuasa”.
Selanjutnya Nabi saw. bersabda: “demi Allah yang diri Muh}ammad di dalam
kekuasaan-Nya, sesungguhnya bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih
wangi di sisi Allah dari bau kesturi.” Dan bagi orang puasa tersedia dua
kegembiraan, gembira ketika berbuka puasa karena buka-nya dan gembira
ketika kelak menemui Rab-nya karena menerima pahala puasanya.11
Sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut para ulama sepakat bahwa puasa
Ramad}an itu wajib dilaksanakan bagi setiap muslim.12
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Kewajiban berpuasa bagi umat muslim ditetapkan dan diterapkan pada
periode Madinah, sebagaimana umumnya ibadah lainnya. Puasa ditetapkan nabi
Muh}ammad saw. sebagai ibadah wajib pada tahun ke 2 H setelah arah kiblat
diubah dari Masjidil Aqs}a di Yerusalem ke Ka’bah, Baitullah di Mekkah. Puasa
Ramad}an wajib dimulai ketika melihat atau menyaksikan bulan pada awal bulan
Ramad}an. Sebagaimana sabda Rasulullah Muh}ammad saw. diriwayatkan oleh alBukha>ri> yang berbunyi,

 ﺻ ُْﻮﻣُﻮْا ﻟِﺮُْؤﻳَﺘِ ِﻪ َو:ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﱠﱯ
َﺎل اﻟﻨِ ﱡ
َ  ﻗ,ْل
ُ َﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ َر ِﺿ َﻲ اﷲُ َﻋْﻨﻪُ ﻳـَﻘُﻮ
ْ َِﻋ ْﻦ أ
١٣
13
ِﲔ
َ ْ ُﱯ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄَ ْﻛ ِﻤﻠُﻮْا ِﻋ ﱠﺪةَ َﺷ ْﻌﺒَﺎ َن ﺛ ََﻼﺛ
َأَﻓْ ِﻄﺮُوْا ﻟِﺮُْؤﻳَﺘِ ِﻪ ﻓَِﺈ ْن ﻏ ﱢ
Artinya:
Dari Abu Hurairah r.a. nabi saw. bersabda: “Berpuasalah kalian dengan
melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian
terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan
Sya‘ban menjadi tiga puluh hari.
Hal ini didasarkan juga dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185,

َﺎت ِﻣ َﻦ اﳍُْﺪَى وَاﻟْﻔ ُْﺮﻗَﺎ ِن ﻓَ َﻤ ْﻦ َﺷ ِﻬ َﺪ
ٍ ﱠﺎس َوﺑـَﻴﱢـﻨ
ِ َﺷ ْﻬ ُﺮ َرَﻣﻀَﺎ َن اﻟﱠﺬِي أُﻧْﺰَِل ﻓِﻴ ِﻪ اﻟْﻘ ُْﺮآَ ُن ُﻫﺪًى ﻟِﻠﻨ
(١٨٥)...... ُﺼ ْﻤﻪ
ُ َِﻣْﻨ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱠﺸ ْﻬَﺮ ﻓَـ ْﻠﻴ
Terjemahan:
(Beberapa hari yang itu ialah) bulan Ramad}an, bulan yang didalamnya
diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan
penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak
dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri
tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan
itu.......14
Oleh sebab itu, hadis dan ayat al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa
apabila melihat bulan, maka diwajibkan untuk umat muslim berpuasa. Akan
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tetapi, apabila tidak melihat bulan tersebut, maka disempurnakan jumlah bulan
Ramad}an itu menjadi 30 hari.
Rasulullah Muh}ammad saw. mensosialisasikan persyaratan puasa dalam
dua periode. Awalnya beliau memberi pilihan pada umatnya apakah ingin
berpuasa atau membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir dan miskin dengan
penekanan lebih pada pilihan berpuasa. Periode ini kemudian beralih pada
periode mengikat dan pasti. Ketentuan pilihan pun dibatalkan, semua mukalaf
yang mampu wajib berpuasa.
Akan tetapi, jika ditarik ke belakang, puasa merupakan amal ibadah yang
telah diwajibkan atas setiap umat-umat terdahulu seperti yang telah disebutkan
dalam Q.S Al-Baqarah/2: 183,

(١٨٣) .....ِﺐ َﻋﻠَﻰ اﻟﱠﺬِﻳ َﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ
َ  َﻛﻤَﺎ ُﻛﺘ.....
Terjemahan:
........sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu....15
Ada tiga bentuk puasa yang telah dilakukan oleh umat terdahulu, yaitu:
1. Puasa bicara, yakni puasa yang dilakukan oleh Maryam. Sebagaimana
yang telah dikisahkan Allah swt. dalam al-Qur’an tepatnya pada Q.S.
Maryam/19: 26,

(٢٦) ْت ﻟِﻠﺮﱠﲪَْ ِﻦ ﺻ َْﻮﻣًﺎ ﻓَـﻠَ ْﻦ أُ َﻛﻠﱢ َﻢ اﻟْﻴـ َْﻮَم إِﻧْ ِﺴﻴﺎ
ُ ِﱐ ﻧَﺬَر
إﱢ
Terjemahan:
Sesungguhya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah,
maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.16

15

Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan terjemahnya, (Semarang: PT. Karya
Toha Putra, t.t.) h. 53.
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2. Puasa dari seluruh atau sebagian perbuatan (bertapa), seperti puasa yang
dilakukan oleh dan sebagian Yahudi.
3. Puasa kaum-kaum lainnya yang mempunyai cara dan kriteria yang telah
ditentukan oleh masing-masing kaum tersebut, seperti puasa yang
dilakukan oleh agama kristen yaitu tidak memakan daging dalam sehari.17
Namun, secara absolut puasa yang dilakukan umat-umat terdahulu
berbeda makna dan tata caranya dari puasa yang terdapat dalam syariat Islam
yang dilaksanakan oleh umat muslim.
Umat muslim melaksanakan perintah puasa atas dasar perintah Allah swt.
juga untuk memperingatkan umat muslim bahwa puasa adalah salah satu syariat
baginya sebagaimana hal tersebut juga disyariatkan bagi orang-orang terdahulu.
Dan sesungguhnya tujuan puasa adalah ketakwaan yang terpampang dalam
firman-Nya “La‘allakum tattaqu>n”, yang artinya “agar kalian bertakwa”.
Jika umat muslim sudah mengerjakan perkara-perkara diatas, niscaya dia
sudah memperoleh ketakwaan dalam hatinya. Kemudian ketakwaan itu diikuti
rasa khusyu’ kepada Allah swt. dalam segala yang tersembunyi dan yang
nampak. Kemudian seluruh anggota tubuh membenarkan hal itu dengan perilaku.
Perilaku demikian itulah yang menyebabkan seorang hamba hidup bahagia dan

16

Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan terjemahnya, (Semarang: PT. Karya
Toha Putra, t.t.) h. 588.
17

Efri A. Al-Bakary, Panduan Puasa Terlengkap, (Jakarta: PT>. Gelora Aksara Pratama,
2014) h. 42.
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menyenangkan di dunia, memperoleh rid}a Allah swt. dan menggapai kesuksesan
dengan surga-Nya di akhirat kelak.18
Pembahasan tentang puasa sangat banyak, selain meningkatkan
ketakwaan kita kepada Allah swt., puasa juga merupakan senjata terkuat
melawan segala penyakit, jika memperbanyak berpuasa maka akan mendapatkan
perbaikan besar pada penyakit apapun yang diderita. Lalu bagaimana jika
dilaksanakan di saat sedang dalam perjalanan, apakah masih menjadi berlaku
pelaksanaan puasa tersebut atau tidak.
Kondisi yang demikian bisa menjadi sebuah rukhs}ah (keringanan) bagi
seseorang yang menjalankan sebuah perjalanan atau musafir, dimana dia berada
di bulan suci Ramad}an yang seketika waktu tersebut diwajibkan untuk berpuasa.
Namun melihat pada era masa kini, berbagai macam perubahan-perubahan besar
dalam segala aspek, baik dari segi aspek pembangunan, budaya kemodernan,
informatika, termasuk juga teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang
begitu pesat membuat perubahan juga terjadi dalam melakukan sebuah
perjalanan.
Seperti halnya pengaruh aspek teknologi dalam menempuh sebuah
perjalanan, pada zaman dahulu kendaraan hanya bermodalkan pada hewan
layaknya kuda ataupun unta dalam melakukan perjalanan, terkadang perlu
banyak perjuangan yang dilaluinya, dimana ketika musafir tersebut melalui
berbagai medan jalan yang ditempuhnya untuk sampai ke tempat tujuan.

18

Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hushain, Ruh Puasa dan Maknanya, (Surabaya: Pustaka
elBA, 2008) h. 390.
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Adapun pada zaman saat ini kendaaran sudah bisa dibuat menggunakan
teknologi canggih dan lahirlah kendaraan seperti mobil, motor dan kendaraan
transportasi lainnya. Melihat di negara-negara maju yang perkembangan
teknologinya semakin pesat bahkan dengan transportasi serba canggih bisa
ditempuh dengan setengah hari saja atau lebih cepat dari itu.
Jarak tempuh perjalanan pun menjadi sangat mudah dan cepat
dibandingkan dengan zaman dahulu, jadi apakah masih bisa menggunakan sebuah
rukhs}ah (keringanan) untuk para musafir tersebut untuk tidak berpuasa,
kemudian apabila musafir berkendara dengan kendaraannya dan tidak mengalami
kesusahan dan tidak memberatkan puasanya, masihkah musafir tersebut
melanjutkan puasanya atau tetap pada pengambilan rukhs}ah (keringanan) itu.
Berbagai macam aktivitas yang dilakukan umat muslim seperti mencari
nafkah demi kelangsungan hidup mereka. Di antara aktivitas tersebut mereka
bahkan mencari pekerjaan seperti menjadi supir mobil, pilot, nahkoda kapal atau
jasa pekerjaan yang menggunakan kendaraan transportasi dari suatu tempat ke
tempat lainnya. maka daripada itu perlu ada pembahasan berkaitan dengan
kondisi mereka dalam menjalankan ibadah puasa.
Para ulama menjelaskan beberapa pandangan yang beragam mulai dari
ketentuan jarak sebuah perjalanan, adanya rukhs}ah (keringanan) bagi musafir,
melihat masyaqqah (kesukaran), atau dipandang dari sisi ‘urf atau adat kebiasaan
masyarakat sekitar, tentu perlu adanya kajian mendalam terkait perihal tersebut
dan disimpulkan beberapa pandangan tersebut sehingga dapat diketahui solusi
yang dapat diambil. Lantas apakah sebab (‘illat) yang bisa digunakan bagi
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musafir untuk melakukan puasa atau tidak berpuasa, kemudian bagaimana
pengaplikasian sebuah rukhs}ah (keringanan) dalam bersafar dengan melihat dari
pandangan ulama. Namun dalam pembahasan ini hanya mengambil dari dua
pandangan, yaitu Al-Qurt}ubi>> dan Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni>
Al-Qurt}ubi> memandang puasa secara syariat adalah menahan diri dari halhal yang dilarang lagi membatalkan dan menjauhi yang diharamkan dengan
menyertakan niat, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari,19 dalam
hadis disebutkan,

 َﻣ ْﻦ ﻟَـ ْﻢ ﻳَ َﺪ ْع ﻗَـ ْﻮَل،ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ِ ﻗَ َﺎل َر ُﺳ ْﻮ ُل اﷲ:َﻋ ْﻦ أَِ ْﰊ ُﻫَﺮﻳْـَﺮةَ َر ِﺿ َﻲ اﷲُ َﻋْﻨﻪُ ﻗَ َﺎل
٢٠
20
ُﺲ ﷲِ َﺣﺎ َﺟﺔٌ ِﰲ أَ ْن ﻳَ َﺪ ْع ﻃَ َﻌﺎ َﻣﻪُ َو َﺷَﺮاﺑَﻪ
َ اﻟﱡﺰوِر َواﻟْ َﻌ َﻤ َﻞ ﺑِِﻪ ﻓَـﻠَْﻴ
Artinya:
Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan yang mungkar (misalnya
berbohong atau juga berg\ibah), dan melakukan perbuatan yang mungkar
(berbuat dosa lainnya), maka Allah tidak akan memperdulikan rasa haus dan
lapar yang dirasakannya (puasa).
Dan bagi seorang akan disebut musafir tatkala dia telah memulai perjalanannya
atau berangkat dari tempat semula.
Selanjutnya Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni> memandang puasa sebagai
ketentuan syariat Allah swt. yang diwajibkan untuk seluruh umat muslim,
diibaratkan sebuah Madrasah rohaniah yang berfungsi mendidik jiwa manusia
dan membiasakannya bersabar. Kemudian ketika memiliki halangan dalam
puasanya maka diperbolehkan untuk berbuka puasa, karena hal tersebut adalah
sebuah rukhs}ah yang diberikan dari Allah swt. serta bukan merupakan sebuah
19

Al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li Ah^ka>m al-Qur’a>n, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib, Tafsir
Al-Qurthubi, juz 2. Cet. II. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 626.
20

Muh}ammad bin Isma>‘i>l Abu> ‘Abdulla>h Al-Bukha>ri> Al-Ja‘fi>, Al-Ja>mi‘ al-S{ahi>h AlMukhtas}ar, juz 2. (Beirut: Da>r Ibnu Kas\i>r, 1987) h. 452.
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keharusan atau ‘azimah dengan melihat kondisi seseorang apabila mampu untuk
melanjutkan puasanya maka hal tersebut lebih utama baginya.21
Berdasarakan pemaparan latar belakang yang telah penulis jelaskan di
atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti secara lebih mendalam tentang
Puasa dan Musafir dengan melakukan Studi Komparatif Terhadap ‘illat Safar
Dalam Pandangan Al-Qurt}ubi> dan Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni> Pada Q.S. AlBaqarah/2: 184-185.

B. Rumusan Masalah
Dari beberapa penjelasan terkait “Puasa dan Musafir” di atas, timbul
analisis dan kajian mengenai hal-hal dan definisasi dalam permasalahan
menjalankan puasa bagi musafir itu sendiri, kemudian untuk memudahkan
peneliti menjawab analisis pokok tersebut yaitu “Studi Komparatif Terhadap
‘illat pada Pandangan Al-Qurt}ubi> dan Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni> Pada Q.S. AlBaqarah/2: 184-185” adalah dengan memunculkan beberapa sub masalah yaitu;
1. Bagaimana pandangan Al-Qurt}ubi>> dan Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni>
tentang ‘illat safar pada Q.S. Al-Baqarah/2: 184-185 ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran ‘illat safar ?
3. Bagaimana urgensinya terhadap masyarakat ?

21

Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni>, Rawa>’i‘u al-Baya>n Tafsi>r A<ya>t al-Ah^ka>m min al-Qur’a>n,
terj. Ahmad Dzulfikar, M.A. dkk, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, juz 1. (Depok: Keira Publishing,
2016) h. 218.
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C. Definisi Opersional
Untuk

memperjelas

mengenai

judul

ini,

maka

penulis

akan

menjelaskannya yang terbagi atas dua pembahasan, yakni puasa dan musafir,
namun terfokus hanya kepada pandangan Al-Qurt}ubi> dan Muh}ammad ‘Ali AlS}a>bu>ni>.
Pertama, makna puasa atau dalam bahasa arab disebut s}aum secara
etimologi adalah menahan, dan menghindarkan perpindahan dari suatu keadaan
ke suatu keadaan lainnya, ada pula yang menyebut orang yang tidak berbicara
dengan s}aum, karena dia telah menahan dirinya untuk tidak berbicara. 22 Dalam
penjelasan lain secara kebahasaan berarti menahan diri dari sesuatu dan
meninggalkannya, dikatakan s}a>mat al-khail maksudnya kuda itu menahan diri
dari perjalanan.23 Kemudian secara terminologi adalah menahan diri dari hal-hal
yang membatalkan dengan menyertakan niat dan disempurnakan dengan
menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan.24
Selanjutnya kewajiban berpuasa hanya berlangsung selama beberapa hari
saja yaitu hari-hari selama bulan Ramad}an, dan tidak diwajibkan untuk sepanjang
masa, sebagai bentuk keringanan dan rahmat bagi umat muslim.25 Jadi pada

22

Al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n. Terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib,
Tafsir Al-Qurt}ubi>, juz 2 (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 625.
23

Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni>, Rawa>’i‘u al-Baya>n Tafsi>r A<ya>t al-Ah^ka>m min al-Qur’a>n,
Terj. Ahmad Dzulfikar, M.A. dkk, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, juz 1 (Depok: Keira Publishing,
2016) h. 190
24

Al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li Ah^ka>m Al-Qur’a>n, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib,
Tafsir Al-Qurt}ubi>, juz 2 (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h. 626.
25

Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni>, Rawa>’i‘u al-Baya>n Tafsi>r A<ya>t al-Ah^ka>m min al-Qur’a>n,
terj. Ahmad Dzulfikarb, M.A. dkk, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, juz 1 (Depok: Keira Publishing,
2016) h. 195.
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pembahasan di judul ini terbatas hanya pada puasa wajib atau puasa di bulan
Ramad}an.
Kedua, musafir secara bahasa dalam bahasa Arab disebut al-musa>fir
terbentuk dari kata al-sa>fir yaitu bentuk isim fa>‘il dari kata safara, bentuk kata
kerja dari al-musa>fir adalah
dalam kamus Munjid yaitu

 ﻳُﺴَﺎﻓُِﺮ-ﺳَﺎﻓَـَﺮ
َر ُﺟﻞٌ َﺳ ْﻔٌﺮ

artinya berpergian.26 Disebutkan juga

(orang yang berpergian).27 Dalam KBBI,

musafir adalah (noun-kata benda) orang yang berpergian meninggalkan negerinya
(selama 3 hari atau lebih) atau disebut pengembara.28 Musafir juga disebut
sebagai peziarah yaitu orang yang melakukan suatu perjalanan ziarah dengan
mengunjungi suatu tempat yang mempunyai makna keagamaan, seringkali
dengan menempuh jarak yang cukup jauh.29
Selanjutnya penulis akan medeskripsikan dua pembahasan di atas dengan
melihat dari sudut ‘illat safar dengan menggunakan studi komparatif.
‘Illat berasal dari kata masdar yaitu al-ta‘li>l yang secara etimologi adalah
pengakuan, penjelasan sebab atau alasan,30 menurut Wahab Khallaf, ‘illat adalah
suatu sifat pada asal yang dibina atasnya suatu hukum dan diketahui dengannya
hukum pada sesuatu.31 Jadi, secara terminologi ‘illat adalah suatu sifat yang jelas

26

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997). h. 636
27

Luis, Al-Munjid fi> al-Lug\ah wa al-’A‘la>m, (Lebanon: Da>r Al-Masyriq, 2011) h. 337.

28

“Musafir”, KBBI Daring. http://kbbi.kemdikbud.go.id/musafir (11 Juli 2019)

29

“Peziarah,” Wikipedia Ensiklopedia Bebas. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Peziarah (11

Juli 2019)
30

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997) h. 965.
31

Abdul Wahab Khallaf, ‘Ilmu Us}u>l al-fiqh, (Kairo: Da>r al-Qala>m, 1978) h. 63.
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dan mengandung relevansi sehingga menguatkan suatu perspektif yang menjadi
alasan penetapan sesuatu ketentuan secara syariat demi kemaslahatan manusia.
Maka ‘illat safar adalah suatu sifat mengandung relevansi pada penguatan
perspektif sebuah perjalanan yang menjadi alasan penetapan bagi musafir yang
menjalankan ibadah puasa demi kemaslahatan manusia.
Studi komparatif atau yang disebut dengan metode penafsiran muqaran,
adalah penafsiran dengan membandingkan antara ayat dengan ayat atau dengan
hadis, baik secara tekstual maupun kontekstual, bisa juga membandingkan antara
pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan sisi perbedaan sehingga menimbulkan
pemahaman baru.32 Diambil dari kata al-muqa>ran dengan bentuk katanya qa>ranayuqa>rinu-muqa>ranatan (ً ُﻣ َﻘﺎ َرﻧَﺔ-ﻳـُ َﻘﺎ ِر ُن- )ﻗَﺎ َر َنberarti menggandeng, menyatukan, atau
membandingkan.33
Penggunaan studi komparatif memiliki ciri-ciri cangkupan pembahasan
yang sangat luas dengan ruang lingkup dan konotasi permasalahan dari masingmasing aspeknya yang berbeda-beda. Nilai penting dalam studi tersebut adalah
mengemukakan berbagai disiplin ilmu sesuai dengan konteks ayat sehingga
mendapatkan pemahaman yang luas.
Perbandingan juga bisa dilakukan antara penafsiran ulama tafsir yang satu
dengan penafsiran ulama tafsir lainnya. Misalnya penafsiran ulama salaf dan
ulama khalaf, atau antara penafsiran ulama Sunni dan Syiah, ataupun juga antara
ulama klasik dan ulama kontemporer. Al-Mara>g\i> menilai penafsiran ayat-ayat

32

Abdussatar Fathullah Sa‘id, Al-Madkhal ila> al-Tafsi>r Al-Maud}u>‘i, (Kairo: Da>r AlTauzi‘ wa Al-Nasyr Al-Isla>miyyah, 1991) h. 17.
33

Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, (Jakarta: Amzah, 2014) h. 122.
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yang bertalian erat masalah syafa>’at merupakan salah satu problematika yang
melibatkan kalangan muslim untuk memperdebatkannya dalam waktu yang
cukup lama bahkan hingga kini belum selesai.34
Langkah yang hendak diambil dalam membandingkan antara penafsiran
ulama atau aliran yang satu dengan penafsiran ulama atau aliran tafsir lainnya
tentang suatu permasalahan, pertama kali adalah menaruh perhatian kepada
sejumlah ayat yang membicarakan masalah yang akan dibahasnya. Kemudian
langkah selanjutnya menelusuri pendapat para mufassir terhadap masalah yang
dibahasnya (dengan lebih dahulu membaca beberapa kitab tafsir yang membahas
persoalan tersebut) dan meneliti kelebihan dan kelemahan dari penafsiran yang
ditelaahnya, termasuk perbedaan dan persamaannya.35
Melalui langkah sistematis tersebut, akan mendapatkan gambaran yang
jelas tentang berbagai penafsiran yang ada untuk kemudian dipilih bahkan
mendeskripsikan penafsiran yang lebih signifikan yang dianggap sesuai, lebih
kuat dan lebih tepat. Didukung juga dengan beberapa argumentasi yang
dikemukakannya, selanjutnya mengkompromikan berbagai penafsiran yang ada
atau lebih memilih dan memperkuat salah satu penafsiran itu.36

34

Ahmad Mus}t}afa Al-Mara>g\i>, Tafsi>r Al-Marag\i, Cet. III (Beirut: Da>r Al-Fikr, 1974) h.

14.

35

Drs. H. Ahmad Izzan, M.Ag, Metodologi Ilmu Tafsir, Cet. III (Bandung: Tafakur,
2014) h. 113.
36
Drs. H. Ahmad Izzan, M.Ag, Metodologi Ilmu Tafsir, Cet. III (Bandung: Tafakur,
2014) h. 114.
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D. Ruang Lingkup Pembahasan
Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini berfokus kepada
penafsiran Al-Qurt}ubi> dan Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni> dengan melakukan suatu
studi komparatif pada pembahasan puasa dan musafir terhadap ‘illat safar
terdapat dalam objek kajian Q.S. Al-Baqarah/2:

184-185. Adapun penulis

mengambil perbandingan kedua ulama tersebut adalah;
1. Kedua penafsir menggunakan bahasa yang mudah digunakan dan
dipahami sehingga memudahkan penulis dalam mencari pendapat suatu
hukum syariat dari kedua penafsir tersebut.
2. Al-Qurt}ubi> dalam kitab tafsirnya Al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n
menggunakan kajian analisis atau metode tahli>li namun memuat hukumhukum yang terdapat dalam al-Qur’an yang didasarkan pada corak
penafsiran fiqih menyangkut pada perkara-perkara ibadah, hukum dan
linguistik.37 Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menggunakan
pandangan Al-Qurt}ubi>> karena berkaitan dengan fokus utama pada judul
permasalahan.

3. Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni> dalam kitab tafsirnya Rawa>‘i’u al-Baya>n
Tafsi>r A<ya>t al-Ah}kam min al-Qur’a>n menggunakan kajian tematik atau
metode maud}u>‘i> dengan memuat kandungan-kandungan hukum yang
terdapat dalam al-Qur’an, hal ini bisa dilihat dari halaman daftar isi kitab
37

Moh Ismail. “Tafsir Al-Qurtubi,” Blog Makalah Pendidikan Islam Lengkap (31
Desember 2018) http://makalahpendidikanislamlengkap.blogspot.com/2015/07/tafsir-alqurtubi.
html?m=1 (03 Agustus 2019)
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beliau yang membahas suatu tema-tema hukum di setiap babnya namun
membahasnya secara berurutan sesuai dengan susunan ayat dalam alQur’an, berbeda dengan kitab tafsir dari Al-Qurt}ubi>> yang menyesuaikan
urutan ayat dan menganalisisnya satu-persatu. Karya dari Muh}ammad
‘Ali Al-S}a>bu>ni> ini merupakan karya terbaik dari semua karya yang beliau
buat.38 Dengan langkah-langkah penafsiran yang memuat tema-tema
hukum sehingga tidak semua ayat yang berkaitan dengan hukum ditulis di
kitab beliau, hal inilah yang menurut penulis memudahkan dalam mencari
pembahasan sesuai dengan tema permasalahan yang akan dibahas penulis.
4. Adapun dengan melihat hal unik dari kedua penafsiran sehingga penulis
mengambil dua penafsiran tersebut karena keduanya mengambil corak
atau gaya penafisiran bersifat fiqih sehingga sangat kompatibel dengan
penelitian penulis.

E. Kajian Relevan
Dari penelusuran peneliti terhadap beberapa referensi yang ada, penulis
mendapatkan beberapa referensi yang membahas tentang puasa, akan tetapi
dalam pembahasan tersebut dikaitkan dengan beberapa aspek yang lain seperti
pada aspek kesehatan, pendidikan karakter sebagai urgensi terhadap masyarakat
dan juga bentuk penelitian dan studi penasiran yang sama dengan penulis bahas,
untuk lebih jelas selanjutnya akan dipaparkan dibawah ini:

38

Andy Haryono, “Analisis MetodeTafsir Muh}ammad Al-S}a>bu>ni> dalam Kitab rawa>’i‘u
al-Baya>n,” Wardah 18, no. 1 (2017) h. 60.
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1. Muh}ammad Khoir dalam judul Skripsinya “Tidak Berpuasa Ramad}an
Bagi Musafir Yang Memulai Perjalanannya Pada Siang Hari” (studi
komparatif terhadap pendapat Ibnu Quddamah dan An-Nawawi).
Dalam segi penulisannya, skripsi tersebut menggunakan penelitian
kualitatif yang bersifat studi kepustakaan murni atau disebut library research,
kemudian dengan penulisan itu selanjutnya berfokus pada sumber data primer
pada kitab Al-Mug\ni karya Ibnu Quddamah dan kitab Minh}aj Al-T{a>libi>n karya
An-Nawawi dan mengkomparasi atau membandingkannya dari beberapa analisa
data-data, baik dari segi hukum maupun dalilnya. Setelah itu dari hasil teknik
penulisan skripsi Muh}ammad Khoir terdapat dua teknik umum, teknik pertama
yaitu secara induktif, artinya menganalisa suatu data sehingga digeneralisasikan
dengan kesimpulan bersifat umum, teknik kedua yaitu secara deduktif, artinya
menganalisa suatu data yang merupakan kebalikan dari teknik secara induktif,
dan metode utama penulisan tersebut adalah metode komparatif atau bentuk
penelitian dengan membandingkan dua pandangan yang diambil Muh}ammad
Khoir dan menyimpulkan pandangan tersebut. Dari hasil penelitiannya bahwa
adanya pertentangan antara nash dengan pemahaman logika, Ibnu Quddamah
menjadikan dalil nash sebagai pendukung pandangannya, sedangkan An-Nawawi
menggunakan pemahaman logikanya atau qa>’idah al-ra’yu.39
Dari skripsi di atas, bentuk penelitian yang menggunakan studi
kepustakaan murni (library reserch) sama dengan yang digunakan oleh penulis
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dan metode penyajian yaitu secara komparatif atau kajian perbandingan juga
sama dengan yang digunakan oleh penulis juga, tetapi pandangan yang digunakan
penulis merujuk pada pandangan Al-Qurt}ubi> dalam kitab Al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m alQur’a>n dan pandangan Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni> dalam kitabnya Rawa>‘i’u alBaya>n Tafsi>r A<ya>t al-Ah}kam min al-Qur’a>n, yang berfokus pada illat safar pada
objek kajian ayat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 184-185.
2. Syamsul Fatoni yang membahas tentang “Hadis-Hadis Tentang Pilihan
Berbuka Puasa Atau Berpuasa Dalam Perjalanan” (Studi Ma’anil Hadis).
Dalam Skripsi tersebut, dijelaskan bahwa sejumlah hadis mengisyaratkan
diberikannya rukhs}ah atau keringanan untuk berbuka puasa dalam berpergian
dengan toleran dan mudah, dan sepatutnya diterima rukhs}ah itu. Hanya
dikhawatirkan hal tersebut dapat mendorong orang yang menyukai keringanan
lantas bersikap seenaknya, sehingga dapat meninggalkan ibadah-ibadah wajib
karena alasan sepele. Maka para ulama bersikap ketat dan membuat syarat-syarat
tertentu dengan melakukan batasan-batasan pada perjalanan terutama ketika
dalam keadaan berpuasa, apakah melaksanakan puasa itu atau tidak. Dalam
beberapa hadis tidak adanya taukid atau keharusan namun merupakan sebuah
pertanyaan dan jawaban antara satu hadis dengan hadis lainnya. Dalam hasil
penelitiannya, disebutkan bahwa tidak ada keharusan tersendiri dalam
meninggalkan puasa ketika berpergian, dan alangkah baiknya melaksanakan
puasa itu. Mengingat transportasi pada zaman sekarang lebih maju dan serba
nyaman dibandingkan zaman dahulu. Dengan demikian puasa lebih baik
dibandingkan membatalkan puasa ketika dalam perjalanan, walaupun dalam
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hadis sendiri tidak ada keharusan berpuasa atau berbuka ketika dalam
perjalanan.40
Berdasarkan skripsi diatas, pembahasan di penelitiannya memiliki
kesamaan dengan yang dimiliki penulis, yaitu musafir dalam menjalankan puasa
atau tidak berpuasa. Namun dengan melihat daripada objek kajian, dalam skripsi
Syamsul Fatoni menggunakan objek kajian dari beberapa hadis sedangkan dari
penulis menggunakan ayat-ayat al-Qur’an. Arah tujuan dari hasil penelitiannya
akan nampak terlihat sama dengan melihat beberapa referensi dari skripsi
tersebut dengan referensi yang diambil penulis tidak jauh berbeda, akan tetapi
kembali lagi bahwa objek kajian dari skripi tersebut mengambil dari beberapa
hadis yang bersangkutan dengan judul permasalahan dan penelitian dari penulis
hanya mengambil dua pandangan dari ulama tafsir berkaitan dengan
permasalahan dan membandingkan serta menyimpulkannya.
3. Mohammad Adi Firmansyah dalam jurnal Cermin Dunia Kesehatan
(CDK) pada jilid 42 terbitan ketujuh tentang “Pengaruh Puasa Ramad}an
pada Beberapa Kondisi Kesehatan”
Dalam jurnal tersebut, Mohammad Adi Firmansyah menjelaskan bahwa
dalam kisaran waktu berpuasa antara 11 jam sampai 18 jam puasa tidak
dimaksudkan untuk menyulitkan dan mencelakakan individu muslim dan
meskipun wajib, puasa memiliki rukhs}ah (keringanan) yakni dapat dibatalkan
pada kondisi tertentu yang bisa membahayakan jiwa atau kesehatan apabila
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puasa tersebut diteruskan. Mohammad Adi Firmansyah juga menulis bagi para
muslim yang menjalani puasa satu bulan penuh dapat memiliki latar belakang
kondisi medis yang berbeda-beda maka pengetahuan puasa dan dampaknya
terhadap kondisi medis menjadi sangat penting bagi seorang dokter untuk
mengetahui potensi risiko yang terkait dengan puasa selama bulan Ramad}an.
Aspek-aspek kesehatan menurut paparan Mohammad Adi Firmansyah
dalam jurnalnya yang berkaitan dengan puasa Ramad}an dan implikasinya pada
beberapa kondisi penyakit yang kerap dijumpai dalam praktik sehari-hari, seperti
masalah pada saluran pencernaan, penyakit jantung, diabetes melitus, hipertensi,
penyakit ginjal kronik, asma, dan kehamilan.41
Definisi yang disampaikan Mohammad Adi Firmansyah diatas mengenai
”Pengaruh Puasa Ramad}an pada Beberapa Kondisi Kesehatan” terdapat
persamaan dengan apa yang penulis teliti, yaitu pada pembahasan puasa itu
sendiri, akan tetapi obyek kajian pada jurnal Mohammad Adi Firmansyah secara
faktual mengarah pada aspek-aspek kondisi medis atau kesehatan sedangkan
pada obyek kajian penulis adalah pada segi aspek musafir sebagai ‘illat safar
dengan melakukan perbandingan pandangan Al-Qurt}ubi> dan Muh}ammad ‘Ali AlS}a>bu>ni> terutama pada Q.S. Al-Baqarah/2: 184-185. Dan pada aspek kesehatan
penulis mengambil dampak pada kesehatan musafir dalam melakukan perjalanan
sehingga nampak batasan pada judul permasalahan penulis dengan jurnal
Mohammad Adi Firmansyah.
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4. Khabib Abdul Azis mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang
membahas tentang “Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap
Pendidikan Karakter” (Studi tentang Puasa dalam Kitab al-Fiqh al-Islami
wa ‘Adillatuhu Karya Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili).
Dalam skripsi tersebut, Khabib Abdul Azis menjelaskan bahwa kejiwaan
dan sosialitas cenderung belum sepenuhnya tertanam dalam diri manusia
sehingga menimbulkan gejolak perselisihan, pertengkaran dan kerenggangan
hubungan antar sesama, sehingga bangsa ini terdampak gejala kemorosotan
moral yang amat parah, terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)
dimana-mana, pergaulan bebas dan narkoba merambah di kalangan remaja,
pelajar bahkan mahasiswa, dan sebagainya. Karakter bangsa dan jati diri manusia
pun seakan sudah bergeser ke arah yang bukan pada hakikatnya. Dalam kajiannya
menunjukkan bahwa nilai-nilai puasa dalam pandangan Prof. Dr. Wahbah AlZuhaili memiliki urgensi yaitu; (a) Mendidik manusia ke arah sifat kesabaran dan
dapat mengendalikan diri dari segala yang membatalkan puasa dan nilai puasa.
(b) Secara perlahan dari berakhlak mulia akan memperoleh derajat muttaqin,
dapat pula menghilangkan sifat tercela yang mengarah pada pertumbuhan
karakter seseorang. (c) Menumbuhkembangkan kepedulian sosial yang tinggi. (d)
melaksanakan ibadah puasa dengan benar dapat menghilangkan berbagai
penyakit.42
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Dalam skripsi tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi
yang akan peneliti kaji, persamaan tersebut berkaitan dengan arah konsep
tersebut kepada ibadah puasa. Namun perbedaan yang peneliti dapati dalam
skripsi tersebut adalah bekaitan dengan judul umum dan obyek kajiannya. Judul
skripsi Khabib Abdul Azis menekankan pada hubungan antara puasa secara
umum dan karakter, sedangkan judul skripsi yang akan diteliti menekankan pada
relasi antara puasa dan musafir serta objek kajiannya mengkhususkan pada tafsir
ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan pandangan Al-Qurt}ubi> dan
Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni>.
5. Aghnam Shofi yang mengkaji “Puasa Menurut Syeikh ‘Ali Ahmad alJurjawi dalam Kitab Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuhu” (Suatu kajian
Aksiologi).
Dalam skripsi tersebut, memaparkan bahwa pendapat Al-Jurjawi hikmah
puasa digolongkan atas empat aspek yang meliputi; (a) Aspek Spiritual
mencakup nilai-nilai Ilahiyah yang dapat didasarkan atas ketakwaan penuh dan
ikhlas karena Allah swt. semata. (b) Aspek Sosiologis yang mencakup kesadaran
akan nilai kemausiaan universal, munculnya sosialitas dalam lingkungan hidup
antar sesama manusia sehingga terbentuk konsep amalan spiritual yang optimal.
(c) Aspek Kesehatan baik dari segi medis maupun segi rohani. Nafsu perut dan
gairah seksual menjadi poin penting akan poros pengendalian diri jika diimbangi
dengan ibadah puasa maka berpengaruh kepada efektifitas serta langkah yang
kurang terkontrol untuk sejenak beristirahat pada organ tubuh fisik manusia. (d)
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Aspek Psikologis mencakup konsep pengendalian diri yang terdiri atas kerangka
berfikir, kerangka mengolah rasa serta kerangka perilaku seseorang.43
Dalam skripsi tersebut sudah menjelaskan secara rinci mengenai puasa
dalam suatu pandangan, namun belum pada aspek pembahasan suatu masalah
yaitu salah satunya apabila sedang dalam perjalanan atau bersafar. Maka dalam
skripsi ini akan dijelaskan permasalahan tersebut tetap dalam koridor objek
kajian ayat-ayat al-Qur’an terkhusus pada Q.S. Al-Baqarah/2: 184-185 yang
membahas komparasi Puasa dan musafir terhadap illat pada pandangan AlQurt}ubi> dan Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni>.
6. Siti Halimang, Dosen STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dalam jurnal Al‘Adl pada jilid 7 terbitan pertama tentang “Pendekatan ‘Illat Hukum
Dalam Penalaran Fikih”
Disebutkan bahwa pendekatan ‘illat hukum dalam penalaran fikih
terdapat langkah-langkah penerapan guna memahami substansi yang akan
dilakukan, anntara lain memastikan kebenaran ‘illat suatu hukum sesuai dengan
jalannya, kemudian memahami kaidah-kaidah us}u>l fiqh yang berkaitan dengan
‘illat hukum serta memastikan keberadaan ‘illat pada permasalahan terapan.44
Metode yang digunakan dalam menerapkan ‘illat hukum, yaitu penetapan
secara nas} atau tekstual, ijma‘, Al-Ima> atau isyarat dalil, Al-Muna>sabah (terbagi
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atas empat yaitu Al-Muna>sib al-Mulg\i, Al-Muna>sib al-Mu’tabar, Al-Muna>sib alMursal), Al-Daura>n dan yang terakhir Al-Sabru wa al-Taqsi>n.45
Sumber penelitian yang digunakan dalam jurnal ini mengambil tema
‘illat, dan dari jurnal inilah penulis mengambil sampel penelitiannya karena fokus
utama dalam pembahasan penulis adalah pada ‘illat safar, sehingga dalam
penerapan hukum puasa bagi musafir penulis menganalisanya dari sisi ‘illat dan
didukung dengan penelitian dari sumber data pada jurnal dari Siti halimang.

F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui pembahasan puasa dan musafir menurut pandangan
Al-Qurt}ubi> dan Muh}ammad ‘Ali Al-S}a>bu>ni> terhadap ‘illat safar dalam
Q.S. Al-Baqarah/2: 184-185.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua pandangan mufassir
serta menarik kesimpulan dari suatu pembahasan tersebut
3. Untuk mengambil urgensi puasa dan musafir terhadap masyarakat.
2. Kegunaan
Kegunaan dalam hasil tulisan ini terbagi atas dua hal, kegunaan secara
teoritis dan kegunaan secara praktis.
1. Kegunaan teoritis yang diharapkan adalah;
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a. Memiliki nilai akademis dan faktual yang dalam memberikan
sumbangsih atau kontribusi pada penulisan karya tulis ilmiah
Perguruan Tinggi Islam.
b. Meningkatan wawasan khazanah intelektual seorang muslim dalam
mengambil suatu hukum tertentu dalam al-Qur’an maupun hadits.
c. Menjelaskan dan memaparkan perkara-perkara hukum syariat pada
pandangan ulama tertentu dan menarik kesimpulannya.
2. Kegunaan Praktis yang diharapkan adalah;
a. Dapat membantu penulis dalam mengungkapkan pemikiran dan hasil
kajian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis.
b. Menjadi wahana transmisi pengetahuan dari IAIN Kendari ke kalangan
yang membutuhkan, termasuk ke masyarakat luas.
c. Memaknai lebih dalam suatu perkara hukum dalam ajaran Islam
dengan melihat berbagai pandangan ulama dan mengurangi pendapatpendapat dari sumber yang kurang kuat pembuktiannya.

