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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

Penelitian tentang tradisi lokal suatu  masyarakat telah banyak dilakukan, 

baik yang berhubungan dengan keyakinan, penyembuhan penyakit atau 

pengobatan, permohonan keselamatan atau tolak bala, maupun yang berhubungan 

dengan pertanian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengangkat kembali 

niala-nilai yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, melestarikan tradisi-

tradisi masyarakat yang mendekati ambang kepunahan sebagai akibat dari 

kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan pada era globalisasi. Sebagai 

perbandingan dalam penelitian, peneliti menampilkan beberapa hasil penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan dan menjadi referensi perpustakaan yang 

dianggap relevan dengan penilitian yang akan dilakukan, sehingga dari hasil 

penelurusuran pustaka yang dilakukan, penulis menemukan banyak kajian-kajin 

yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik dalam bentuk buku 

maupun hasil penelitian, namun dari sekian banyak kajian pustaka yang terkait, 

penulis memcantumkan sebagian yang dianggap relevan dan mewakili pustaka-

pustaka yang lain, di antaranya: 

1. Penelitian yang berjudul Tradisi BangkaMbule-mbule Pada Masyarakat 

Mandati Di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
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(1986-2013) yang disusun oleh Asyana Biru dan Ali Handara dalam jurnal 

penelitian pendidikan sejarah; HISTORICAL EDUCATIAN. ( Asyana Biru 

dan Ali Hanara, 2016) 

Penelitian ini Asyana Biru dan Ali Handara menguraikan pembahasannya 

dengan diawali dari Pendahuluan, metode Penelitian, hasil penelitian dan 

Pembahasan dan Kesimpulan.   

Berdasarkan penelitian ini, Asyana Biru dan Ali Handara menjelaskan 

tentang beberapa aspek dalam tradisi Bangka Mbule-Mbule, yaitu definisi Bangka 

Mbule-Mbule itu sendiri, kedudukan dan fungsi bangka mbule-mbule, proses 

pelaksanaan Bangka Mbule-Mbule, sampai pada nilai-nilai tradisi Bangka Mbule-

Mbule. Hanya saja pembahasan terkait Bangka Mbule-Mbule dalam penelitian ini, 

hanya sebatas pada aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya tanpa 

memberikan penjelasan terkait bagaimana tradisi bangka mbule-mbule dalam 

prepektif hukum Islam. 

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena 

pembahasan dalam penelitian tersebut hanya terbatas pada definisi, proses, dan 

nilai-nilai yang ada pada Bangka Mbule-mbule, sedangkan penelitian yang akan 

penulis lakukan mencakup definisi, tahapan-tahapan, dan pandangan hukum Islam 

tentang tradisi Bangka Mbule-mbule itu sendiri, serta yang menjadi fokus 

pembahasan dalam penelitian yang akan dilakuan adalah ritual  Bangka Mbule-

mbule dalam prepektif hukum Islam. 

2. Skripsi yang berjudul Peletarian Budaya Tradisi Bangka Mbule-mbule 

Sebgai Icon Parawisata (Studi Kasus Pada Masyarakay Mandati Di 

Kabupaten Wakatobi) yang disusun oleh Husli dari Universitas Negeri 

Halu Oleo Kendari 2016). 
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Skripsi tersebut menguraikan lima bab yaitu a) Pendahuluan, b) tinjauan 

pustakan, c)metode penelitian, d) hasil dan pembahasan penelitian e) penutup. 

Huslin menjelaskan tentang beberapa aspek dalam tradisi bangka mbule-

mbule, yaitu latar belakang pelaksanaan tradisi Bangka Mbule-mbule, proses 

pelaksanaan Bangka Mbule-mbule, fungsi tradisi Bangka Mbule-mbule, dan upaya 

pelestarian Bangka Mbule-mbule. Hanya saja pembahasan Terkait Bangka Mbule-

mbuledalam skripsi ini hanya sebatas aspek-aspek yang telah disebutkan diatas, 

dan fokus pembahasan skripsi ini adalah bagaimana melestarika tradisi Bangka 

Mbule-mbulesebagai icon pariwisata masyarakat Mandati di Kabupaten Wakatobi. 

Dengan demikian skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karna 

fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya melestarikan 

Bangka Mbula-mbulesebagai iconpariwisata masyarakat Mandati di Kabupaten 

Wakatobi, sedangkan fokus pembahasan dalam penelitian yang akan dilakukan 

adalah bagaimana Bangka Mbule-mbuledalam tinjauan hukum Islam. 

3. Skripsi yang berjudul “Tradisi Bangka Mbule-Mbule di Kelurahan 

Mandati” (La ode Arjuno Emang Sah dari, Universitas Muhammadia Bau-

bau 2010). 

Skripsi ini, La Ode Arjuno Emangsa menguraikan lima bab yaitu a) 

pendahuluan, b) Landasan teori, kajian penilitian yang relevan  dan kerangka 

berpikir, c) metode penilitian, d) hasil penilitian dan pembahasan, e) kesimpulan. 

Pembahasan skripsi ini, La ode Arjuno menjelaskan tentang beberapa 

aspek dalam tradisi bangka Mbule-mbule. yaitu latar belakangmunculnya tradisi 

Bhangka Mbule-mbule, tata cara pelaksanaan tradisi Bangka Mbule-mbuledan 

makna yang terkandung dalam tradisi Bangka Mbule-mbule.. Hanya saja 

pembahasan terkait bangka mbule-mbule dalam skripsi ini hanya sebatas aspek-

aspek yang telah disebutkan diatas, dan fokus pembahasan skripsi ini adalah 
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mengenal tradisi Bangka Mbule-mbule di Kelurahan Mandati.DenganDemikian 

skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karna fokus 

pembahasan dalam skripsi ini adalah, mengetahui tradisi Bangka Mbule-mbule di 

Kelurahan Mandati. Sedangkan fokus pembahasan dalam penelitian yang akan 

dilakukan adalah bagaimana Bangka Mbule-mbule dalam tinjauan hukum Islam. 

B. Kajian Umum Tentang Kebudayaan  

1. Pengertian Budaya 

Kata budaya berasal dari bahasa san sekerta yang berarti akal sebagaimana 

dijelaskan  berikut: 

Kata budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti 

cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa 

sansekerta, budyah, yaitu bentuk jamak kata buddhi yang berarti budi atau 

akal. Dalam bahsa inggris, kata cultur. Dalam bahasa latin, berasal dari 

kata colera. Colera berarti mengolah, mengerjakan, menyubur, dan 

mengembangkan tanah (bertani). (Elly M.Setiadi, 2006 :28.) 

Pengertian budaya atau kebudayaan menurut beberapa ahli, sebagai 

berikut: 

a. E.B Tylor budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat 

manusia sebagai anggota masyarakat. 

b. R.Linton kebudayaan dapat dipandang konfigurasi tingkah laku yang 

dipelajari dan hasil tingkah laku yang di pelajari, di mana unsur 

pembentukannaya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat 

lainya. 

c. Kontjaraningrat, budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, 

dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan mayarakat yang 
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dijadikan milik manusia dengan belajar. Budaya dapat diperoleh dari 

belajar dan gagasan dalam pemikiran dan kemudian terwujud dalam 

seni. 

d. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soermardin kebudayaan adalah semua 

hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. 

e. Herkovits, kebudayaan adalah bagian lingkungan hudup yang 

diciptakan oleh manusia.  

f. Ki Hadjar Dewantoro mengatakan bahwa kebudayaan adalah “sesuatu” 

yang berkembang secara kontinyu, konvergen, dankonsentrasi. Jadi 

kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis, baku atau mutlak. 

Kebudayaan berkembang seiring dengan perkembangan evolusi batin 

maupun fisik manusia secara kolektif. (Abdullah Faisol dan Samsul 

Bakri, 2014 : 18-19.) 

Berdasarkan teori di atas, Kebudayaan atau budaya menyangkut 

keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupu non-material. 

Sebagian besar ahli yang mengartika kebudayaan seperti ini kemungkinan besar 

sangat dipengaruhi oleh evolusional, yaitu sesuatu teori yang mengatakan bahwah 

kebudayan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan 

yang lebih kompleks. 

Supstansi (isi) utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala 

macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat 

yang memberikan jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk 

maupun berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, 

persepsi, dan etos kebudayaan. Sistem budaya merupakan komponen dari 

kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari atas pemikiran-pemikira, 

gagasan, konsep, serta keyakinan dengan demikian sistem kebudayaan 
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merupakan bagian dari kebudayaan yang dalam bahasa indonesia lebih 

lazim disebut dengan adat istiadat. Dalam adat istiadat terdapat juga sistem 

norma dan disitulah salah satu fungsi sistem budaya adalah menata serta 

menetapkan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia. (Elly M.Setiadi, 

, 2006 : 20-22.) 

Kebudayaan pada hakikatnya memiliki jangkauan dan ruang lingkup yang 

sangat luas. Kebudayaan dibagi menjadi lima aspek yaitu: 1) Kehidupan spritual, 

2) Bahasa dan kesastraan, 3) Kesenian, 4) Sejarah dan, 5) Ilmu pengetahuan. 

Kehidupan spritual, bisa berwujud hasil karya manusia yang bersifat 

kebendaan (fisik), seperti sarana (candi, patung nenek moyang, arsitektur), 

peralatan (pakaian, makanan, alat-alat upacara). Namun juga bisa berupa sistem 

sosial, seperti upacara-upacara (kelahiran, pernikahan, kematian dan upacara pada 

hari-hari keagamaan). Sedangkan bahasa dan kesastraan meliputi bahasa daerah, 

pantun syair, dan novel-novel  atau segala bentuk karya sastra. 

2. Komponen Kebudayaan 

Unsur-unsur kebudayaan pada umumnya, meliputi berbagai hal, di 

antaranya adalah sebagai berukut: 

a. Melville J. Herskovits membagi bahwa kebudayaan memiliki 4 unsur, 

yaitu: (1) Alat-alat teknologi, (2) Sistem ekonomi, (3) Keluarga, dan (4) 

Kekuasaan politik. 

b. Bronislaw Malinowski, yang membagi kebudayaan ke dalam empat 

unsur yaitu(1) Sistem normal sosial yang kemungkinan kerja sama 

antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam 

sekitarnya, (2) Organisasi ekonomi, (3) Alat-alat dan lembaga-lembaga 

atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga 
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pendidikan utama, dan(4) Organisasi kekuatan (politik). (Abdullah 

Faisol dan Samsul akri, 2014 : 20-22.) 

Kedua pendapat di atas pada dasarnya tidak jauh berbeda, tetapi saling 

melengkapi dan menguatkan. Namun keduanya dapat dipilih menjadi dua bagian 

penting, yaitu sistem sosial, politik dan keluarga pada satu sisi, serta alat-alat 

produksi (teknologi) dan  lembaga pada sisi lainnya. 

Sedangkan komponen kebudayaan secara garis besar dapat digolongkan 

sebagai atas dua hal, yaitu: 

1) Kebudayaan yang bersifat meterial 

Kebudayaan yang bersifat materil mengacu pada semua karya masyarakat 

yang nyata dan konkret. Hasil temuan-temuan masyarakat yang bersifat 

arkeologis, seperti bangunan candi, perhiasan, mangkuk, piring, gelas, senjata, 

dan lain-lain yang dihasilkan dari penggalian dalam bentuk kebudayaan yang 

bersifat materi, namun demikian, bahwa kebudayaan yang bersifat materi tidak 

semata-mata temuan erkologi, tatapi semua hasil karya manusia yang berbentuk 

barang masuk katagori materi, seperti televisi, pesawat terbang, stasion olah raga, 

pakaian, gedung pencakar langit, arsitektur mesjid, mesin cuci dan lain 

sebagainya. 

2) Kebudayaan Bersifat Non-material 

Kebudayaan yang besifat non-material adalah karya manusia yang bersifat 

abstrak, tidak bisa diraba dan diamati, namun diwariskan dari generasi kegenerasi, 

seperti dongeng, cerita rakyat, pemikiran-pemikiran, lagu atau tarian tradisional, 

dan lain sebagainya. 

3. Wujud Kebudayaan 

Sebagai makluk yang berakal, manusia menghasilkan sesuatu dari usaha 

pemikiranyang terus berkembang dan berlaku dalam kehidupan sosial. Hasil 
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pemikiran yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat itulah yang disebut 

kebudayaan baik yang konkrit maupun yang abstrak.Wujud kebudayaan pada 

dasarnya bisa berupa benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makluk 

budaya, berupa perilaku dan benda-benda hidup, organisasi sosial,kepercayaan 

(religi), seni, dan lain-lainnya, yang semuanya dimaksud untuk membantu 

manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat, (Abdullah Faisol dan 

Samsul akri, 2014 : 22-24.) 

Wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga bagian utama, yaitu: 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai, normal, 

peraturan dan sebagainya. 

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dan kelakuan berpola pada 

manusia  dalam masyarakat. 

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil manusia. (Faisal Ismail 

2014 :12.) 

Ketiga kebudayaan di atas, satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. 

Ketiganya pada dasarnya menyatu pada diri manusia dalam kehidupannya di 

masyarakat. Misalnya,kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada 

tindakan (aktivitas) dan hasil yang berupa karya (Artefak) manusia.  

4. Nilai-nilai Budaya 

Nilai-nilai budaya biasanya meliputi wawasan etika dan kepribadian 

manusia sebagai induvidu maupun sebagai masyrakat. Hal ini meliputi: 

a. Nilai teoritik 

b. Nilai ekonomi 

c. Nilai agama 

d. Nilai seni 

e. Nilai kuasa, dan 
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f. Nilai solidaritas. 

Enam nilai budaya itu merupakan kristalisasi dari berbagai macam nilai 

kehidupan manusia, yang selanjutnya membentuk macam nilai manusia, yang 

selanjutnya membentuk kepribadian dan norma atau etika induvidu maupun 

kelompok (masyarakat). Adapun nilai yang ada pada diri seseorang atau 

sekelompok orang akan menentukan sosok mereka  sebagai manusia berbudaya. 

Orang yang lebih dipengaruhi oleh nilai ekonomi akan berkerja keras untuk 

mendapatkan hal-hal yang bersifat mareri dan kepuasan materil sekalipun kadang-

kadang kurang memperhatikan halal dan haram. 

Masyarakat yang lebih dominan pada nilai teori cenderung menjadi ilmuan 

yang tentu memiliki hasil karya yang berbeda dengan meraka yang bertatus 

ekonomi. Sedangkan orang yang dipengaruhi oleh nilai kuasa cenderung 

memburu kekuasaan, nilai politik cukup tinggi, tega dan nekat menjadi bagian 

penting untuk mencapai tujuan. Mereka yang dipengaruhi nilai agama dan seni 

cenderung menjadi sufistik, seniman dan seterusnya. 

Budaya progresif akan mengembangkan cara berpikir ilmiah melahirkan 

berbagai cabang Ilmu pengetahuan, sedangkan puncak dari budaya ekpresif 

bermuara pada kepercayaan mitologis mistik. Pendukung budaya progresif pada 

umumnya dinamis dan siap digantikan oleh generasi penerus dengan penemuan-

penemuan baru, sedangkan pendukung budaya ekpresif biasanya statis atau 

tradisional, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang telah hilang. 

Terciptanya atau terwujudnya suatu kebudayaan merupakan hasil interaksi 

antara manusia dengan segalah isi alam raya melalui kemampuan daya yang 

dimiliki. Kemampuan daya yang dimiliki manusia antara lain akal, intelegensia, 

dari intitus; perasaan dan emosi, kemampuan, fantasi dan perilaku. (Elly M.Setiad 

2006 : 23) 
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Sumber-sumber kemampuan daya manusia tersebut, nyatalah bahwa 

manusia menciptakan kebudayaan. Ada hubungan dialektika antara manusia dan 

kebudayaan. Kebudayaan adalah produksi manusia, namun manusia itu sendiri 

adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia 

menciptakanya. Kebudayaan akan terus hidup mana kalah ada manusia sebagi 

pendukungnya 

5. Tradisi 

Memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tentu mengandalkan kemampuan 

diri sendiri untuk menjadikan alam sebagai objek yang dapat dikelola untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kebudayaan 

tersebut lahir diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem 

kekerabatan, stratifikasi sosial, religi mitos, dan sebagainya. Semua aspek yang 

harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya sekaligus secara spontanitas 

akan melahirkan kebudayaan atau tradisi. Tradisi adalah kesamaan benda materil 

dan gagasan yang berasal dari masa lalu, tetapi masi ada hingga masa kini dan 

belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang 

benar atau warisan masa lalu. Namun, tradisi yang terjadi berulang-ulang tidak 

dilakukan secara kebetulan atau disengajai. (Sztompka, 2007 : 21) 

Pemahaman tersebut, jelas bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia 

secara turun-temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya 

untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan “tradisi” yang berarti bahwa 

hal tersebut menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A. van 

Peusen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerus norma-norma, adat 

istiadat, kaidah-kaidah, dan harta-harta. Tradisi dapat diubah, diangkat, ditolak, 

dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. Lebih kususnya tradisi 
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yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi 

itu sendiri.( Peursen, van 1988 : 78) 

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan 

budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang 

terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui hal-hal berikut.  

a. Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan 

hubungan antara induvidu dalam kelompok). Adat istiadat sebagai 

sarana mewariskan masa lalu terkadang disampaikan tidak sama persis 

dengan yang terjadi pada masa lalu, tetapi mengalami perubahan 

sesuai dengan perkembangan zaman. Masa lalu sebagai dasar untuk  

terus dikembangkan dan diperbarui. 

b. Nasehat para leluhur dilestarikan degan cara menjaga nasehat tersebut  

melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian 

disampaikan  secara lisan dan turun temurun dari satu generasi 

selanjutnya. 

c. Peran orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki 

kemampuan lebih dalam menaklukan alam) dalam masyarakat. 

Contoh: adanya keyakinan bahwa roh-roh halus dijaga, disembah, dan 

diberikan apa yang disukainya dalam bentuk sesaji. Pemimpin 

kelompok menyampaikan  secara lisan sebuah ajaran yang harus 

ditaati oleh anggota masyarakat. 

d. Membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok 

masyarakat berupa lukisan dan perkakas sebagai alat bantu hidup serta 

bangunan tugu atau makam. Semua itu dapat diwariskan kepada 

generasi selanjutnya hanya dengan melihatnya. Contoh: benda-benda 
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tajam sepertikapak lonjong dan berbagai peninggalan manusia purba 

dapat mengambarkan keadaan zaman masyarakat penggunanya. 

e. Kepercayaan kepada roh-roh dan arwah nenek moyang dapat termasuk 

sejarah lisan sebab peninggalan bukti sejarah berupa benda-benda dan 

bangunan yang di buat. .( Peursen, van 1988 : 78) 

Berdasarkan definisi di atas, tradisi mencakup kelangsungan masa lalu 

pada masa kini dari pada sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal 

darimasa lalu yang dibuang atau dilupakan. Di sini tradisi hanya berarti warisan, 

apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikatakan Shils, yaitu keseluruhan benda materil dan gagasan dari masa lalu, 

tetepi benar-benar masih ada sampai kini dan belum dihacurkan, dirusak. Tradisi 

berarti segalah sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa 

kini. Sztompka, 2007 :23) 

Pengertian tradisi diadopsi dari bahasa latin (traditio) yang berarti 

“diteruskan” atau kebiasaan. Tradisi memiliki akar masa lampau dan sedikit 

banyak mengandung ciri-ciri sakral, seperti sistem kekerabatan, sistem 

kepercayaan, seni, adat istiadat, dan berbagai bentuk kebiasaan lain yang 

dilakukan secara turun temurun. Meskipun dalam skala ruang dan waktu sudah 

berubah, tradisi tidak hilang, tidak mati sebab secara terus menerus dihidupkan 

melalui pemahaman masa kini. Sebagai sebuah sumber khazanah kebudayaan 

masyarakat lama, khususnya berbagai bentuk kearifan lokal, tradisi perlu 

dipelihara dan dikembangkan. 

Penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran atau 

benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang digunakan masa 

kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan 

historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau 
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penerimaan. Sesuatu yang secara sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan 

betapa menariknya fenomena tradisi itu. 

Berbicara tentang tradisi atau tradisi lisan (oral tradition) dalam ruang 

lingkup sangat luas, apalagi berbicara tentang kelisanan karena meliputi aspek 

kemasyarakatan dan kebudayaan yang dilisankan. Misalnya, aspek arsitektur, 

seni, hukum adat, kepercayaan, ritual, pengobatan tradisional. Salah satu di 

antaranya adalah tradisi Bangka Mbule-mbule di kelurahan Mandati II Kecamatan 

Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi. 

Secara etimologi arti Bangka Mbule-mbule berasal dari bahasa lokal, yaitu 

bahasa pulau dengan bahasa Kepulauwan Tukang Besi atau bahasa Mbeda-mbeda 

atau saat ini dikenal dengan bahasa Wakatobi. Kata Bangka berarti “perahu”, kata 

Mbule berarti “pulang” karena kata Mbule mengalami pengulangaan menjadi 

Mbule-mbule “dipulangkan” atau “dihanyutkan” dan atau “dilarung kelaut”. 

Bangka Mbule-mbuler adalah sebuah upacara ritual adat masyarakat 

Mandati II, Kecamatan Wangi-wangi selatan, Kabupaten Wakatobi. Ritual 

Bangka Mbule-mbule ini sudah menjadi sebuah kebudayaan yang tertanam di 

kalangan masyarakat Mandati sejak dahulu kala dan pelaksanaanya dilakukan 

lima tahun sekali ataupun jika diperlukan dapat di laksanakan satu tahun sekali. 

Ritual semacam ini dilakukan manakala negeri (masyarakat Mandati II pada 

kususnya dan seluru negeri pada umumnya) dilihat oleh para sepupu adat 

setempat sedangkan mengalami bencana, seperti gagal panen, penyakit yang 

mewabah, kerisuhan, ketidak stabilan keamanan masyarakat, dan seluru kejadian 

yang meresakan masyarakat. 
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Proses awal pelaksanaan ritual adat ini dimulai dengan diadakannya 

pertemuan oleh seluruh tokoh adat. Pertemuan itu mendiskusikan mengenai hari, 

bahan-baha yang diperlukan yaitu biaya dan sebagainya yang menyangkut 

persiapan pelaksanaan trdisi adat ini. Setelah mendapatkan kesepakat yang 

matang mengenai prosese pelaksanaan ritual ini dilaksanakanlah proses 

selanjutnya, yaitu pencarian kayu untuk sampan, pada hari yang di tentukan para 

sepupuh adat berangkat kehutan Mandati  untuk mencari kayu Kalele sebagai 

bahan perahu. Kayu tersebut digelondong ke Mandati II dan di buat secara 

beramai-ramai siang dan malam oleh tukang  ahli pembuat perahu setempat  pada 

malam hari di selesai pembuatan perahu, di dalam sebuah rumah acara, sesepuh 

wanita melakukan doa-doa, bersenanung kaandio untuk memeriakan acara dan 

mempersiapkan seluru hasil perkebunan setempat sebagai isi perahu. 

Pengisian dan perhiasan perahu dilakukan oleh ibu-ibu dengan diiringi 

terompet tradisional yang dibuat dari dau kelapa yang ditiup beramai-ramai oleh 

anak-anak. Isi perahu berupa seluru jenis hasil perkebunan dan orang-orang (pria 

dan wanita) sebagai simbol kejahatan yang akan dihanyutkan. Setelah semua siap, 

pada siang hari para tokoh agama melakuakan doa pelepasan perahu Bangka 

Mbule-mbule ini. Selanjutnaya, perahu ini diusung beramai-ramai 

kepersimpangan jalan diputar sebanyak delapan kali dan kemudian dibawa 

kepantai untuk dihanyutkan. Setibanya di pinggir pantai dengan disaksikan oleh 

seliru masyarakat Mandati II dan penonton dari desa lain yang riang gembira akan 

terbuangnya bencana ini. Perahu kemudian dibawa berenang ke tengah laut dan 

ditenggelamkan beserta seluru isinya dengan harapan bahwa dengan 
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tenggelamnya perahu Bangka Mbule-mbule ini pula seluruh keresahan masyarakat 

Mandati II. 

C. Kajian Umum tentang Kebudayaan dalam Perspektif Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam  

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan: 

Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku 

bagi semua orang dalam suatu masyarakat  (negara); undang-undang, 

peraturan, disebut untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; 

patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiawa (alam) yang 

tertentu; -alama; 4 keputsan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim 

(dalam pengadilan); vonis. (Departemen Pendidikan Nasional 2006 :559.) 

 

Hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma 

yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau 

norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dang ditegakan 

oleh penguasa. (Muhammad Daud Ali, 1996:  38.) 

Islam adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad 

saw untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya 

kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan 

pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad saw Untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai 

kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

Gabungan dua kata hukum dan Islam itulah hukum Islam. Dengan 

memahami arti dari dua kata yang ada dalam Istilah hukum Islam ini, dapatlah 

dipahami bahwa hukum Islam seperangkat norma atau peraturan yang bersumber 
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dari Allah Swtdan Nabi Muhammad saw untuk mengatur tingkah laku manusia di 

tengah-tengah masyarakat, Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa hukum Islam adalah 

“Seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah Swt. Dan 

Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani 

kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama 

Islam.” (Utsman Ali, 20Agustus 2017). 

Bahasa Indonesia, hukum Islam diartikan sebagai peraturan-peraturan dan 

ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran; hukum 

syarah. (dalam pengadilan); vonis. (Departemen Pendidikan Nasional 2006 :557. 

Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum 

yang besumber dari ajaran Islam. 

Khazana litertur Islam (Arab), termasuk dalam Al-Qur’an dan Sunnah, 

tidak dikenal istilah hukum Islam dalam suatu rangkaian kata (yakni: al-hukmu al-

islami. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam 

literatur Arab, termasuk dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam literatur Islam 

ditemukan dua istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu al- 

syari at al- Islamiyy(syariah Islam) al fiqh al Islamiyyah (fiqh Islam) 

a. Syariah Islam 

Syariah adalah jalan yang mengarahkan manusia kepada pokok ajaran 

agama sebagaimana dijelasankan sebagai berikut, Menurut Hasbi Ash-Shidieqy  

”syariah adala segalah yang disyariatkan Allah kepada kaum muslimin, 

baik ditetapkan oleh Al-Qur’an maupun Sunnah Rasul yang berupa sabda, 

perbuatan atau taqrirnya.” (Hasbi Ash-Shidieqy, 2001 : 18). 
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Syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama (ushul al-din), yakni ajara-

ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, ahirat, dan yang berkaitan 

dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhit yang lain. Syariah mencakup pula 

etika, yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar 

hubungan kemasyarakatan, dan ciri-ciri yang harus diusahakan atau dicapai atau 

didekati serta jalan untuk mencari cita-cita hidup itu. Di samping itu syariah juga 

mencakup hukum–hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, 

haram, makru, sunnah dan mubah. 

a. Fiqih Islam 

Secara etimologi kata fiqh berasal dari kata barbahasa Arab: al-fiqh yang 

berarti paham, mengerti, memahami. Adapun secara treminologis fiqh 

didefinisikan sebagai ilmi hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah (praktik) 

yang digali dari dalil-dalil tafsili, (Ansari, 2013 : 4) dapat diambil beberapa 

pengertian  bahwa:   

1) Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’. 

2) Fiqh hanya membicarakan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah 

(praktis). 

3) Pemahaman tentang hukum-hukum syara’ tersebut didasarkan pada 

dalil-dalil terperinci, yakni Qur’an dan Sunnah. 

4) Fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran para mujtahid. 

Pembahasan ilmu fiqh adalah perbuatan orang mukallaf. Dengan kata lain, 

sasaran ilmu fikih adalah manusia serta dinamika dan perkembangannya yang 

semuanya berupa gambaran nyata dari perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang 

ingin diperbolehkan dalam tata nilai yang menjadi tegaknya suatu kehidupan 

beragam dan bermasyarakat yang baik, “kerangka dasar dari fiqh adalah 
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kepastian, kemudahan, dan kesepakatan bersama yang sudah mantap. Pola umum 

dari fiqh adalah kemaslahatan”. (KH. Ali Yafie, 1994 : 108). 

Pengertian fiqh berbeda dengan syariah baik dari segi etimologi maupun 

terminologi. Syariah seperangkat aturan yang bersumber dari Allah Swt 

untukmengatur tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan 

Tuhanya (beribadah) maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya 

(bermuamalah). Sedangkan fiqh merupaka penjelasa atau uraian yang lebih rinci 

dari apa yang suda ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fiqh adalah 

pemahaman atau pemikiran para ulama (mujtahid) terhadap syariah. 

2. Prinsip Hukum Islam 

Secara bahasa prinsip berarti dasar; asas (kebenaran yang jadi pokok dasar 

berpikir, bertindak). Memberikan pengertian prinsip sebagai permulaan, tempat 

pemberangkatan, titik mulai atau al-mabda. 

Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren 

di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembedaan; prinsip yang 

membentuk hukum dan cabang-cabangnya. Juhaya S. Praja, 1995 : 69) 

Tujuan prinsip umum hukum Islam; prinsip tauhid, prinsip keadilan, 

prinsip amar ma’ruf nahi munkar, prinsip ta’awun prinsip toleransi. 

a. Prinsip tauhid 

Prinsip ini dipahami dari firman Allah Q.S. Ali Imran/3:64. 

➔  ⧫  ⧫  
❑⬧➔⬧  ◼  ☺  

◆❑  ◆⧫  
◆⧫◆    ➔⧫  

    ◆  ➔    
  ◆  ⧫  

◆→➔⧫  ➔⧫  
⧫        

  ⬧  ❑◆❑⬧  ❑❑→⬧  
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❑☺      

Terjemahnya: 

"Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 

(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa 

tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan 

sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain 

sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka 

katakanlahkepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang 

yang berserah diri (kepada Allah)".( Kementerian Agama RI, 2017 72). 

Berdasarkan atas perinsip tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum 

Islam merupaka ibadah. Perinsip tauhid inipun menhendaki dan memposisikan 

untuk menetapkan hukuam sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (al Qur’an 

dan As-Sunnah).  

b. Prisip keadilan. 

Kata adil (al-adalah) dalam al-Qur’an adalah sinonim al-mizam 

(keseimbangan/moderasi) dan al-qist yang berarti keadilan. Penggunaan istilah 

“adil/keadialan”, Prinsip ini dapat dipahami dari firman Allah Q.S. Al-An’am/6: 

52 

⬧  ⧫⧫   

◆◼    ⬧  

  ⬧     

  ⧫  ⬧  ☺  

  ◆◆  

◆☺  ◼⧫  

◆  ◆➔◆  

⧫      

☺⧫  ◆◼⬧  

❑  ⧫⧫◆  

  ➔⧫  ⬧  

⧫◆     , 
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Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di 

pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Kamu 

tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan 

merekapun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap 

perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, 

(sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim).” (Kementerian 

Agama RI., 2017 : 133) 

c. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar 

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju 

tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki Allah. Prinsip Amar Makruf 

NahiMungkar didasarkan pada Q.S. Ali Imran/3: 110, mengkategorian Amar 

Makruf NahiMungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. 

  ◆   
    
⧫⬧  ➔☺  

❑⬧◆  ⧫  
☺  ⧫❑⬧➔◆  

    ❑⬧◆  ⧫◆  
  ⧫  ⧫⬧⬧  

        
❑⬧☺  
➔⬧◆  

⧫❑→       

Terjemahnya: 

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 

baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 

mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Kementerian Agama RI., 2017 : 

64) 

d. Prinsip al-Ta’awun 
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Prinsip ini memiliki makna saling membantu antara sesama manusia yang 

diarahkan sesuai prinsip tauhit, terutama dalam kebaikan dan ketaqwaan, Prinsip 

al-awunsebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-Maidah 5:2. 

 ❑◆➔⬧◆  ◼⧫  
  ◆❑◆    

◆  ❑◆➔⬧  ◼⧫  
  ◆➔◆    

❑→◆      
⬧⬧    ◆ 
⧫⬧  ⧫  

❑⬧    →  ⧫  
☺  ⧫⧫  

       
⬧➔      

Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya.” (Kementerian Agama RI., 2017 : 64) 

e. Prinsip Toleransi 

Tolerasi tidak hanya pada persoalan ibadah saja mencangkup seluruh 

ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidanan, ketetapan 

pengadilan dan lain sebagainya. Toleransi dalam hukum Islam adalah tidak 

memaksakan atau tidak merugikan sesama, peringatan Allah berkaitan dengan 

toleransi dinyatakan dalam Q.S. al-Mumtahanah/60: 8 dan 9. 

  ⧫    ⧫  
⧫  ⬧  ❑➔⬧  

    ⬧◆  
❑    
⧫    ➔⬧  

❑➔◆  ⬧   
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    ⧫  
⧫✓☺      

☺  ⧫    
⧫  ⧫  ❑➔⧫⬧  
    →❑⧫◆  

  ⧫ 
⬧◆  ◼⧫  
⧫    
➔❑◆❑⬧    ⧫◆  
⚫◆❑⧫⧫  ⬧⬧  

➔  ⧫❑☺→       

Terjemahnya: 

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) 

mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu 

menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena 

agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) 

untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, 

maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”( Kementerian Agama RI., 

2017 : 550) 

3. Tujuan Hukum Islam 

Sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam kebahagian hidup manusia 

di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang 

bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu tidak berguna bagi 

hidup dan kehidupan. 

Pada dasarnya tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, 

baik rohani maupun jasmani, inuvidual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak haya 

untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat 

kelak. Abu Ishaq al-shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam yang kemudian 

disepakati ole ilmu Hukum Islam lainnya, yaitu memelihara agama, memelihara 
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jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Muhammad 

Daud Ali, 2001 : 54) 

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi 

Perbuatan hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, (2) segi manusia yang 

menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum islam itu. 

Perbuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah: 

a. Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, 

sekunder,dan tersier, yang dalam keperpustakaan hukum Islam masing-

masing disebut dengan istilah dariryyat, hajjiat dan tahsniyyat. 

Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang arus dilindungi dan 

dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup 

manusia benar-benar terwujut. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan 

yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti 

kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang 

eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup 

manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu 

diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam 

masyarakat, misalnya sadang, pangan, perumahan dan lainnya. 

b. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh 

manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia 

wajib meningkatkan kemampuan untuk memahami hukum Islam 

dengan mempelajari unsul fiqh yakni dasar pembentukan dan 

pemahaman hukum Islam sebagai metedologinya. 

Hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk 

mencapai keihupan yang bahagia dan sejatera. Caranya adalah, dengan 



32 

 

 

 

mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi 

kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara 

umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini 

dan di akhirat kelak. (Said Agil Husin Al-Munawar, 2004 : 23). 

4. Adat Dalam Hukum Islam 

Kebudayaan adala hasil akal manusia yang diaplikasikan dalam kehidupan 

masyarakat. Kebudayaan memiliki ruang lingkup yang luas dan diantara 

bagiannya adalah adat yang merupakan sistem nilai yang berupa yang berlaku di 

masyarakat. 

Secara bahasa Al-adatuterambil dari kata al-alududan al-muaawadatu 

yang berarti pengulangan. Oleh karena itu, secara bahasa al-adah berarti 

perbuatan atau ucapan sertalainya yang dilakukan berulang-ulang sehingga muda 

untuk dilakukan karenan menjadi kebiasaan. Menurut Jumur Ulama, batasan 

minimal sesuatu itu biasanya sebagai sebuah al-adahadalah kalau dilakukan 

selama tiga kali secara berurutan. (Muhaimin AG, 2001: 94). 

 Islam adalah agama universal dengan bersumber pada al Qur’an dan as-

Sunnah. Perhatian Islam adalah seluruh aspek kehidupan manusia dan bukan 

hanya untuk umat tertentu. Hubungan-hubungan manusia itu mencakup hubungan 

manusia dengan tuhan-Nya dan dengan sesamanaya meliputi kesamaa-kesamaan 

dalam kehiupan manusia modern dan kehidupan zaman yang lalu.Hubungan 

manusia dengan khaliq-nya tercakup dalam akida dan ibadah. Hubungan manusia 

dengan dirinya tercakup dalam akhlak, makan /minum dan pakaian. Sedangkang 

hunungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam mu’amalatdan uqubat. 

(Taqiyuddin an-Nabhani  2015 : 181). 

Hubungan-hubungan manusia ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan 

agama yang merupakan kesatuan Tuhan yang adat pada Al-Qur’an dan as-Sunnah. 



33 

 

 

 

Dalam Islam hubungan dengan sesema manusia tercakup dalam 

mu’amalatdanumabatjuga merupakan bentuk ibadah yaitu tatap mengacu pada 

ketentuan agama dan merupakan penghambaan kepada Allah SWT. 

Masalah muamalahdan persoalan-persoalan yang bersifat sosial lainya 

dibahas dalam fiqh yang merupakan bidang ilmu yang membahas masalah-

masalah sosial umat Islam, sehingga dalam Islam urusan-urusan sosial tidak 

terlepas dari masalah ibadah, sebagaimana Firman Allah SWT. Q.S. al-

Dzariyat/51:56 

ِجنَّ وَ  ُت ٱل  نسَ وَ  َما َخلَق  ِ بُُدونِ  ٱۡل   إَِلَّ ِليَع 

Terjemahnya: 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku .”( Kementerian Agama RI., 2017 : 756) 

Segala macam proses sosial sudah ada ketentuan dalam Islam baik dalam 

Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, sekalipun secara terang terdapat dalam dua 

pedoman umat Islam itu, para ulama telah membahasnya dalam fiqh. 

Masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan dan kebudayaan yang sangat 

erat kaitanya sesuai dengan adat istiadat masing-masing orang sehingga dalam 

pergaulan hidup sehari-hari tidak terlepas dari kebiasaan atau istiadat yang dianut. 

kebiasaan atau adat istiadat orang Indonesia adalah kebiasaan turun temurun 

nenek moyang, yang jika dihubugkan dengan Islam akan terasa bertentangan. 

Sebab adat istiadat merupakan ketentuan-ketentuan atau hukum masyarakat yang 

merupakan warisan nenek moyang, walaupun adat istiadat itu secara perlahan 

bercampur dengan nilai-niali Islam dan menghasilkan sesuatu yang baru hasil 

akultulasi dari kedua hal tersebut. 

Melihat fenomena tersebut ternyata Islam tidak menolak keseluruhan adat 

istiadat tersebut, hal ini terlihat bahwa dalam unsul fiqh termuat kaida urfdan kata 

adat merupakan dua kata berhasa arab, adat menekankan pada unsur 
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“pengulangan sedangkan urftidak tetap lebih menekankan pada sudut 

“dikenal”,tetapi kedua kata ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang 

berarti.Sesuatu perbuatan yang telah berulang-uang dilakukan menjai dikenal dan 

diakui oleh orang banyak; sebaiknya dalam perbuatan itu dilakukan orang secara 

berulag kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi 

perbedaannya tidak berarti. (Amir Syarifuddin, 2009 : 388) 

Tetapi kedua kata tersebut juga dapat dibedakan dari segi kandunganya 

yaitu bahwa adat berkonotasi netral sedangkan urf berkonotasi baik.Perbedaan 

antara dua kata itu dapat dilihat dari segi kandungan, adat hanya memandang dari 

segi berulang kalinya suatu perbuatan dan tidak meliputipenilaian mengenai baik 

dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga ada 

adat yang baik dan ada adat yang buruk. Kata urf diakui, diterima dan oleh orang 

banyak, sehingga ia berkonotasi baik. (2009 : 388) 

Peredaan tersebut juga akan menjadi tidak berarti karena urf yang 

berkonotasi baik akan menjadi netral sebab kualitas perbuatan yang dilakukan 

yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak sehinga dianggap baik 

adalah karena yang mengakui, mengetahiu dan menerimanya menganggap baik. 

Hanya saja kata urf ( ma’ruf ) dalam Islam diartikan seagai suatu yang baik, 

sehingga ukuran baik tidaknya disadarkan pada unsur baik dalam pandangan 

Islam. 

Penjelasan di atas dapat disimpulakan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Adat harus terbantuk dari perbuatan dari sebuah perbuatan yang 

dilakukan oleh orang banyak dengan berbagai latarbelakang dan 

golongan secara terus-menerus, dan dengan terbisaan ini. menjadi 

sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, 
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kebiasaan tersebut merupakan adat yang dapat berupa adat induvidu 

dan adat kolektif. 

b. Adat berbeda denga ijma. Adat kebiasaan lahir dari kebiasaan yang 

sering dilakukan orang yangterdiri dariberbagi status sosial, sedangkan 

dari ijma harus lahir kesepakat ulama mujtahid secara khusus dan 

bukan dari orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda denga ijma” 

maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah 

terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang 

tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman 

dengan mereka atau tidak. Adapun ijma” menjadi hujjah kepada semua 

orang dengan sebagai golongan yang pada zaman itu atau sesudahnya 

sampai hari ini. 

c. Adat terbagi menjadi dua kategori: ucapan dan perbuatan. Adat berupa 

ucapan misalnya adalah penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-

laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan 

dan inilah bahasa yang digunakan al Qur’an. 

Sedangkan adat yang berupa perbuatan adalah seperti perbuatan yang 

sudah terbiasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan 

cara mu’athah (take and give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang 

mendahulukan sebagai mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang 

disepakati. 

1) UrfDitinjau dari Segi Objeknya 

Dari segi objeknya urf (adat kebiasaan) dibagi pada al-urf al-lafzi (adat 

kebiasaan/kebiasaan yang mencakup ungcapan) dan al-urf al-amali (adat istiadat/ 

kebiasaan yang berbentuk kebiasaan). (Abdul Wahhab Khallaf, 1996 : 134) 
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a) Al-urf-lafzi adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam 

mempergunakan ucapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu. 

Sehingga maka ungkapan lisan yang dipahami dan terlintas dalam 

pikiran masyarakat. 

b) Al-urf al-amalia adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 

perbuatan biasa atau muamala keperdataan. Yang dimaksud dengan 

“perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah 

kehidupan mereka yang tidak terkaitan dengan kepentingan orang lain. 

2) Urf ditinjau dari segi cakupannya  

Dari segi kecakupannya, urf dibagi dua, yaitu al-urf al-am (adat yang 

bersifat umum) dan al- urf al-khas (adat yang bersifat khusus). 

a) Al-urf al-am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada 

suatu tempat diseluruh masyarakat dan keseluruhan daerah. Seperti 

memberihadiah kepada orang yang sudah memberikan jasanya kepada 

kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu 

kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah ini dikecualikan bagi 

oarang-oang yang menjadi tugas kewajiban memberika jasanya itu dan 

untuk memberikan jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan 

penguasaan atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang 

menjadi tugas dan kewajibannya dengan rakyat atau masyarakat yang 

dilayani. (Ahmad Sanusi dan Sohari, 2005 : 83). 

b) Al-urf al-khas adalah yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. 

Seperti mengadakan halal bil halal yang biasa di lakukan oleh bangsa 

Indonesi yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah 
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puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada Negara-negara Islam lain tidak 

dibiasakan. 

3) Urf ditinjau dari segi keabsahnya 

Berdasarkan keabsahanya menurut syara, urf dibagi dua, yaitu al-urf as-

sahih (adat yang sah) dan al-urf al- fasid (adat yang dianggap rusak). (Abdul 

Wahhab Khallaf, 1997 : 134). 

a) Al-urf as-sahih, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah 

masyarakat yang tidak bertentang denga nash (ayat atau hadis); tidak 

menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa 

mudharat kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum 

melangsungkan pertunangan akad pernikahan, di pandang baik, telah 

memjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan 

syara. 

b) Al-urf al Fasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam 

masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangengan dengan ajaran Islam 

atau menghalalka yang haram. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian 

untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini 

tidak diterima, karena berlawanan dengan ajaran yang diajarkan agama 

Islam. (Amir Syarifudin, 2009 : 90). 

5. Syarat-syarat ‘Urf 

Syarat-sayart Urf dapat diterima oleh hukum Islam adalah dengan: 

a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al Qur’an 

atau As Sunnah. 

b. Pemakaian yang tidak mengakibatkan dikesampingkan nash syariat 

termaksud juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau 

kesempitan.  
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c. Telah berlakusecara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh 

beberapa orang saja. (Dzamali, 2006 : 89). 

Urf landasan penetapan hukum atau urf sendiri yang tetapkan sebagai 

hukum bertunjuan kemaslahatan dan kemudahan, terhadap kehidupan manusia. 

Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala Urf 

dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai 

kepentingan hidup mereka. (Amir Syarifudin, 2009 : 100). 

6. Kaidah Ushul Fiqh Tentang Urf 

Berkaitan dengan urf, dalam kaidah fiqhiyah disebutkan: 

َة َالَْعاَدة  ُمَحَّكم  
Artinya: 

Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum 

(http://majelispenulisan.blogpot.com/ 20 ferbuari 2020). 
Segalah sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi 

patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah 

terbiasa  itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya 

tidak menyalahiya. 

لنماصا  لُْعْرفا  كَ  لثماباتا  ِبا ماباُت  ِبا الث  
Artinya: 

Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash 

(Al-Qur’an dan Sunnah). 

Hukum disini bukanlah seperti hukum yang ditetapkan melalui Al-Qur’an 

dan Sunnah akan tetapi hukum yang ditetapkan melalui urf itu sendiri. Para ulama 

(http:/majelispenulisan.blogpot.com/

