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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan 

ciri khas yang timbul dari masyarakat setempat dalam melaksanakan sebuah tata 

keadilan dan kesejahteraan yang bersifat kekeluargaan. Hukum adat juga 

mengatur interaksi sosial antara pribadi-pribadi, yang disebut dengan 

Interpersonal ini mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, yang 

didasarkan pada kebutuhan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, yang 

apabila tidak terlaksana akan menghasilkan gangguan atau keadaan yang tidak 

menyenangkan bagi pribadi yang bersangkutan (Soekanto, 2016, h. 63). Dalam 

suatu adat istiadat biasanya terdapat berbagai peraturan lisan, termasuk hukum 

adat (Asshiddiqie, 2007, h. 134).  

Hukum adat bersifat tradisional, namun sekaligus dinamis dan elastis. 

Sifat pertama menunjukan kepada keterkaitannya pada garis kontinuitas 

kebudayaan bangsa, sedangkan sifat kedua dan ketiga membuktikan 

kemampuannya untuk berkembang seiring dengan tuntutan alam dan zaman, serta 

menyesuaikan diri dari kasus-kasus khusus, unik ataupun menyimpang. Oleh 

karena itu, maka hukum adat sekaligus dapat mengandung unsur merembang layu, 

memudar, meluntur, disamping unsur yang berlagak gaya dalam puncak 

kejayaannya, serta anasir yang sedang merayap melata pada taraf kelahirannya 

(Fatimah, 2014, h. 88). Dalam qaidah fiqhiyyah dikatakan, sebagai berikut: 
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 ُُمَكََّمةُ ۡ  َعاَدُة الۡ  ال
Artinya: 

Tradisi/adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum (Hakim, 

h. 36). 

Setiap kelompok masyarakat mempunyai adat-kebiasaan tertentu yang 

diwariskan oleh leluhur mereka. Adat kebiasaan tersebut menjadi norma bagi 

masyarakat yang bersangkutan dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, 

dipandang baik bagi orang yang mengikutinya dan dipandang buruk bagi siapa 

yang melanggarnya. Adat istiadat menganggap baik bila mengikutinya dan 

menanam perasaan kepada mereka bahwa adat istiadat itu membawa kesucian 

(Pendidikan, 2007). 

Oleh karena itu, banyak kelompok masyarakat yang terus mewariskan 

nilai-nilai dan mempertahankan tradisi tersebut kepada anak-anak mereka. 

Sebenarnya, adat istiadat tidak dapat sepenuhnya digunakan sebagai ukuran untuk 

menetapkan baik buruknya suatu perbuatan atau prilaku. Karena banyak adat 

kebiasaan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Kebiasaan masyarakat Arab 

jahiliyah, misalnya, seperti menguburkan anak perempuan yang masih bernyawa 

dianggap perbuatan mulia, tetapi perbuatan tersebut bagi masyarakat lain adalah 

perbuatan tercela. Sathi‟ (mengorbankan diri dengan mencebur dalam api, ketika 

mayat suaminya dibakar) dianggap perbuatan yang mulia bagi masyarakat Hindu 

di India. Tapi bagi masyarakat lain perbuatan tersebut dianggap tidak baik 

(Miswanto, 2012, h. 192). 

Namun demikian tidak semua tradisi arab-non arab itu dapat 'diadopsi' 

menjadi bagian dari hukum Islam, beberapa di antaranya direvisi, dimodifikasi 



 

3 
 

(Lukito, 2001, h. 7) dan sebagian yang lainnya dibatalkan berdasarkan wahyu dari 

Allah, seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan. Fakta ini 

semakin menegaskan bahwa Hukum Islam (syari'ah maupun fiqh) dalam 

perkembangan senantiasa berbasis pada al-'urf. Proses perkembangan Hukum 

Islam tersebut senatiasa melibatkan dialektika budaya yang terus menerus, 

sehingga menghasilkan fiqh. 

Suku Makassar mempunyai tradisi/adat yang dikenal dengan appasili‟. 

Appasili‟ merupakan suatu proses atau suatu tindakan yang dilakukan oleh 

masyarakat Makassar terkhusus di kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba 

Opu, Kabupaten Gowa apabila sebelum ingin melakukan acara seperti ingin 

melakukan sebuah pesta pernikahan, pengislaman, khitanan/sunatan, masuk 

rumah baru, tujuh bulanan ibu hamil dan memiliki kendaraan baru harus 

dilakukan appasili‟ dengan tuntunan oleh seseorang yang ahli yang di sebut Sanro 

Apassili‟. Sanro tersebut melakukan ritual dengan cara menyiapkan air di atas 

wajan kemudian air tersebut di percikan kepada objek yang dituju dengan 

menggunakan dedaun, istilah itu dikenal dengan Pa‟ba‟basa. 

Bukan hanya itu, didalam upacara ini kita jumpai beberapa tahapan, 

seperti; Tahap A‟nyampa‟ Sanro (mencari dukun) yaitu untuk meminta kesediaan 

sanro pammana‟ (dukun bersalin) membantu perawatan dan persalinan calon ibu 

beserta bayinya. Hal ini dilakukan setelah terlihat tanda-tanda kehamilan dari 

calon ibu. Kemudian tahap selanjutnya, A‟bayu Minnya, yaitu menanak minyak 

yang akan dipakai mengurut perempuan hamil pada usia kehamilan tujuh dan 
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Sembilan bulan. Lalu kemudian tahap A‟taruru, yang mengandung maksud 

menyingkap selubung bayi yang terbungkus dalam dunia sempit di perut ibunya. 

Namun, berdasarkan oberservasi awal yang penulis lakukan pada 

masyarakat di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, 

mengatakan tradisi appasili‟ ibu hamil sangat banyak kegunaannya ataupun 

manfaatnya bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan appasili‟ merupakan suatu 

pembersihan atau pensucian, baik itu pembersihan dari diri maupun pembersihan 

dari pengaruh hal-hal negatif yang berada disekitar lingkunganya. Ada juga yang 

berpendapat bahwa tradisi appasili‟ ini bertentangan dengan Hukum Islam, karena 

sudah termasuk dalam ranah bid‟ah (mengadakan sesuatu yang tidak dicontohkan 

oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam). Misalnya didalam proses 

tradisi ini mengharuskan beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti ibunya 

dimandikan dengan air khusus appasili‟, lalu duduk diatas kelapa, lalu menginjak 

telur setelah dipercikkan air, kemudian pakaian yang dipakai mandi harus 

diberikan kepada orang lain dan tidak boleh diambil kembali. 

Mengingat tradisi tersebut sering dilakukan di Kelurahan Tamarunang, 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sehingga penulis sangat tertarik dan 

sangat terinspirasi untuk mengambil judul penelitian ini. Sesuai latar belakang 

masalah di atas penulis menganggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan 

membahasnya dalam sebuah proposal dengan judul: “Tradisi Appasili‟ pada Suku 

Makassar Perspektif Al-„Urf (Studi di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa)”. 
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1.2 Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka fokus 

penelitian penulis adalah bagaimana Tradisi Appasili‟ Ibu Hamil Pada Suku 

Makassar Perspektif Al-Urf (Studi di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa). 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian yang telah penulis paparkan di atas maka dapat 

dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitiaan 

ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosesi tradisi apasili‟ kehamilan tujuh bulan anak pertama yang 

biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba 

Opu, Kabupaten Gowa sehingga dapat bertahan hingga saat ini? 

2. Bagaimana nilai filosofis tradisi appasili pada Suku Makassar di Kelurahan 

Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana tradisi appasili‟ Suku Makassar Perspektif Al-„Urf di Kelurahan 

Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi tradisi appasili‟ kehamilan tujuh bulan 

anak pertama yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tamarunang, 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sehingga dapat bertahan hingga 

saat ini. 
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2. Untuk mengetahui nilai filosofis tradisi apppasili pada Suku Makassar di 

Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 

4. Untuk mengetahui tradisi appasili‟ Suku Makassar Perspektif Al-„Urf di 

Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat member manfaat 

sebagai berikut: 

1. Aspek teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi 

penulis dan para pembaca, dalam bidang ilmu hukum Islam khususnya tentang 

konsep Al-Urf. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

terhadap kajian akademis sekaligus menjadi bahan masukan bagi para calon 

peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang berkaitan. Sehingga 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti 

berikutnya. 

2. Aspek praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan 

bagi masyarakat, khususnya mengenai nilai filosofis yang terkandung didalam 

tradisi Appasili ini serta dampak positif dan negatif bagi masyarakat yang telah 

melakukan prosesi adat Appasili tersebut. Penelitian ini juga diharapkan mampu 

memberikan pencerahan dan juga sebagai bahan wacana bagi masyarakat luas 

bagi disetiap daerah dan khususnya pada daerah tempat penelitian agar 
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mengetahui manfaat dari Adat Appasilli ‟ini dan dapat menambah ilmu 

pengetahuan khususnya dibidang Agama. 

1.6  Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan suatu interpretasi lain dalam memahami judul 

skripsiini, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam 

judul ini secara rinci sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah 

sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini. 

1. Al-„Urf 

„Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan 

kebiasaan yang dilakukan dikalangan mereka baik berupa perbuatan atau 

pantangan-pantangan dan juga biasa disebut dengan adat. (Umar, 1986, h. 150). 

Pada penelitian ini, „Urf dimaksudkan adalah sesuatu yang sudah dikenal secara 

menyeluruh oleh penduduk di daerah setempat, dan sudah berlaku sejak lama. 

Seiring perkembangan zaman, „urf  ini ada yang masih dilakukan dan ada juga 

yang ditinggalkan. Adapun adat appasili‟ di Kelurahan Tamarunang Kabupaten 

Gowa masih sering lakukan sehingga penulis ingin melakukan penelitian. 

2. Tradisi 

Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa 

lalu namun benar-benar masih ada hingga saat ini, belum dihancurkan, dirusak, 

dibuang, atau dipulakan. Tradisi hanya berarti warisan yang benar-benar tersisa 

pada masa lalu (Sztompka, 2011, h. 70). Pada penelitian ini, Tradisi dimaksudkan 

adalah untuk membandingkan pandangan hukum Islam tentang tradisi adat 
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appasili‟ dengan fakta yang terjadi di masyarakat, apakah prosesnya masih sejalan 

dengan hukum Islam ataukah bertentangan. 

3. Appasili‟  

Appasili‟ adalah suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Makassar 

yang di percaya untuk membersihkan dari pengaruh-pengaruh buruk, dan juga 

menjadi syarat sebelum ingin melakukan suatu acara besar misalnya sebelum 

melangsungkan pernikahan, tujuh bulanan bagi orang hamil, memasuki rumah 

baru, dan memiliki kendaraan baru (Iskandar, 2019). Pada penelitian ini, appasili‟ 

dimaksudkan adalah adat Suku Makassar yang masih dilakukan berdasarkan 

warisan nenek moyang atau leluhur mereka. Mereka melakukan tradisi ini dengan 

bantuan sanro appasili‟. 

4. Nilai 

Nilai dalam “kamus besar bahasa Indonesia” memiliki arti sifat-sifat (halhal) 

yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, sesuatu yang menyempurnakan 

manusia sesuai dengan hakikatnya (Kemendikbud, 2020). Pada penelitian ini, 

nilai dimaksudkan adalah untuk menggali lebih dalam apa poin penting dari 

tradisi appasili‟ kehamilan tujuh bulan anak pertama sehingga tetap dilestarikan 

oleh masyarakat Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa. 

5. Filosofis 

Filosofis adalah proses berfikir dalam mencari hakikat sesuatu secara 

sistematis, menyeluruh, mendasar, dan metodis, guna untuk mendapatkan 

pengetahuan sampai keakarnya atau sampai ke dasar segala dasar (Zar, 2010, h.3). 

Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan makna filosofis adalah 
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arti atau pengertian yang diberikan kepada sesuatu bentuk kebahasaan. Untuk 

mengetahui makna suatu yang ada secara mendalam serta dikaitkan dengan 

kehidupan atau sifat manusia secara subjektif. Pada penelitian ini, filosofis 

dimaksudkan adalah peneliti ingin meneliti tradisi appasili pada Suku Makassar 

berdasarkan nilai filosofis yang terkandung didalamnya. 

 


