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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Relevan 

Pada bagian ini disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulis, Riska Iskandar, 2019, dengan judul penelitian “Hukum Appasili‟ 

dalam adat Makassar di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, 

Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)” yang mana dalam penelitian 

yang ia lakukan menguak fakta bahwa Tradisi Appasili‟ dipercaya bagi 

masyarakat kelurahan sungguminasa bahwa bias mendatangkan keberkahan 

dari Allah Swt. Selain mendapatkan keberkahan, dalam proses acara Appasili‟ 

juga dapat mengundang sanak, keluarga, tetangga dekat maupun keluarga jauh 

dan merupakan ajang silaturrahmi bersama keluarga. 

Tema yang diangkat dalam tesis ini sama-sama tentang adat appasili‟, 

tetapi titik fokusnya tentang bagaimana kacamata hukum Islam melihat adat 

tersebut. Adapun dalam skripsi ini fokusnya pada bagaimana perspektif Al-

„Urf terhadap tradisi appasili‟ pada Suku Makassar. Kajian pustakanya 

membahas tentang kepercayaan masyarakat Sungguminasa terhadap tradisi 

appasili‟ sedangkan dalam skripsi ini tentang pandangan hukum Islam 

terhadap tradisi ini ditinjau perspektif Al-Urf. 
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2. Penulis, Armang, 2017, dengan judul penelitian “Tradisi Appassili pada 

Masyarakat Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten 

Gowa (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)” yang mana dalam penelitian yang 

ia lakukan menguak fakta bahwa Masyarakat Paccinongang mempertahankan 

tradisi appassili’ disebabkan beberapa faktor yaitu: Pertama, Masyarakat 

Kelurahan Paccinongang merupakan masyarakat suku mangkasara. 

Masyarakat suku mangkasara yang terkenal kuat masih mempertahanka adat 

dan kebudayaan sampai saat ini. Kedua, appassili merupakan salah satu tradisi 

masyarakat setempat yang masih bertahan sampai sekarang. Ketiga, adanyan 

sifat sinkritesme pada masyarakat Paccinongang. 

Tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana 

penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi 

yang ditentukan. Peneliti berusaha mendeskripsikan atau menganalisis tentang 

adat yang terjadi di daerah Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. Sedangkan pada skripsi ini menggunakan penelitian 

lapangan yang mana peneliti turun langsung kelapangan dan bertemu 

langsung dengan Responden untuk mencari sumber informasi dan data-data 

mengenai perspektif al-„Urf terhadap tradisi appasili‟ pada Suku Makassar di 

Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

3. Penulis, Ika Nurwahida Mahdi, 2015, dengan judul penelitian “Inventarisasi 

Tumbuhan yang di gunakan pada Ritual Adat di Desa Tindang, Kecamatan 

Bontonompo  Selatan, Kabupaten Gowa”  yang mana dalam penelitian yang 

ia lakukan menguak fakta bahwa Makna tumbuhan yang digunakan oleh 
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masyarakat di sekitar Kec. Bontonompo Selatan dalam ritual adalah gandarusa 

(Diharapkan sesorang menjadi lebih dihargai dalam menjalani semua kegiatan 

(Pakmalingmaling), puring (dihargai dan menjaga nama baik keluarga), waru 

(supaya selalu bahagia), nangka (supaya semangat mencari rejeki), sirih 

(supaya rejeki menjalar kemana mana dan dari arah mana saja), pinang 

(banyak rejeki (akrapporappodallena), kelapa (ditinggikan derajatnya), pisang 

(hidup makmur dan bahagia (Teknepa‟mai), tebu (hidup makmur dan 

bahagia), padi (yakin dengan pernikahan yang akan dilangsungkan), lontar 

(banyak rejeki), jeruk besar (banya kanak dan rejeki), bambu (wadah yang 

akan diisi seserahan), pacar kuku (tumbuhan ini selalu dipakai saat hidup dan 

mati karena digunakan saat acara pernikahan dan kematian), mangga (banya 

kanak), pandan wangi (supaya jenazah tetap wangi), Asoka (pelengkap 

siraman), Mawar (pelengkap siraman), Sri rejeki (supaya banyak rejeki), dan 

Andong (dapat menjaga nama baik dan martabat keluarga). 

Terdapat perbedaan yang signigikan tentang apa yang akan diteliti oleh 

peneliti. Tesis ini membahas tentang makna tumbuhan yang digunakan pada 

ritual adat di desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten 

Gowa, sedangkan pada skripsi ini tentang nilai filosofis yang terkandung di 

dalam tradisi appasili‟ kehamilan tujuh bulan anak pertama perspektif Al-„Urf. 

4. Penulis, Nurjanna, 2019, dengan judul penelitian “Determinan Sosial Budaya 

Kejadian Stunting pada Suku Makassar di Kecamatan Turatea, Kabupaten 

Jeneponto” yang mana dalam penelitian yang ia lakukan menguak fakta 

bahwa Praktik sosial budaya terkait perawatan kehamilan pada suku Makassar 
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di Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa social 

budaya upacara adat 7 bulanan atau Appasilli masih dilaksanakan dan 

dipercaya turun-temurun. Sosial budaya perawatan kehamilan terkait makanan 

pantangan Ibu juga masih ada, diantaranya; menganggap ikan laut yang justru 

kaya protein dan buah-buahan yang banyak vitamin adalah jenis makanan 

yang dapat mendatangkan kesulitan bagi janin ketika akan melahirkan. 

Sedangkan untuk penolong persalinan, bidan sudah dipercaya untuk 

membantu persalinan, karena sudah adanya aturan yang melarang dukun 

menjadi penolong persalinan Ibu. 

Tesis ini membahas tentang perawatan kehamilan dan kepercayaan 

terhadap pantangan ibu untuk tidak memakan makanan yang dilarang. 

Sedangkan pada skripsi ini membahas tentang dampak positif dan negatif 

terhadap orang yang telah melakukan appasili. 

2.2 Konsep Nilai 

2.2.1 Pengertian Nilai 

Istilah nilai dalam „kamus besar bahasa Indonesia‟ memiliki arti sifat-sifat 

(hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, sesuatu yang 

menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya (Kemendikbud, 2020). 

Rokeach menjelaskan tentang pengertian nilai yaitu suatu keyakinan dasar bahwa 

suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang khas lebih disukai secara 

pribadi atau social dibandingkan modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi 

kebalikan atau lawannya (budiyono, Nilai-nilai kepribadian dan kejuangan bangsa 

Indonesia, 2007, h. 71). 
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Horton dan Hunt, menjelaskan nilai adalah gagasan tentang apakah 

pengalaman itu berarti atau tidak. Nilai pada hakikatnya mengarah pada perilaku 

dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku 

tertentu salah atau benar. Nilai merupakan bagian terpenting dari kebudayaan. 

Suatu tindakan dianggap sah (secara moral dapat diterima) jika harmonis atau 

selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana 

tindakan tersebut dilakukan. Contohnya ketika nilai yang berlaku menyatakan 

bahwa kesalehan beribadah adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi, maka jika 

terdapat orang yang tidak beribadah tentu akan dianggap sebagai bentuk 

penyimpangan (Kolip, 2011, Ke 1, h. 127). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah 

sesuatu yang di jungjung tinggi kebenarannya. Nilai-nilai berkaitan dengan suatu 

hal yang dirasa baik atau tidak jika kita kerjakan atau kita lakukan. nilai-nilai yang 

terdapat dalam kehidupan masyarakat biasa tersimpan dalam adat kebiasaan dan 

tradisi yang secara tidak sadar sudah diterima dan dilaksanakan oleh anggota 

masyarakat secara turun-temurun. 

2.2.2 Macam-macam nilai 

Menurut Notonegoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu: 

(budiyono, Nilai-nilai kepribadian dan kejuangan bangsa Indonesia, 2007, h. 71) 

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani 

manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia. 

2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat 

mengadakan kegiatan atau aktivitas. 



 

15 
 

3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagirohanimanusia. Nilai 

kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam: 

a. Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia. 

b. Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsure perasaan 

(esthetis, gevoel rasa) manusia. 

c. Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsure kehendak 

(will, woollen, karsa) manusia. 

d. Nilai religious, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. 

Dari uraian mengenai macam-macam nilai diatas, dapat kita kemukakan 

 bahwa nilai tidak hanya mengandung sesuatu yang berwujud material saja, tetapi 

 sesuatu yang berwujud nonmaterial atau immaterial. Bahkan sesuatu yang 

 immaterial itu dapat mengandung nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi 

manusia. Selain dari macam-macam nilai yang dipaparkan diatas. Adapula nilai 

budaya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Nilai budaya itu menjadi 

acuan tingkah laku sebagian besar anggota masyarakat yang bersangkutan, nilai 

budaya berada dalam alam pikiran mereka dan sulit diterangkan secara rasional. 

Nilai budaya bersifat langgeng, tidak mudah berubah atau diganti dengan 

nilai budaya lain. Anggota masyarakat memiliki nilai sebagai hasil proses belajar 

sejak masa kanak-kanak sampai dewasa hingga mendarah daging. Suku bangsa 

 Indonesia memiliki nilai-nilai budaya atau system budaya yang menjadi pedoman 

tingkahlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Setiap daerah memiliki cirri khas 

 masing-masing dalam menjunjung tinggi nilai budayanya. Nilai budaya yang 
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 dimaksud ialah seperti tolong-menolong atau gotong-royong, musyawarah setia 

kawan, harga diri, tertib, dan sebagainya, yang tercermin dalam berbagai lapangan 

hidup, unsur-unsur kebudayaan atau pranata, sepertireligi, organisasisosial, 

 kekerabatan, mata pencaharian, unsure teknologi, kesenian dan sebagainya (Kolip, 

2011, h. 127). 

2.3 Konsep Tradisi 

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang 

masih dijalankan dalam masyarakat (Daring, KBBI, 2020). Tradisi dapat diartikan 

sebagai adat, kepercayaan, kebiasaan atau ajaran yang turun-temurun dari nenek 

moyang yang masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. 

Dengan kata lain, tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi 

kegenerasi berikutnya secara turun-temurun. 

Sumber lain juga mengungkapkan bahwa 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). Kata tradisi sering disamakan dengan ata budaya, budaya sendiri memiliki 

makna egitu dinamis secara semanntik berasal dari bahasa sansekerta; buddhayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari “buddhi” yang berarti budi atau akal. Budhaya 

atau kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal”. 

Dalam bahasa asing, istilah culture, cultus, culture yang artinya sama dengan 

budaya atau kebudayaan.  (Fitriani, 2019, h.115). 
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Tradisi dalam bahasa Agama disebut juga dengan terma al-„Urf. Secara 

etimologi, „urf berarti sesuatu yang diketahui. Kata „urf‟ sinonim dengan kata 

„adah (adat), yang berarti kebiasaan atau praktik (Sinnah, 1947, h. 7-13). Itu 

berarti terma ini mempunyai arti yang sama (al-„urfwa al-„adah bi ma‟nawahid), 

yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan masyarakat 

(Mahnatsani, 1997, h. 190). Menurut Muhammad Abu Zahrah, „urf adalah  suatu 

yang dibiasakan manusia dalam urursan mu‟amalah (Zahrah, Ushul Fiqh, h. 219). 

2.3.1 Macam-macam Tradisi 

Ulama ushul fiqh membagi tradisi menjadi tiga macam, antara lain adalah 

(Syarifuddin, 2011, h. 389-392): 

a. Dari segi objeknya tradisi dibagi menjadi dua: 

1) Tradisi yang menyangkut kebiasaan adalah kebiasaan masyarakat dalam 

penggunaan lafadz/ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu, 

sehingga ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran 

masyarakat. 

2) Tradisi yang menyangkut perbuatan adalah kebiasaan masyarakat yang 

berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu‟amalah keperdataan. Maksud 

dari perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah 

kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. 

Contohnya kebiasaan masyarakat dalam jual-beli bahwa barang-barang 

yang dibeli itu di antarkan kerumah pembeli oleh penjual. 
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b. Dari segi cakupannya tradisi dibagi menjadi dua: 

1) Tradisi yang bersifat umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara 

luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. 

2) Tradisi yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku dan di 

masyarakat tertentu. 

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syari‟at islam dibagi menjadi dua 

yaitu:  

1) Tradisi yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah 

masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-qur‟an dan hadist, tidak 

menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak membawa pengaruh 

negatif kepada mereka. 

2) Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan 

dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syari‟at 

islam. 

2.4 Konsep Appasili’ dalam Suku Makassar 

2.4.1    Pengertian Appasili’ dalam Suku Makassar 

“Appasili” adalah suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat 

Makassar 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). 
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Tradisi adat pada Suku Makassar Sulawesi Selatan ini sangat berhubungan 

dengan peristiwa peralihan siklus hidup, beberapa diantaranya: 

1. Periswtiwa peralihan dari rahim ibu keduni dalam upacara kelahiran 

2. Peristiwa pengalihan dari anak-anak menjadi dewasa dalam upacara aqiqah 

3. Appantama dan appasunna‟/khitanan adat (pengislaman) 

4. Peristiwa pengalihan dari masa lajang ke masa memiliki rasa tanggung jawab 

keluarga/appa‟bunting 

5. Peristiwa peralihan dari dunia kedunia baka dalam upacara ammatea 

6. Peristiwa peralihan dari keadaan terbebani kerena janji keadaan terlepas dalam 

upacara pelepasan nazar. 

Appasili‟ menurut Jumania (Jumania, 2020) adalah tradisi yang harus 

dilakukan oleh seorang istri yang sedang hamil pertama setelah pernikahan di 

Suku Makassar. Adapun waktu pelaksanaanya harus di lakukan di usia kehamilan 

7 bulan atau sebelum melahirkan. Biasanya kalau usia kehamilan masih dibawah 

7 bulan, maka belum dilakukan. Mengenai tempat yang digunakan untuk appasili‟ 

tergantung kesepakatan, terkadang dilakukan di rumah orang tua istri. Akan tetapi 

terkadang mertuanya juga mau melakukan tradisi ini.  

Menurut Vina (Vina, 2020), appasilií‟ adalah tradisi Suku Makassar yang 

mana tujuannya mengusir segala hal yang tidak baik bagi orang yang sedang 

mengandung anak pertamanya. Supaya nanti anaknya lahir dengan selamat dan 
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ibunya juga melahirkan dengan mudah. Serta diharapkan anaknya menjadi anak 

kebanggaan orang tua karena appasili‟ itu mendoakan yang baik-baik. 

2.5 Deskripsi al-‘Urf dan adat  

2.5.1 Pengertian al-‘urf 

Pengertian al„urf dari segi bahasa berasal dari kata „arafaya‟rifu  يعرف - 

 sering juga disebut dengan alma‟ruf yang berarti suatu yang dikenal atau  فرع

berarti yang baik. Jadi „urf secara bahasa adalah sesuatu yang dipandang baik dan 

diterima oleh akal sehat (Jumantoro, 2005, h.333.). Sedangkan secara istilah ialah 

sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi, baik 

berupa ucapan atau pun perbuatan. Dan da juga mendefinisikan bahwa „urf ialah 

sesuatu yang dikenal khalayak orang ramai dimana mereka bias melakukannya, 

baik perkataan maupun perbuatan (Khalaf, 1993, h.134). makna lain Al-Urf juga 

yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya 

dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum (Djauzali, 

2006, h. 80). 

Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah, istilah„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. Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa 

pengertian„urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat dilain 

sisi telah dikenal oleh masyarakat, dan juga telah biasa dikerjakan dikalangan 

mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi 

terhadap orang yang melanggarnya (Umar, 1986, h. 150). 
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Adapun pengertian al-„Urf secara istilah sebagai berikut: 

اْلُعْرُف ُىَو َما تَ َعاَرفُُو النَّاُس َوَساُرْوا َعَلْيِو ِمْن قَ ْوٍل اَْو ِفْعٍل اَْو تَ ْرٍك َو ُيَسمَّى اْلَعاَدَة َوِِف 
 بَ ْْيَ اْلُعْرِف َواْلَعاَدةِ  ِلَساِن الشَّْرِعي ِّْْيَ : الَ فَ ْرقَ 

Artinya: 

„Urf adalah suatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan 

dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau 

sesuatu yang dtinggalkan, ha itu juga dinamakan “al-„adah” dan 

pada lisannya orang Arab, mereka mengatakan bahwa tidak ada 

perbedaan signifikan antara al-„urf dan tradisi/adat kebiasaan 

(Abdul Wahab Kholaf, h. 89) .  

Para fuqoha‟ sepakat, bahwa „urf shahih baik dalam bentuk „urf „am atau 

„urf khash dapat dijadikan sebagai dalil syar‟i. Yusuf al-Qardhawi menegaskan 

bahwa reaktualisasi hukum Islam merupakan kebutuhan yang bersifat kontinyu 

karena realita kehidupan ini senantiasa berubah, begitu pun kondisi 

masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Selama 

syariat Islam itu masih tetap relevan bagi setiap tempat dan zaman, serta selama 

syariat Islam itu menjadi “kata pemutus” atas setiap persoalan umat manusia, 

maka pemanfaatan „urf masyarakat merupakan suatu keharusan untuk memelihara 

kemaslahatan dan menghindarkan mereka dari kesempitan (Qardhawi, 1995, h. 6). 

Adat „urf yang dimaksud sebagai sumber hukum islam bukan hanya adat 

orang arab, melainkan semua adat yang berlaku disuatu tempat dan masyarakat 

tertentu, dalam arti adat yang terjadi disuatu tempat bias dijadikan sebagai sumber 

hukum, dan produk hukum yang berlaku dan bersifat lokalitas, tanpa mengingat 

pada tempat yang lain (Siddiqi, 1997, h 122). 
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2.5.2 Dasar Hukum Al-‘Urf 

Adapun dasar hukum „urf sebagai berikut ini: 

a. Allah Subhanahu Wata‟ala berfirman dalam Q.S Al-A‟raf/7: 199: 

 اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلَمْعُرْوِف َوأَْعِرْض َعِن اْْلَاِىِلْْيَ  ُخذِ 
Terjemahnya: 

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‟ruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh” (Qur'an, Departemen 

Agama RI, 2012, h. 176). 

 

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk 

mengerjakan yang ma‟ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma‟ruf itu sendiri 

ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-

ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing 

oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. 

b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas‟ud: 

ِعْنَد  فَ ُهوَ  َسيًِّئا َوَمارَأَُه اْلُمْسِلُمْونَ  َحَسنٌ  اللِ  ِعْندَ  فَ ُهوَ  َحَسًنا رَأَُه اْلُمْسِلُمْونَ  َفَما
  الِل َسيِّئٌ 

Artinya: 

Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, 

dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah (Ibnu 

Hazm, 6/18). 

Ungkapan Abdullah bin Mas‟ud di atas, baik dari segi redaksi maupun 

maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam 

masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari‟at Islam adalah 

juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang 

bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan 
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melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam 

pada itu, Allah berfirman pada surat al-Maidah ayat 6: 

 يُرِيُد لُِيطَهِّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكْم َلَعلَُّكمْ  َمايُرِيُد ٱللَُّو لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّْن َحرٍَج َولَٰ ِكن
 َتْشُكُرونَ 

Terjemahnya: 

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan 

kamu dan menyempurnakan Nikmat-Nya bagimu, supaya kamu 

bersyukur”  (Al-Qur'an, 2018, h. 108). 

2.5.3 Macam-macam ‘Urf 

Adapun „Urf  dibagi menjadi dua macam: 

1. „Urf shahih ialah sesuatu yang saling dikenal oleh mausia, dan tidak 

bertentangan dengan dalil syara‟, tidak menghalalkan sesuatu yang 

diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatau yang wajib „urf yang 

sahih wajib dipelihara dalam dalam pembentukan hokum dalam peradilan. 

„Urf yang benar juga berarti adat kebiasaan itu tidak menyalahi nash dan 

tidak melalaikan kebaikan atau tidak membawa keburukan (Ipandang, 

ilmu fikih, 2020, h. 123). Seorang mujtahid haruslah memperhatikan 

tradisi dalam membuat hukum. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah 

menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani maka itu 

telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan 

kemaslahatan mereka yang ada (Khallaf, lmu Ushul Fikih, 1994, h.123.). 

2. „Urf fasid ialah kebiasaan di masyarakat yang bertentangan dengan syariat 

Islam yang menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi umat (Zahrah, Ushul 

Al Fiqh, 2012, h. 418). „Urf yang salah yaitu, adat kebiasaan yang 
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berlawanan dengan syara‟ atau membawa keburukan atau melalaikan 

kepentingan kebaikan (Ipandang, ilmu fikih, 2020, h. 123). „Urf fasid atau 

biasa disebut kebiasaan yang rusak, maka ia tidak wajib diperhatikan, 

karena sudah jelas kebiasaan ini bertentangan dengan dalil syar‟i, atau 

membatalkan hukum syar‟i (Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, 1994, h.125).  

 تَ َغي ُِّر اْْلَْحَكام بِتَ َغُّيرِ اْْلَْزِمَنة َواْْلَْمِكَنة 
Artinya: 

Perubahan hukum bias terjadi berdasarkan perubahan zaman dan tempat 

(Amin, 2008, h. 223). 

  

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu „urf baru dapat dijadikan 

sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara‟ apabila memenuhi 

syarat-syarat yaitu: 

1. „Urf itu berlaku secara umum (baik yang bersifat khusus dan umum 

maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan). Artinya, „urf berlaku dalam 

mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan 

keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. 

2. „Urf itu telah berlaku di masyarakat ketika persoalan yang akan dijadikan 

sandaran hukum lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan 

hukumnya. 

3. „Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam 

suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak 

telah menetukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan. 

4. „Urf itu tidak bertentangan dengan nash, maka menyebabkan hukum yang 

dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. „Urf bukanlah dalil syar‟i yang 
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berdiri sendiri. Dalam kajian ushul fiqih dikenal istilah maslahat. Maslahat 

adalah cara mengambil manfaat dan menolak kemudharataan dalam 

rangka memelihara tujuan-tujuan syara‟dan „urf merupakan salah satu 

istinbath hukum, „urf bisa menjadi dalil apabila tidak ada dalil ditemukan 

dalam nash. Maka dapat disimpulkan bahwa „urf atau (kebudayaan) yang 

diperbolehkan dalam agama Islam adalah „urf yang sahih (benar) 

(Muhammad Shofwan Nidhomi, 2018, h. 39). 

2.6 Konsep Adat 

Menurut Soekanto, hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang 

kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (ongecodificeerd), dan bersifat 

paksaan (dwang), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat 

hukum (rechtsgevolg)” Soekanto, 1981, h. 2). Pandangan Soekanto tersebut 

ditegaskan oleh Bushar Muhammad bahwa yang disebut dengan hukum adat 

adalah keseluruhan adat yakni (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat, 

berupa kesusilaan, kebiasaan, serta kelaziman yang mempunyai akibat hukum 

(Muhammad, 2003, h.11). 

Adat dan „urf mempunyai arti yang berbeda secara harfiyah, yaitu dari 

bahasa Arab عادة dari akar kata عود-عاد  yang artinya pengulangan. Sementara „urf ي

berasal dari عرف-عرف  sesuatu yang dikenal. Adapun المعروف sering diartikan ي

definisi adat sebagai berikut: 

 ا إِلَْيِو َمرًَّة ُأْخَرىالعاََدُة َما ِإْسَتَمرَّ النَّاُس َعَلْيِو َعَلى ُحْكِم اْلَمْعُقْوِل َوَعاُدوْ 
Artinya: 
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Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus 

dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontiyu 

manusia mau mengulanginya  (Mujib, 1999, h. 44). 

Islam memandang budaya, tradisi/adat yang ada di masyarakat sebagai hal 

yang memiliki kekuatan hukum. Seperti dalam salah satu kaidah fiqh yang sering 

digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hokum adat pada 

masyarakat, yaitu al-„adah al-muhakkamah (adat itu bias dijadikan patokan 

hukum). Perlu diketahui bersama bahwa teori adat ini diambil dari adanya realitas 

social kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh 

nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap individu dalam 

bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap 

bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan 

mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. 

Oleh karena itu, jika kita temukan suatu masyarakat meninggalkan 

perbuatan yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap 

telah mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai seperti inilah yang dikenal degan 

sebutan adat-istiadat, budaya, tradisi dan sebagainya. Oleh karena itulah 

kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktifitas nilai-nilai dan 

hasilnya. 

Dari faktor itulah, Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada 

didalamnya, menganggap adat-istiadat atau „urf sebagai patner dan elemen yang 

harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga bias dijadikan sebagai 

salah satu alat penunjang hukum-hukum syara‟, bukan sebagai landasan hukum 

yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk hukum baru, akan tetapi 
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ia hanya sebagai suatu ornament untuk melegitimasi hukum-hukum syara‟ sesuai 

dengan perspektifnya yang tidak bertentangan dengan nash-nash syara‟. 

Dengan demikian tercetuslah teori yang obyek pembahasannya terfokus 

hanya kepada kasus-kasus adat kebiasaan atau tradisi, yaitu teori „urf sebagai 

berikut: 

 اْلُعْرُف ِِف الشَّارِِع َلُو ِإْعِتَبارًا اْلُعْرُف َشرِيْ َعٌة ُُمَْكَمةٌ 
Artinya: 

„Urf menurut syara‟ itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan 

kaidah „urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan (Mu'allim, 

1996, h. 17). 

Maka dari itu, para ahli hukum Islam menggunakan dua istilah „urf dan 

adat. Nampak adanya konsep „urf sebagai salah satu dalil dari segi prakteknya, 

yang disitu jelas ada yang memberlakukannya sebagai salah satu patokan hukum 

(Al-Hasyimiy, 2010, h. 158). 

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara‟ 

dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam 

pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam 

setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia 

adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. 

Adapun adat yang rusak, maka dia tidak boleh diperhatikan, karena 

memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara‟ atau membatalkan 

hukum Syara‟. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan 

waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah 

asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para „ulama fikih berkata: 
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“Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan” 

(Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam), h.118-119.). 

2.6.1 Dasar Hukum Adat  

Adapun dasar Hukum Adat adalah: 

 ُُمَكََّمةُ ۡ  َعاَدُة الۡ  ال
Artinya: 

Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum (Hakim, h. 36). 

بَاَحةِ  َواْْلَْصُل ِفِ  بَاَحُة َحَّتَّ َيَِْيُء َصاَرُف اْْلِ َعاَداتَِنا اْْلِ  
Artinya: 

“Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang 

memalingkan dari hukum bolehnya” (Sa‟di, 1432 H)ز 

 

2.6.2  Ciri-ciri Hukum Adat 

Adapun ciri-ciri hukum adat sebagai berikut: 

1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi, 

2. Tidak tersusun secara sistematis, 

3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan, 

4. Tidak teratur, 

5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan), 

6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan 

(Yulia, 2016, h.5).  

2.6.2.1 Perbedaan Antara al ‘Urf dan Adat 

Dari definisi adat dan „urf  sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka 

dapat ditarik benang mereh bahwa secara etimologis, istilah al-„adah terbentuk 

dari mashdar al-„aud dan al-mu‟awadah, yang artinya “pengulangan kembali”, 

sedang kata al-„„urf terbentuk dari kata mashdar almuta‟aruf, yang artinya “saling 
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mengetahui”.Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan 

„urf dilihat dari sisi terminologisnya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya 

penggunaan istilah „urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan 

dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum 

Islam tetap memberikan definisi yang berbeda, dimana „urf dijadikan sebagai 

kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari 

kreatifitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. 

Dari pengertian inilah, dapat mengetahui baik buruknya suatu kebiasaan, 

tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif. Sedangkan adat 

didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh 

individu maupun kolektif. Dari pengertian seperti diatas, dapat kita ambil 

kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan „urf itu manakala dilihat 

dari aspek yang berbeda, yaitu: 

1. Adapun perbedaannya: 

„Urf hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan, dan harus 

dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi 

pelakunya. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan secara 

pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada sisi pekerjaan. 

2. Adapun persamaannya: 

„Urf dan adat merupakan subuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, 

tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter 

pelakunya (Al-Hasyimiy, Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah,, 

2010, h. 158-160). 
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Sementara itu bagi mayoritas fuqaha, „urf dan adat mempunyai makna 

yang sama. Salah seorang dari kelompok ini adalah al-Jurjani (w. 816 H), 

penyamaan arti tersebut terlihat jelas ketika al-Jurjani mendefenisikan istilah „urf. 

„Urf menurutnya: 

“Urf adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan 

diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. 

Demikain pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus 

menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia 

terus mengulanginya (Muhammad Harun, 2014, h. 17). 

2.6.3 Kehujjahan Adat 

Memperhatikan uraian yang dipaparkan di atas, para ushuliyyun sepakat 

bahwa adat yang tidak menyalahi dalil syara‟, baik adat yang „am maupun yang 

khas, lafdhi maupun yang qauli dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum 

Islam. Imam al-Qarafi, seorang mujtahid yang beraliran Maliki, misalnya, 

menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus 

terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat 

sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan 

kemaslahatan masyarakat tersebut (Abdul Aziz Dahlan, 2001, h 1878). 

Lebih lanjut, al Khawarizmi (w.997H) berpendapat, maslahah ialah 

pemeliharaan terhadap maksud syarak dengan menolak kerusakan-kerusakan 

terhadap makhuk (manusia) (Muhammad Ibn Ali al-Syawkani, 2000 M/1421 H, 

h. 990). Dari rumusan al-Khawarizmi dapat dipahami bahwa sesuatu itu dianggap 

maslahah ataupun tidak, ukurannya ialah syarak bukan  akal semata. Menurut 

Imam al-Syatibi, maslahah ialah segala yang dipahami untuk menguraikan 

maslahah manusia dengan pencapaian dan penolakan mafsadah-mafsadah, ia 

tidak diperoleh melalui akal semata namun ia mestilah di i‟tiraf oleh syarak untuk 
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menerima atau menolaknya (Al-Syatibi, 2003 M/1424 H, maslahah- maslahah 

Juz 2, h. 362). 

Senada juga dengan  al-Qarafi, Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-

Jauziyah, berpendapat bahwa adat bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan 

hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak 

ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, 

seseorang yang mempergunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu 

padahal lamanya ia dalam kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai 

tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum hukum Islam tentang suatu akad, 

kedua hal itu harus jelas. Tetapi karena perbuatan seperti ini telah memasyarakat, 

maka seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini. Menurut mereka, adat 

seperti ini termasuk adat dalam bentuk „amali. 

Penetapan adat sebagai hujjah oleh para ulama seperti disebutkan di atas, 

banyak didukung oleh beberapa hadis yang di dalamnya mengukuhkan adat 

sebelumnya yang telah berkembang di masyarakat. Misalnya, kebolehan jual-beli 

yang sudah ada sebelum Islam. Hadis-hadis Rasulullah SAW. juga banyak sekali 

yang mengakui eksistensi adat yang telah berlaku dalam masyarakat, seperti hadis 

yang berkaitan dengan jual-beli salam (pesanan). Dalam sebuah riwayat dari Ibn 

Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah 

SAW melihat penduduk setempat melakukan jual-beli salam. Lalu Rasulullah 

SAW bersabda, siapa yang melakukan jual-beli salam, maka hendaklah 

ditentukan jumlahnya, takarannya dan tenggang waktunya (Al-Bukhari). 
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Bila kita mencermati posisi adat dan berbagai kasus adat yang dijumpai 

dalam hadis, para ushuliyyun kemudian membuat kaidah-kaidah yang terkait 

dengan adat ini yang pada intinya adat bias dijadikan sebagai dasar hukum. 

Kaidah-kaidah tersebut adalah (1) al-Adat Muhkamah (adat kebiasaan itu bisa 

menjadi landasan hukum), (2) La Yungkaru Taghayyur al-Ahkam biTaghayyur al-

Azminahwal al-Amkinah (tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan 

perubahan zaman dan tempat), (3) al-Ma„ruf Urfan kaal-Masyrut Syarthan (yang 

baik itu menjadi adat, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat), dan (4) 

al-Tsabit bi al-Urf ka al-Tsabit bi alNas (yang ditetapkan melalui al-„urf (adat) itu 

sama dengan yang ditetapkan melalui nash), al-Haqiqah Tutraku bi Dilalah al-

„Adah (makna hakiki dapat digantikan dengan makna berdasarkan adat) (al-

Zarqa‟, 1978, h. 135-136). 

2.6.3.1 Hakikat dari Bersuci 

Fitrah manusia cenderung kepada kebersihan dan kesucian dari lingkungan 

sekitarnya. Kebersihan dan kesucian lahir mempengaruhi kesehatan dan juga 

menjaga jiwa demikian juga kebersihan juga kebersihan rohani mempengaruhi 

kesehatan jiwa. Seseorang tidak mungkin akan dapat mencapai tingkat kesucian 

tertinggi melainkan lebih dulu harus melalui tingkat dibawahnya. Jadi, tidak tidak 

dapat mencapai kesucian rahasia batiniah, terhindar dari sifat-sifat yang tercela 

dan dipenuhi dengan sifat-sifat yang terpuji, selama ia belum mengisi batinn yaitu 

lebih dahulu dengan kesucian hati dengan menjauhi akhlak yang tercela dan 

melaksanakan akhlak yang terpuji. Adapaun cara untuk mencapai ini kita harus 
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mensucikan anggota-anggota badan kita dengan menghindari segala macam 

larang dan mematuhi segala perintah Agama. 

Dalam adat masyarakat Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, 

Kabupaten Gowa, bersuci dengan membersihkan diri melalui Appasili 

‟merupakan hal yang harus dilakukan apabila hendak melakukan sebuah 

pernikahan maka wajib baginya untuk Appasili‟. Bukan hanya itu, Appasili‟ juga 

dilakukan oleh ibu hamil yang usia kandungannya telah mencapai tujuh bulan, 

Appasili‟ juga dilakukan bagi anak yang ingin melakukan acara sunatan, dan juga 

Appasili‟ biasa dilakukan apabila telah mempunyai kendaraan baru atau rumah 

baru, maka harus dilakukan appasili‟ terlebih dahulu tujuannya agar nantinya 

dapat terhindar dari hal-hal negatif dan melindungi dari pengaruh buruk. 

Pada dasarnya di dalam ajaran Agama Islam sudah ada panduan untuk 

bersuci (thaharah). Bahkan thaharah sendiri menjadi syarat berbagai ibadah 

tertentu. Bersuci merupakan perintah Agama Islam yang kita kenal dengan tidak 

hanya sekedar bersih-bersih biasa. Karena tidak setiap yang bersih itu adalah suci. 

Allah Subhanahu WaTa‟ala telah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 6: 

يَا أَي رَها ٱلَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإََل ٱلصَّالِة فٱْغِسُلوْا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإََل ٱْلَمرَاِفِق 
َوٱْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإََل ٱْلَكْعَبِْي َوِإن ُكنُتْم ُجنُبًا فَٱطَّهَُّروْا َوِإن ُكنُتم 

َفٍر َأْو َجآَء َأَحٌد مِّْنُكْم مَِّن ٱْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم ٱلنَِّسآَء فَ َلْم مَّْرَضۤى َأْو َعَلٰى سَ 
َتَُِدوْا َمآًء فَ تَ َيمَُّموْا َصِعيدًا طَيِّبًا َفٱْمَسُحوْا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكْم مِّْنُو َما يُرِيُد ٱللَُّو 

 ُيطَهِّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّْن َحرٍَج َولَٰ ِكن يُرِيُد لِ 
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, 

maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah 
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kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika 

kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan 

atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, 

lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan debu 

yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah 

tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu 

dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur (Al-

Qur'an, 2018, h. 108).  

1. Macam-macam bersuci 

Adapun macam-macam bersuci adalah: 

a. Suci secara lahir 

Suci secara lahir adalah suci dari segala macam kotoran atau suci dari hadats. 

Bersuci dari kotoran dapat dilakukan dengan cara menghilangkan seluruh najis 

yang menempel dengan menggunakan air yang bersih, baik dari pakaian, badan 

maupun tempat shalat. Sedangkan suci dari hadats adalah dengan berwudhu, 

mandi atau bertayammum. 

b. Suci secara batin 

Suci secara batin berarti membersihkan jiwa dari dosa dan semua perbuatan 

maksiat. Yaitu, dengan cara bertaubat secara bersungguhh-sungguh dari segala 

macam dosa dan perbuatan maksiat. Juga membersihkan hati dari perasaan syirik, 

keragu-raguan, dengki, irihati, tipudaya, kesombonga, „ujub, riya‟ dan sum‟ah. 

Yakni dengan cara menanamkan keikhlasan, keyakinan, kecintaab kepada 

kebaikan, kelembutan, kejujuran, tawadu‟ (rendah hati) serta menghendaki 

keridhaan Allah Subhanahu Wata‟ala dalam segala bentuk niat yang dimunculkan 

dan mengerjakan amal-amal shalih seperti Shalat ('Uwaid, 2008, h. 5). Adapun 

pembagian air terbagi menjadi empat: 
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ُر َمْكُرْوٍه ِإْسِتْعَمالُُو َوُىَو اْلمآءُاْلُمْطَلُق َأمَّا  نَ ْفِسوِ  ِفِ طَاِىٌر  :َاألكؿ ٌر لَِغُّْيِِه َغي ْ ُمَطهِّ
)النَّاَرِجْيُل( َفاَل ُيَسمَّى اْلَماُء اْلُمطََلُق فَ ُهَو طَاِىٌر ِِف نَ ْفِسِو ََيُْوُز  اْْلِْنِدي اْلَْْوزِ 

: طَاِىٌر ِِف نَ ْفِسِو َغي ُْر َالثانى. لَِغُّْيِِه َفاَل ََيُْوُز التََّطهرُر ِبوِ  ُمَطهِّرٍ  َغي ْرُ ُشْربُُو، َوَلِكنَُّو 
ٍر لَِغُّْيِِه َفاَل ََيُْوُز ِإْسِتْعَمالُُو ِِف اْلُوُضْوِء َواْلُغْسِل َواَل ِِف ِإزَاَلِة النََّجاَسِة.  ُمَطهِّ

اْلُمْستَ ْعَمُل ِِف َرْفِع َحَدٍث. َوثَانًِيا، اْلَمآُء الَِّذْي َوُىَونَ ْوَعاِن : َأوَّاًل، اْلَمآُء اْلَقِلْيُل 
: طَاِىٌر ِِف نَ ْفِسِو ُمَطهٌِّر  الثَّال ثَ َ.تَ َغي ََّر ِبَُخاِلٍط طَاِىٍر َكَمآِء اْلَقْهَوِة َأِو الشَّايِ 
 ََيُْوزُ آٌء ُمَتَجنٌِّس، َفاَل : مَ َالَّر اب عَ . لَِغُّْيِِه َمْكُرْوٌه ِإْسِتْعَمالُُو َوُىَو اْلمآُء اْلُمَشمَّسُ 

       ِإْسِتْعَمالُُو ِِف اْلُوُضْوِء أَْو َغُّْيِِه.

1. Air suci dan mensucikan dan dikenal dengan air yang mutlak. Adapun air 

kelapa, dia tidak termasuk air yang mutlak. Karena dia air yang suci dan 

boleh diminum akan tetapi tidak mensucikan, sehingga tidak boleh 

digunakan untuk bersuci. 

2. Air yang suci dan tidak mensucikan, sehingga tidak boleh digunakan 

untuk berwudhu, mandi ataupun menghilangkan najis. Adapun 

pembagiannya terbagi menjadi dua: 

a. Air yang telah digunakan untuk bersuci 

b. Air  yang berubah warnanya dengan bercampurnya sesuatu. Seperti 

telah bercampur dengan kopi, teh, susu dan lain sebagainya. 

c. Air yang suci dan mensucikan akan tetapi makruh digunakan, dan dia 

dinamakan air musyammas. 

d. Air mutajannis, yaitu air yang tidak boleh digunakan untuk berwudhu 

dan lain sebagainya (Gontor, 2011). 


