
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dijadikan sebagai 

pembanding terhadap penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Wasito Raharjo dengan judul “Analisis Barazanji dalam Perspektif Cultural 

Studie” (Wasisto Raharjo, 2011). Menulis tentang pembacaan Barazanji 

sebagai tradisi perayaan maulid Nabi hingga kini masih dipertanyakan 

keabsahannya. Hal ini  dikarenakan hukum perayaan mauli itu sendiri masih 

menjadi perdebatan. Sebagian ulama berpendapat bahwa tradisi barzanji 

adalah bud’ah, karena dari sisi Syar’i tidak ada dasarnya. 

2. Eka Kartika dengan judul Penelitian” Tradisi Barazanji pada Masyarakat 

Bugis di Desa Tungke” (Eka Kartika, 2013) yang menulis tentang tradisi 

Barazanji merupakan acara pelengkap dari upacara adat atau syukuran yang 

dilakukan karena tanpa pelaksanaan barazanji pada upacara adat maka 

dikatakan belum sempurna acara adat tersebut.  

3. Linda Puji Astuti dengan judul: “Upacara Perkawinan Priyayi di Desa 

Ngemabal Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan” (Linda Puji Astuti 2010: 

1). Berdasrakan hasil penelitian perkawinan adat Preyayi menggunakan adat 

perkawinan Jawa. Tradisi perkawinan dalam keluarga Priyayi tidak berubah 

meskipun dengan perubahan zaman dan perkembangan. Oleh karena itu 

upacara adat perkawinan Priyayi dengan menggunakan adat Jawa harus tetap 

dijaga dan dipertahanakan. Perkawinan adat Jawa diharpakan tidak hanya 

kalangan Priyayi yang menggunakan prosesi adat Jawa secara menyeluruh 
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akan tetapi diharapakan masyarakat Indonesia Khususnya masyarakat Jawa. 

Prosesi perkawinan Jawa perlu dijaga dan dilestariakan dengan cara belajar, 

memahami makna yang terkandung dalam tradisi serta melakukan tradisi 

tersebut. 

Selain penelitian diatas, penelusuran literatur yang dilakukan di 

perputakaan IAIN Kendari belum terdapat skripsi yang hampir semakna dengan 

persoalan ini. Dari penelitan terdahulu diatas, membahas tentang Barazanji dan 

Upacara Perkawinan dengan metode yang berbeda serta lokasi penelitian yang 

berbeda pula.  

Penelitian yang akan peneliti lakukan fokus membahas tentang resistensi 

baca ad-Diba’i pada masyarakat di Kecamatan Pondidaha perspektif hukum islam 

al-‘urf. 

2.2 Kajian Toeri 

2.2.1 Pernikahan 

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau 

dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan 

secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. 

Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi 

suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan 

tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. 

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat 

dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara 

pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk 

melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk 
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merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang 

melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai 

kemudian mereka dinamakan suami istri dalam ikatan perkawinan.  

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu 

berasal dari bahasa Arab yaitu kata nikkah (bahasa Arab: النكاح   ) yang berarti 

perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa 

Arab yaitu kata nikah bahasa Arab: نكاح yang berarti  (persetubuhan) (Diakses dari 

Fadelput www. Wiki.Pedia.com,pada 15 Mei 2020). 

2.2.2 Upacara Pernikahan 

Upacara pernikahan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam 

rangka menyambut peristiwa pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting 

bagi manusia, dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu ada 

upacaranya. 

Di Indonesia upacara pernikahan dilakukan dengan dua cara, tradisional 

dan modern. Ada kalanya pengantin menggunakan kedua cara tersebut, biasanya 

dalam dua upacara terpisah. 

a. Upacara tradisional 

Upacara pernikahan secara tradisional dilakukan menurut aturan-aturan 

adat setempat. Indonesia memiliki banyak sekali suku yang masing-masing 

memiliki tradisi upacara pernikahan sendiri. Dalam suatu pernikahan campuran, 

pengantin biasanya memilih salah satu adat, atau adakalanya pula kedua adat itu 

dipergunakan dalam acara yang terpisah. 

b. Upacara modern 

Upacara pernikahan modern dilakukan dengan  mengikuti aturan-aturan   



17 
 

dari luar negeri Biasanya gaya yang dipakai adalah gaya Eropa. Pernikahan yang 

dilakukan dengan aturan Islam mungkin dapat juga dimasukkan ke dalam kategori 

upacara pernikahan modern. 

c. Mas kawin 

Sebelum acara pernikahan dilangsungkan pihak yang melamar biasanya 

menyerahkan sejumlah mas kawin yang bentuk dan besarnya sudah disetujui 

terlebih dahulu. Mas kawin dapat berbentuk uang dalam jumlah tertentu, 

perhiasan, perlengkapan shalat (biasanya dalam pernikahan Islam), atau gabungan 

dari semuanya 

d. Catatan Sipil 

Untuk kepentingan pendataan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak 

yang diikat dalam hubungan perkawinan serta keturunan yang mungkin 

dihasilkannya, pemerintah Indonesia sekarang mengharuskan suatu pernikahan 

dicatat di Kantor Catatan Sipil (Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/ 

Upacara_pernikahan, pada 15 Mei 2020) . 

2.2.3 Tradisi  

a. Pengertian Tradisi  

Tradisi secara etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau 

kebiasaan yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau 

peraturan yang dijalankan masyarakat. Tradisi merupakan sinonim kata “budaya” 

yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, 

begitu pula dengan budaya. Keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini 

merupakan personifikasi dari sebuah hukum tidak tertulis, yang menjadi patokan  

norma dalam masyarakat yang di anggap baik dan benar (Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia 2016: 1208). 

Menurut Piotr Sztompka bahwa tradisi merupakan merupakan segala 

sesuatu meliputi (Adat Istiadat, Kebiasaan, Kepercayaan, Ajaran dan sebagainya) 

yang telah berlangsung secara turun temurun dari masa lalu ke masa kini dan 

masih melekat dalam kehidupan. Meskipun demikian dalam perjalanannya tradisi 

tersebut tidak murni artinya telah mengalami perubahan dari masa ke masa, 

karena tidak semua trasisi membawa kemajuan kadang tradisi tertentu membawa 

kemunduruan. Misalnya tradisi yang sifatnya memaksa dan mengikat (Piotr 

Sztompka 2007: 71). 

Hasan Hanafi mendefinisikan tradisi (Turas) seperti yang dikutip oleh 

Moh. Nur Hakim bahwa tradisi adalah segala warisan masa lampau yang masuk 

pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan 

demikian, bagi Hanafi, tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan 

sejarah tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam 

berbagai tingkatannya (Moh. Nur Hakim 2003 : 49 ). Bagi Hanafi, tradisi dapat 

dibagi dalam beberapa level. Pertama, tradisi dapat ditemukan dalam bentuk 

tulisan berupa  buku-buku atau lainnya yang tersimpan di berbagai perpustakaan 

atau tempat-tempat lainnya. Kedua, tradisi juga berupa konsep-konsep, pemikiran, 

atau ide-ide yang masih hidup dan hadir di tengah realitas (Wasid, Dkk 2011: 31). 

Hanafi lebih lanjut memberikan landasan teoritis mengenai tradisi dengan 

meletakkan model garis segitiga yakni tradisi masa lampau yang diwakili oleh 

tradisi Islam masa lampau, tradisi barat yang disebut dengan tradisi modern, dan 

realitas kekinian yang berlangsung dan sedang dihadapi oleh setiap individu. Pada 

saat yang bersamaan ketiganya telah melingkupi kita. Diaman tradisi masa lampau 
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hadir dalam realitas kekinian sebagai suatu warisan dan tradisi Barat hadir sebagai 

tamu, dan keduanya sama-sama mempunyai peluang dan mengarahkan perilaku 

kehidupan manusia. Oleh karena itu, Hanafi dapat menyederhanakan ketiganya, 

bahwa tradisi masa lampau sebagai tradisi diri sendiri dan tradisi barat sebagai 

tradisi orang lain ditengah kehidupan yang tidak bisa kita tolak keberadaannya, 

(Wasid, Dkk 2011 : 32) akan tetapi, bukan berarti semua tradisi yang ada wajib 

kita terima maupun dilaksanakan, karena ada beberapa tradisi yang hidup didalam 

kehidupan masayarakat bertentangan atau tidak sejalan denan nilai-nilai ajaran 

Islam, yang tentunya dapat merusak akidah Islam. Oleh karenanya, sebagai 

manusia yang berakal sangat dianjurkan untuk menilai tradisi yang memang 

pantas untuk dilaksanakan yang sesuai denga kondisi zaman, dibumikan bagi 

generasi selanjutnya, serta tidak mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat di 

kemudian hari. Dalam sudut pandang Hukum Islam tradisi atau kebiasaan 

masyarakat yang diwariskan secara turun temurun disebut dengan al-‘urf  atau al-

‘Adah.  

Secara etimologi al-‘Adah diambil dari kata al-‘Aud atau al-mu’awadah 

yang artinya berulang (Abdul Haq dkk 2009 : 274). Sedangakan secara 

terminology al-‘Adah adalah sebuah kecenderungan (berupa ungakapan atau 

pekerjaan) pada suatu proyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada 

obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Aktifitas 

itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. 

Para ulama mengartikan al-‘Adah dalam pengertian yang sama dengan al-

‘Urf, karena subtansinya yang sama meskipun dengan ungkapan yang berbeda. 

Karena itu, menurut sebagian besar ulama, adat dan al’Urf  secara terminologis 
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tidak memiliki perbedaan prinsipil. Artinya, perbedaan diantara keduanya tidak 

mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula 

(Rijal Mumazziq Zionis 2011 : 132). 

b. Tradisi Menurut Hukum Islam 

Sebelum Nabi Muhammad Sallaulahualaihiwassalam diutus, adat 

kebiasaan sudah berlaku dimasyarkat baik di dunia Arab maupun di negara lain 

termasuk di Indonesia, adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-

nilai yang dianggap baik oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, 

dipahamai, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat. Ketika 

Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-

nilai kemanusiaan bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat, 

diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya 

berbeda. Adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada 

dalam ajaran Islam (A. Djazuli : 79). 

Islam dan tradisi merupakan dua subtansi yang berbeda, tetapi didalam 

perwujudannya dapat saling bertaut, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan 

saling mewarnai perilaku seseorang. Islam merupakan suatu normative yang ideal, 

sedangkan tradisi merupakan suatu hasil budi daya manusia. Tradisi bersumber 

dari ajaran nenek moyang, adat istiadat maupun hasil pemikirannya sendiri. Islam 

mengenai beberapa ajaran yang ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari 

kehidupan manusia dan lingkungannya (Nur Amal Saleh 2013 : 182). Artinya bahwa, 

bentuk perwujudan saling mempengaruhi, saling mengisi antara tradisi dan Islam 

dapat dilihat setelah kedatangan Islam. 

Isalam memperbaiki tradisi agar sejalan  dengan  niali-nilai ajaran Islam. 
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Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat 

untuk dijadikan sebagai sumber yurisprudensi Hukum Islam dengan 

penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan 

oleh Nabi Muhammad Sallaulahualaihiwassalam. Kebijakan-kebijakan beliau 

yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya yang banyak 

mencerminkan kerifan beliau terhadap tradisi-tradisi sahabat atau masyarakat 

(Nur Amal Saleh : 182). 

c. Fungsi Tradisi 

Teori fungsi yang digunakan yakni teori fungsionalisme structural yang 

dikembangkan oleh Talcott Parsons. Fungsi diartikan segala kegiatan yang 

diarahkan kepada pemenuhan kebututuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah 

sistem. Dengan menggunakan definisi ini Persons menyebut bahwa ada empat 

syarat mutlak dan bisa berfungsi disebut Adaptation, Goal Attainment, 

Integration, dan Latency (Talcott Parsons 2007 : 53). 

Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan 

fungsi-fungsi tersebut, yakni, adaptasi (Adaptation) yaitu supaya masyarakat bisa 

bertahan dan harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang 

menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. Pencapaian tujuan (Goal Attainment) 

yaitu sebuah sistem yang harus menentukan tujuan dan berusaha mencapai tujuan-

tujuan yang telah di rumusakan itu.  

Integrasi yaitu masyarakat yang mengatur hubungan diantara komponen-

komponen supaya ia bisa berfungsi secara maksimal, dan Pemeliharan pola-pola 

yang sudah ada (Latency) yaitu setiap masyarakat harus mempertahankan, 

memperbaiki dan membaharui baik motivasi individu-individu mapun pola-pola 
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budaya yang menciptakan dan mempertahkan motivasi-motivasi itu (Raho 

Bernard : 54). 

Berkaitan dengan fungsi tradisi ritual, keberadaanya dapat dipahami secara 

integral dengan konteks keberadaan masyarakat pendukungnya. Tradisi ritual 

berfungsi menopang kehidupan dan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan 

kolektifitas sosial masyarkat yang dinamis kadang mengalami perubahan akan 

mempengaruhi fungsi tradisi dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal ini Mardini 

Jhones menekankan pentingnya tradisi, bahwa tanpa tradisi pergaulan bersama 

akan menjadi kacau dan hidup manusia akan menjadi biadab. Namun demikian, 

jika tradisi sudah bersifat absolute, nilainya sebagai pembimbing akan merosot, 

sehingga tidak akan lagi menjadi pembimbing, melainkan sebagai penghalang 

terhadap kemajuan. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial pewaris 

kebudayaan dituntut untuk selalu mengadakan perubahan-perubahan atau 

membenahi tradisi, yang dirasa tidak sesuai dengan zamannya (Mardini Johanes 

1994 : 13). 

Menurut Shlis “manusia tidak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka 

sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka” (Piotr Sztompka : 74). Oleh 

karena itu, Shlis menegaskan bahwa suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi 

masyarakat antara lain:  

1) Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. 

Tempatnya didalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini 

serta didalam benda yang diciptkan dimasa lalu. Tradisi menyediakan 

fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti 
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onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan 

kini dan untuk membangun masa depan. 

2) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan 

aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat 

mengikat aggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi, bisa 

dikatakan : “Selalu seperti itu” atau orang yang selalu mempunyai keyakinan 

demikian” meski dengan prodoksal yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan 

dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama dimasa lalu atau 

keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah terima 

sebelumnya. 

3) Meyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat kualitas 

primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok, tardisi daerah, kota 

dan kumitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau aggotanya 

dalam bidang tertentu. 

4) Membantu menyediakan tempat pelarian dan keluhan, kekecewaan dan 

ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang 

lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat 

berada dalam krisis (Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial: 75). 

2.2.4 Ad-Diba’i 

 Istilah Ad-Diba’i diambil dari nama pengarangnya yaitu Al-Imam 

Wajihuddin Abdurrohman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin 

Ahmad bin Umar ad-Diba`i Asy-Syaibani Al-Yamani Az-Zabidi Asy-Syafi`i.  

Ad-Diba’i wafat di kota Zabid pada pagi hari Jumat tanggal 26 Rajab 944. 

Mengenai profil Ad-Diba’i disebutkan dalam kitab Maulid al-Hafidz ibn             
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al-Diba’i, karya Sayyid ‘Alawi al-Maliki bahwa: “Dia adalah Wajihuddin 

‘Abdurrahman bin ‘Ali bin Muhammad al-Syaibani al-Yamani al-Zubaidi          

al-Syafi’I yang dikenal dengan Ibnu al-Daiba’.  

Al-Daiba’ menurut bahasa Sudan artinya putih. Itu julukan kakeknya yang 

agung Ibnu Yusuf.  Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 866 H dan 

wafat pada hari jum’at tanggal 12 Rajab tahun 944H. (Jadi usia beliau kurang 

lebih 76 tahun). Beliau seorang yang jujur, lemah lembut tutur katanya dan indah 

bahasanya. Beliau adalah seorang ulama hadits yang terkenal dan tiada 

bandingnya pada masa hayatnya. Beliau mengajar kitab Shahih Al-Bukhari lebih 

dari 100 kali khatam. Beliau mencapai derajat Hafiz dalam ilmu hadits, yaitu 

seorang yang menghafal lebih dari 100,000 hadits dengan sanadnya. Setiap hari 

beliau mengajar hadits dari masjid ke masjid. Diantara guru-gurunya ialah         

Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Ziyad, Al-Imam Jamaluddin 

Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Al-Imam Al-Hafiz Tahir bin Husain          

Al-Ahdal dan lain – lain. 

Selain itu, beliau juga masyhur sebagai seorang muarrikh (ahli sejarah) yang 

teliti. Di antara kitab–kitab karangan beliau ialah: Dalam bidang fiqih, beliau 

bermadzhab Syafi’i. oleh sebab itu, beliau termasuk golongan Ahlal-Sunnah wa 

al-Jama’ah, karena masih mengakui dan mengikuti salah satu madzhab empat. 

Banyak hal yang bisa dijadikan bukti bahwa beliau termasuk golongan Sunni. 

Antara lain, didalam shalawat yang dikarang, beliau mengatakan: 

“Ya Rabbi,ridlailah para sahabat Nabi Sallaulahualaihiwassalam, Ya Rabbi 

ridlailah keturunan Nabi Sallaulahualaihiwassalam.” (Majmu’ Mawalid wa 

Ad’iyah, hal 66). Ibn Diba` termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Hal 
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ini terbukti beliau mempunyai banyak karangan baik dibidang hadis ataupun 

sejarah. Karyanya yang paling dikenal adalah syair-syair sanjungan (madah) atas 

Nabi Muhammad Sallaulahualaihiwassalam. yang terkenal dengan sebutan maulid 

Diba`i. Diantara buah karyanya yang lain: Qurrotul `Uyun yang membahas 

tentang seputar Yaman, kitab Mi`roj, Taisiirul Usul, Bughyatul Mustafid dan 

beberapa bait syair. Beliau mengabdikan dirinya hinga akhir hayatnya sebagai 

pengajar dan pengarang kitab (Hasan Alwi 2015). 

Kitab ad-Diba’i terdiri dari 4 qasidah, 21 natsr (prosa), dan dua ayat al-

Qur’an yang terletak usai qasidah kedua. Sebagian pembaca maulid biasanya 

menyisipkan satu qasidah lagi usai prosa ke-11. Qasidah yang disisipkan ini mirip 

dengan qasidah yang ada dalam Barzanji yang berbentuk syair (bukan natsr). 

Meskipun Maulid Diba’ cukup mashur, sayangnya amat sulit ditemukan 

kitab syarah (penjelasan) akan maulid ini. Berbeda dengan maulid Barzanjiy 

maupun Burdah yang mempunyai cukup banyak syarah. Namun para pembaca 

bisa mendapatkan syarah maulid Syaraful Anam yang merupakan cikal bakal 

Maulid Diba’, dari sebuah kitab yang mempunyai dua judul salah satunya Fath 

ash-Shamad al-Alim fi syarhi maulid Ibn Qasim, dan al-Bulugh al-Fauziy libayani 

Alfad maulid Ibn al-Jauziy, karangan Syaikh Muhammad ibn ‘Umar al-Jawiy 

(Mohammad Nasif, 2011). 

2.2.5 Al-Urf 

a. Pengertian Al-Urf  

Kata urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan 

diterima oleh akal sehat” (Rasyad Hasan Khalil 2009 : 167). ´Urf (tradisi) adalah 

bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat 
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kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat (Abu Zahro 

2011 : 416). ´Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat 

manusia dan selalu diikuti, baik ´urf perkataan maupun ´urf perbuatan (Sulaiman 

Abdullah 1995 : 77). Ulama‟ ‘Ushuliyin memberiknan definisi: “Apa yang bisa 

dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa 

perkataan perbuatan dan pantangan- pantangan” (Masykur Anhari 2008 : 110). 

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu ´urf dan adat.  

Kedua kata tersebut perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai suatu 

perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. 

Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang 

makan tidur. Kemudian ´urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik 

dalam perkataan maupun perbuatan (Nasrun Haroen 1997 : 138).  

Makna ‘urf secara terminologi menurut Rahmad Dahlan adalah sesuatu 

yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap 

perbuatan yang populer  diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka 

kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika 

mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain (Abd. 

Rahman Dahlan 2011 : 209). Sedangkan ´urf dan Adat dalam pandangan 

mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasanya adalah 

kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adobsi oleh bahasa Indonesia yang 

baku.  

Kata ´urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu yang mempunyai 

derives(Derivasi). Kata al-ma’ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau 

diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari ‘ad derivasi kata al-‘adah berarti 
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sesuatu yang diulang kebiasaanya (Amir Syarifuddin 2011 : 387). Sedangkan 

Contoh ´urf perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (walad) 

untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang 

menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh ´urf 

perbuataan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan 

barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab qabul, kebiasaan si istri sebelum 

diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya (Abdul Wahhab 

Khallaf 1996 : 134). 

Pengertian ‘urf bisa dibagi menjadi  dua  yaitu  secara terminologi dan  

secara  definisi  kata. ‘Urf secara terminologi berarti sesuatu yang sudah 

dimengerti oleh sekelompok manusia yang  dipandang  baik  dan  diterima  oleh  

akal  manusia  dan  telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh 

kelompok manusia tersebut baik  berupa  perbuatan  dan  ucapan dan  tidak  

mengartikan  satu bukan  mengartikan  yang  lainnya. Sedangkan  secara  definisi  

kata  yaitu  ada dua  kata  yang  menurut  mayoritas  ulama  yaitu ‘urf dan  Adat  

adalah  sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang. 

Ketika  berbicara ‘urf  secara  langsung berhubungan arti dengan ijma’ 

dalam  subtansinya.  Tetapi  dalam  hal  ini ‘urf juga  berbeda  dengan ijma’. 

Perbedaan antara ‘urf dengan ijma’ yang dalam beberapa aspek yaitu: (Amir 

Syarifuddin : 389) 

a. Dalam segi ruang lingkupnya ‘urf terbentuk oleh kesepakatan terhadap 

sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan orang 

elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid, dan dapat 

tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan 
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tidak mesti dilalukan oleh semua orang (Ibid). Sedangkan ijma’ hanya 

terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syara’ yang 

amali, tidak termasuk didalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, 

pegawai atau pekerja apa saja(Sulaiman Abdullah ) 

b. ‘Urf terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian 

terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya ‘urf. 

Sedangkan ijma’ hanya terwujud kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum 

muslimin disuatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau 

beberapa orang mujtahid membuat ijma’ tidak terjadi. 

c. ‘Urf yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat 

ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

seperti yang berlandaskan nash dan ijma’ sedangkan ijma’ sharikh yang 

dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan hukum yang berdasarkan nash 

dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan 

hukum yang ditetapkan ijma’ (Sulaiman Abdullah). 

Urf  tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqih yang diambil dari 

intisari Al-Qur’an dalam surah Al-A’raaf (7) ayat 199 yaitu: 

É‹ è{ uθø� yèø9 $#  ó÷ ß∆ù&uρ Å∃ó� ãèø9 $$Î/ óÚÌ� ôã r&uρ Çtã šÎ= Îγ≈ pgø: $# ∩⊇∪    

 

Artinya:  
Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, 

serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (Kementrian 
Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya: 176). 

 

Wa’mur bi al-‘Urf pada ayat tersebut adalah memerintahkan kaum 

muslimin  untuk  mengerjakan  yang ma’ruf.  Sedangkan  yang  disebut ma’ruf 

artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati dan pikiran. Tidak diragukan  lagi  
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bahwa  ungkapan  ini  didasarkan  pada  pertimbangan kebiasaan  yang  baik  pada  

umat,  dan  hal  yang  menurut  kesepakatan mereka  berguna  bagi  kemaslahatan  

mereka.  Kata al-ma’ruf adalah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui 

(Ahmad Mustafa al-Maraghi 1946 : 241). 

Menurut  Imam  al-Bukhari,  yang  dimaksud  dengan  istilah                   

al-‘Urf dalam  ayat  ini  ialah  perkara  yang ma’ruf (bijak).  Pendapat tersebut  

dinukil dari nas yang dikatakan oleh ‘Urwah Ibn al-Zubair, al-Saddi, Qatadah  dan  

Ibnu  Jarir.  Ibn  Jarir  mengatakan, Allah  telah memerintahkan kepada Nabi-Nya  

agar menganjurkan semua  hamba-Nya  untuk  berbuat  kebijakan.  Sekalipun  hal  

ini merupakan perintah kepada Nabi, sesungguhnya hal ini juga merupakan  

pelajaran bagi semua Makhluk (Imam Abu al-Fida Isma’il Ibn Kathir al-Dimashqi  

2002 : 27) 

Firman Allah swt. dalam surat Al-Maidah (5) ayat 6 sebagai berikut: 

$tΒ  ß‰ƒÌ� ãƒ  ª! $#  Ÿ≅ yèôf uŠ Ï9  Ν à6 ø‹ n= tæ  ôÏiΒ  8lt� ym  Å3≈ s9 uρ  ß‰ƒÌ� ãƒ  öΝ ä. t� ÎdγsÜ ãŠ Ï9  §ΝÏG ãŠ Ï9 uρ  … çµtG yϑ ÷èÏΡ  öΝ ä3ø‹ n= tæ  öΝ à6 ¯= yès9 

šχρã� ä3ô±n@ ∩∉∪    

  
Artinya:   

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan 

kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur 

(Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya :159). 
 

Mayurīdu Allahu liyaj’ala ‘alaykum min haraj pada  ayat  tersebut 

menegaskan  bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam   

syarak   maupun   yang   lainnya.   Allah   akan   melapangkan kesempitan dan  

mengurangi  kesusahan  kerena  Allah  Swt  maha  kaya dan  maha  penyayang.  

Allah  tidak  memerintahkan  hambanya  untuk mengerjakan  sesuatu  kecuali  di  

dalamnya  terdapat  kebaikan  dan  di dalamnya   terdapat   unsur   kemanfaatan   

bagi   hambanya. Seperti membolehkan  berbuka  puasa  bagi  orang  yang  sakit,  
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orang musāfīr (orang  yang  sedang  dalam  perjalanan  jauh),    orang  yang  

sedang mengandung dan orang yang sedang menyusui. 

b. Macam-macam Urf 
 

Para ulama‟ ushul membagi ‘urf  menjadi tiga macam yaitu:  
 
1) Dari segi objeknya ‘urf dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut 

unngkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan. 

a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (al-‘Urf al-lafdzi) 

 

Kebisaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang 

menggunakan kebiasaan lafdzi atau ungkapan tertentu dalam 

mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat 

mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan 

laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. 

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka 

tidak dinamakan ‘urf, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan 

marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu 

dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini 

dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul 

dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan ‘urf. 

b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (al-‘urf al-amali) 

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau 

kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. 

Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang 

pembeli mengambil barang kemudian membayar di kasir tanpa adanya 

suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya (Sulaiman Abdullah). 
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2) Dari segi cakupanya ‘urf dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat 

umum dan kebiasaan yang bersifat khusus. 

a. Kebiasaan yang bersifat umum (al-‘urf al-‘am) 
 

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas 

diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti 

mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temannya, 

dan akad istishna’ (perburuhan). Misalnya lagi dalam jual beli mobil, 

seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, 

dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan 

biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat 

barang bawaan bagi setiap penumpang peSallaulahualaihiwassalamat 

terbang adalah dua puluh kilogram (Abu Zahro 2011 :416). 

Ulama‟ Madzab Hanafi menetapkan bahwa ‘urf ini (‘urf ‘am) dapat 

mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istihsan ‘urf . ‘urf ini dapat 

men-takhsis nash yang ‘am yang bersifat zhanni, bukan qath’i. Diantara 

meninggalkan keumuman dari nash zhanni karena adanya ‘urf ialah 

larangan nabi Sallaulahualaihiwassalam mengenai jual beli yang disertai 

dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzab Hanafy dan 

Maliky menetapkan kebolehan diberlakukanya semua syarat, jika memang 

berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi ‘urf (tradisi) (Ibid). 

b. Kebiasaan yang bersifat khusus (al-urf al-khash) 

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah 

dan di masyarakat tertentu Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci 

lagi yaitu‘urf yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan 
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masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat 

cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat 

lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang 

tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap 

barang-barang tertentu. ‘Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan 

nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang ilat-nya ditemukan tidak 

melalui jalan qat}hiy, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash 

dari segi jelas dan terangnya (Ibid). 

3) Dari segi keabsahanya dari pandangan syara’, ‘urf terbagi dua, yaitu 

kebisaaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak. 

a. Kebiasaan yang dianggap sah (al-‘Urf al-sahih ) 

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-

tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) 

tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa 

mad}arat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang 

haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah 

pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan 

dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin (Satria Effendi, M. Zein 

2005 :154).  

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (al-Urf fasi d) 
 

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan 

dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. 

Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam 

menghalalkan riba,  seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. 
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Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus 

dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan 

perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, 

penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih 

dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. 

Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-

menolong dalam pandangan  syara’,  karena   pertukaran barang sejenis, 

menurut syara’ tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini 

adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal 

dengan sebutan riba al-nasi’ah (riba yang muncuk dari pinjam meminjam) 

(Abu Zahro). 

c. Syarat-syarat Urf untuk Dijadikan Landasan Hukum 

1. Urf mengandung kemaslahatan yang logis  

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada ‘urf yang sahih. 

Sehingga dapat diterima masyarakat umum.Dan dalam arti tidak bertentangan 

dengan al-Quran dan Sunnah Rasulallah. Sebaliknya, apabila ‘urf itu 

mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka ‘urf yang 

demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti istri yang membakar 

hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang 

meninggal.Meskipun ‘urf hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu 

kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. 

Demikian juga kebiasaan memakan ular (Amir Syarifuddin) 

2. ‘Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan 

‘urf, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat 
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‘Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat dan keberlakuanya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. 

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam 

masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam 

melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata 

uang rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak 

menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang 

telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang 

rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu (Firdaus 2004 : 103). 

3. Urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat 

itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Berarti ‘urf ini harus telah ada 

sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf itu datang kemudian, maka tidak 

diperhitungkan. 

Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang 

yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis 

pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara ‘urf yang berlaku 

di tempat itu melunasi seluruh mahar, ternyata kemudian ‘urf ditempat itu 

mengalami perubahan dan orang-orang  sudah  terbiasa  mencicil  mahar.  

Lalu  muncul  suatu  kasus  yang menyebabkan  perselisihan antara suami-

istri tentang pembayaran mahar tersebut.  Suami  berpegang  pada  adat  yang  

berlaku  kemudian, yaitu  pembayaran  mahar secara  cicil.  Sementara  istri  

berpegang pada ‘urf yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan 

tidak ada ‘urf muncul kemudian (Ibid) 
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4. Urf itu  tidak  bertentangan  dengan nash, sehingga  menyebabkan hukum 

yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. 

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf yang sahih karena 

bila ‘urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip 

syara’yang jelas dan pasti, ia termasuk ‘urf yang fasid dan tidak dapat 

diterima sebagai dalil menetapkan hokum (Amir Syarifuddin). 

 Misalnya kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta 

amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan  

seperti  ini  dapat dijadikan pegangan jika  terjadi  tuntutan dari pemilik pihak 

pemilik harta itu sendiri (Satria Effendi). 

d. Pertentangan ‘urf dengan dalil syar’i 

Urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adalakalanya bertentang 

dengan nash (ayat dan atau hadits) dan adakalanya bertentangan  dengan  

dalil  syara‟  lainya.  Dalam  persoalan  pertentangan ‘urf  dengan nash, para 

ulama‟ ushul memerincinya sebagai berikut (Nasrun Haroen 1997 :138): 

1. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat khusus/rinci 

Apabila pertentangan ‘urf dengan nash khusus menyebabkan tidak 

berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka urf  tidak dapat diterima. 

Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana 

anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga 

mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. Urf seperti ini tidak 

berlaku dan tidak dapat diterima 

2. Pertentangan ‘urf dengan nash yang bersifat umum  

Dalam kaitanya pertentangan antara ‘urf dengan nash yang bersifat umum 
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apabila ‘urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus 

dibedakan antara ‘urf al-lafz}i dengan ‘urf al-‘amali. 

Pertama, apabila ‘urf tersebut adalah ‘urf al-lafz}i, maka ‘urf tersebut 

bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas ‘urf al-lafz}i 

yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang 

menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh ‘urf. Dan 

berkaitan dengan materi hukum.71 Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual 

beli, diartikan dengan makna ‘urf. 

Kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud 

sesuai dengan arti etimologinya. Contohnya jika seseorang bersumpah tidak 

memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia 

tidak melanggar sumpah, menurut ‘urf, ikan bukan termasuk daging, 

sedangkan dalam arti syara’ ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, 

pengertian ‘urf yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara’ 

sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam nash 

yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah ‘urf 

Kedua, Apabila ‘urf yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah 

‘urf al-‘amali, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujahanya. 

Menurut ulama‟ Hanafiyah, apabila‘urf al-‘amali itu bersifat umum, maka 

u’rf tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena 

pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash tidak dapat diamalkan. 

Kemudian menurut ulma mazab Syafi‟iyah yang dikuatkan untuk mentakhsis 

nash yang umum itu hanyalah ‘urf qauli bukan ‘urf amali. Dalam pendapat 

ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas ‘urf 
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al-‘amali yang berlaku; di luar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap 

berlaku. 

3. Urf terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf 

tersebut. 

Apabila suatu ‘urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan 

antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat 

menyatakan bahwa ‘urf seperti ini baik yang bersifat lafz}hi maupun yang 

bersifat ‘amali, sekalipun ‘urf itu bersifat umum, tidak dapat diajadikan dalil 

penetapan hukum syara’, karena keberadaan ‘urf ini mucul ketika nash syara’ 

telah menetukan hukum secara umum. 

 


