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Bismillahirrahmanirrahim  

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah 

menganugerahkan hidayah, taufiq, dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI 
dan Bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah 

keharibaan Rasulullah SAW. Amin. 

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa 

Arab pada Madrasah, maka Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 
menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri 

dari;  al-Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs, dan 

MA/MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, 
Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf, dan Bahasa Arab 

berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan 

(MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab. 
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi di era global mengalami 

perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah 

harus bisa  mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan 

budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian,  generasi muda 
akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat, dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa namun 

tetap dapat menjadi aktor di zamannya.  

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut di atas diarahkan untuk 
tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga 

memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan 

Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam 

kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-
masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.  

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI 

di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan 
Pancasila, berkonstitusi UUD 1945 dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus 

mampu mengejawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di 
lingkungan madrasah. 

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup 

memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan implementasinya 

akan terus berkembang melalui kreativitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka 
harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat 

Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSKK) untuk disempurnakan. 

Buku teks pelajaran  PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan 
buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah. Agar 

ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan 

peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan mahabbah fillah, diorientasikan untuk 
kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak. 

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam 

penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang tidak akan 

terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah-manfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin Ya 
Rabbal ‘Alamin. 

Jakarta, Agustus 2020 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam  
 

 

 

   Muhammad Ali Ramdhani 
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Berikut ini adalah pedoman transliterasi yang diberlakukan berdasarkan keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 

1987 dan Nomor 0543/b/u/ 1987: 

 

1. Konsonan 

No Arab Nama Latin  No Arab Nama Latin 

 ṭa’ ṭ ط Alif A  16 ا 1

 ẓa’ ẓ ظ ba’ B  17 ب 2

 ayn ‘a‘ ع ta’ T  18 ت 3

 Gain G غ sa’ Ś  19 ث 4

 fa’ F ف Jim J  20 ج 5

 Qaf Q ق ḥa’ ḥ  21 ح 6

 Kaf K ك kha’ Kh  22 خ 7

 Lam L ل Dal D  23 د 8

 Mim M م Żal Ż  24 ذ 9

 Nun N ن ra’ R  25 ر 10

 Waw W و za’ Z  26 ز 11

 ha’ H ه Sin S  27 س 12

 ‘ Hamzah ء Syin Sy  28 ش 13

 ya’ Y ي ṣad ṣ  29 ص 14

  ḍad ḍ ض 15

 

2. Vokal Arab 

a. Vokal Tunggal (Monoftong) 

 Kataba َكتَبََ A َـ

 su`ila ُسئِلََ I ِـ

 Yażhabu يَْذَهبَُ U ُـ

 

b. Vokal Rangkap (Diftong) 

 Kaifa َكْيفََ يَؘْ

 ḥaula َحْولََ وَؘْ
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c. Vokal Panjang (Mad) 

 قَالََ Ā ؘا
Qāla 

 قِْيلََ Ī يَؚْ
Qīla 

 يَقُْولَُ Ū وَؙْ
Yaqūlu 

 

3. Ta’ Marbuthah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:  

1) Ta’ marbutah yang hidup atau berharakat fathah, kasrah, atau dammah ditransliterasikan 

adalah “ t “.  

2) Ta’ marbutah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditransliterasikan dengan “h”. 
 

4. Syiddah (Tasydīd) 

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 

 Ditulis ‘iddah عدّة

5. Kata Sandang Alif + Lām 

Bila diikuti huruf qamariyah atau syamsiyah ditulus al- 

 Ditulis al-rajulu الرجل

 Ditulis al-Syams الشمس

6. Hamzah 

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah 

yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 

 

 Ditulis syai’un شيئ

 Ditulis ta’khużu تأخد

 Ditulis umirtu أمرت

7. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD). 

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau 

penulisannya. 

 

 أهلَالسنة
Ditulis ahlussunnah atau ahl 

al-sunnah 

8. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak diberlakukan pada:  

1. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur’an 

2. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi 

3. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir 

4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-Bayan 
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SEMESTER GANJIL 

BAB I 

ASPEK-ASPEK HUKUM SYAR’I  

 

Kompetensi Inti 

KOMPETENSI 

INTI 1 

(SIKAP 

SPIRITUAL) 

KOMPETENSI 

INTI 2 

(SIKAP SOSIAL) 

KOMPETENSI INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

 

KOMPETENSI INTI 

4 

(KETRAMPILAN) 

1. Menghayati 

dan 

mengamalkan 

ajaran agama 

yang 

dianutnya;  

2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, santun, 

peduli (gotong 

royong, 

kerjasama, 

toleran, damai), 

bertanggungjaw

ab, responsif, 

dan pro aktif, 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

sesuai dengan 

perkembangan 

anak di 

lingkungan, 

keluarga, 

sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan alam 

sekitar,  bangsa, 

negara, kawasan 

regional, dan 

kawasan 

internasional; 

3. Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

pengetahuan 

faktual, konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif pada 

tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan 

kompleks 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan pada 

bidang kajian yang 

spesifik sesuai 

dengan bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

masalah;  

 

4. Menunjukkan 

keterampilan 

menalar, 

mengolah, dan 

menyaji secara: 

efektif, kreatif, 

produktif, kritis, 

mandiri, 

kolaboratif, 

komunikatif, dan 

solutif dalam 

ranah konkret dan 

abstrak terkait 

dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya di 

sekolah dan 

bertindak secara  

efektif dan kreatif 

serta mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

dengan kaidah 

keilmuan.  

KOMPETENSI INTI 
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Kompetensi Dasar 

KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR KOMPETENSI DASAR 

1.1.Menghayati 

konsep 

hukum Islam 

sebagai 

upaya 

menjalani 

hidup yang 

benar 

2.1.Mengamalkan 

sikap patuh 

kepada aturan 

yang berlaku 

sebagai 

implementasi 

dari  

pengetahuan 

tentang konsep: 

al-hakim, al-

hukmu, al-

mahkum fih dan 

al-mahkum 

'alaih 

3.1.Memahami 

konsep: al-

hakim, al-

hukmu, al-

mahkum fih 

dan al-

mahkum'alaih 

dan 

kedudukannya 

4.1.Mengomunikasikan 

hasil pemahaman 

tentang al-hakim, al-

hukmu, al-mahkum fih 

dan al-mahkum `alaih 

serta kedudukannya 

dalam bentuk peta 

konsep atau lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR 
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PETA KONSEP 

Aspek-Aspek Hukum Syar’i

Al-Hakim

Al-Hakim Huwa Allah

Al-Musbit li al-Hukmi

Al-Muzhir li al-Hukmi

Al-Hukmu

Al-Hukmu al-Taklifi

Al-Hukmu al-Wadh’i

Al-Mahkum Fih/al-
Mahkum Bih

Perbuatan Sah dan Jelas

Perbuatan itu Ada dan
Dapat Diketahui

Perbuatan Mungkin
dilakukan

Al-Mahkum ‘Alaih

Ahliyyatu al-Wujub

Ahliyyatu al-Wujub al-Kamilah

Ahliyyatu al-Wujub al-
Naqishah

Ahliyyatu al-Ada’

Ahliyyatu al-Ada’ al-Kamilah

Ahliyyatual-Ada’ al-Naqishah

Adimu al-Ahliyyah
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Pada bagian ini akan dipelajari tentang aspek-aspek yang terdapat dalam hukum 

syar’i  dalam Islam. Hukum syar’i  dalam Islam merupakan hal penting, sebagai dasar 

berlakunya agama Islam, sebagaiamana telah dicontohkan pada masa Nabi Muhamad Saw 

dan dilanjutkan oleh para khulafaurrasyidin. Dalam memberikan arti secara definitif kepada 

kata “hukum” itu terdapat perbedaan rumusan yang begitu luas. Meskipun demikian, dalam 

arti yang sederhana dapat dikatakan bahwa hukum adalah: “Seperangkatperaturan tentang 

tingkahlaku manusia yangditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok 

masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”. Bila kata hukum 

dirangkaikan dengan kata syara’ yaitu “hukumsyara’” akan berarti: “Seperangkatperaturan 

berdasarkanketentuan Allah tentang tingkahlaku manusia yang diakui dan diyakini berlaku 

serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”. 

Diantara aspek-aspek pembahasan dalam hukum syar’i  adalah kajian tentang Al-

Hakim (pembuat hukum), Al-Hukmu (hukum), Al-Mahkum Fih atau Al-Mahkum Bih (objek 

hukum), Al-Mahkum 'Alaih (Subjek Hukum).  

 

 

Hukum syara’ (َالشرع َالشرعي) atau al-hukmu al-Syar’I (حكم  adalah (الحكم

kata majemuk yang tersusun dari kata “hukum” dan kata “syara'”. Kata hukum berasal 

dari Bahasa Arab “hukum” (الحكم) yang secara etimologi berarti “memutuskan, 

“menetapkan”, dan menyelesaikan”. Kata “hukum” dan kata lain yang berakar kepada 

kata itu terdapat dalam 88 tempat pada ayat Al-Qur’an; tersebar dalam beberapa surat 

yang mengandung arti tersebut. Kata hukum itu sudah menjadi bahasa baku dalam 

bahasa Indonesia.Selain pembahasan terkait dengan macam-macam hukum syar’i , 

terdapat juga kajian dan pembahasan tentang tentang Al-Hakim (pembuat hukum), Al-

Hukmu (hukum), Al-Mahkum Fih atau Al-Mahkum Bih (objek hukum), Al-Mahkum 

'Alaih (Subjek Hukum).  

B. Al-Hakim (Pembuat Hukum) 

Kata “hakim” yang berasal dari Bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia, 

yang maknanya sama dengan salah satu dari makna etimologinya dalam Bahasa Arab, 

 

PRAWACANA 

MATERI PEMBELAJARAN 

 
 

A. Aspek-Aspek dalam Hukum Syar’i 
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yaitu; orang yang memutuskan dan menetapkan hukum, yang menetapkan segala 

sesuatu, dan yang mengetahui hakikat seluk beluk segala sesuatu. Kata hakim juga 

digunakan untuk menunjuk pengertian hakim di pengadilan.Untuk pengertian yang 

terakhir ini, dalam Bahasa Arab, kata hakim sepadan dengan kata Qadi. Dari segi 

etimologi fiqh, kata hakim atau qhadi juga menunjuk pengertian hakim yang memutus 

perkara di pengadilan. 

Adapun menurut terminologi ushul fiqh maka makna dan cakupanya jauh lebih 

luas, kata hakim menunjuk kepada pihak yang menciptakan dan menetapkan hukum 

syariat secara hakiki.Dalam hal ini, semua ulama sepakat, hanya Allah yang mencipta 

dan menetapkan hukum syariat bagi seluruh hamba-nya (Al-Hakim Huwa Allah; al-

Hakim adalah Allah). Sebagaimana Firman Allah Ta’ala, pada surah al-An’am ayat ke-

57, “Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari 

Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta 

supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.Dia 

menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". 

Semua ulama sepakat menyatakan, hanya Allah Swt. yang berhak mencipta dan 

mentapkan perintah dan larangan, dan sejalan dengan itu, hamba-hamba-Nya wajib 

tunduk dan mematuhi perintah dan larangan-Nya.Dalam konteks penetapan hukum, di 

lingkungan ulama ushul fiqh dikenal dua istilah yaitu Al-Mutsbit li al-Hukmi (yang 

menetapkan hukum) dan Al-Muzhir li al Hukmi (yang membuat hukum menjadi 

nyata).Yang dimaksud dengan Al-Mutsbit li al-Hukmi ialah, yang berhak membuat dan 

menetapkan hukum.Yang berhak membuat dan menetapkan hukum itu hanyalah Allah 

Swt, tidak siapapun yang berhak menetapkan hukum kecuali Allah. Akan tetapi, perlu 

ditegaskan kembali, selain digunakan istilah al-hakim dan asy-Syaari’ (pembuat syariat), 

harus pula ditambahkan Rasulullah Saw,  bukan karena beliau memiliki wewenang 

otonom membuat hukum dan syariat, tetapi karena Beliaulahyang diberi tugas, antara 

lain, menjelaskan aturan-aturan hukum syariat yang juga bersumber dari wahyu Allah 

Swt. Dalam konteks inilah dikenal dua macam bentuk wahyu yang disampaikan kepada 

Rasulullah Saw, yaitu yang biasa disebut dengan istilah wahyu al-matluw (wahyu yang 

dibacakan/Al-Qur’an) dan wahyu ghairu matluw (wahyu yang tidak dibacakan/Al-

Hadits/As-Sunnah). 

Dari definisi hukum dan penjelasan satu persatu dari rangkaiannya, dapat diambil 

pengertian bahwa hakim adalah; (1). Pembuat hukum, yang menetapkan hukum,yang 

memunculkan hukum dan yang membuat sumber hukum; (2). Hakim adalah yang 
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menemukan hukum,yang menjelaskan hukum,yang memperkenalkan hukum dan yang 

menyingkap hukum. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Al-Hakim adalah Allah Swt. Dialah 

pembuat hukum dan menjadi satu-satunya sumber hukum yang wajib ditaati dan diikuti 

oleh semua mukallaf. 

Selanjutnya, telah dijelaskan bahwa definisi hukum syar’i  adalah: “Titah Allah 

yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukalaf dalam bentuk tuntutan, pilihan 

untuk berbuat dan ketentuan-ketentuan”. Dari definisi itu dapat dipahami bahwa 

“Pembuat Hukum” (Syâri’/) dalam pengertian Islam adalah Allah SWT. Dia 

menciptakan manusia di atas bumi ini dan Dia pula yang menetapkan aturan-aturan bagi 

kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan kepentingan hidup dunia maupun 

untuk kepentingan hidup di akhirat; baik aturan yang menyangkut hubungan manusia 

dengan Allah, maupun hubungan manusia dengan sesamanya dari alam sekitarnya. 

Dari uraian di atas dapat pula dipahami bahwa Pembuat Hukum (Syâri’) satu-

satunya bagi umat Islam adalah Allah Swt. Hal ini merupakan manifestasi dari iman 

kepada Allah Swt, sebagaimana ditegaskan firman Allah Swt dalam surat al-An‘am(6): 

57; Yusuf(12):40 dan 67: 

َيََ ِِۖ َلِِلَّ َإِِنَٱلُحكُمَإَِّلَّ ََماَِعنِديََماَتَستَعِجلُوَنَبِِهۦ ۚ بِّيََوَكذَّبتُمَبِِهۦۚ نَرَّ َقُلَإِنِّيََعلَىَبَيِّنَةَّمِ َٱلَحقَِّۖ قُصُّ

ََوهَُوََخيُرَٱلفَِصِليَن.َ

Artinya: atakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al 

Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa 

(azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum 

itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi 

keputusan yang paling baik" 

 

Tentang kedudukan Allah Swt sebagai satu satunya pembuat hukum dalam 

pandangan Islam tidak ada perbedaaan pendapat dikalangan umat Islam. Masalahnya 

adalah bahwa Allah Swt sebagai pembuat hukum berada dalam alam yang berbeda 

dengan manusia yang akan menjalankan hukum itu. Apakah manusia sendiri secara 

pribadi dapat mengenal hukum Allah Swt itu atau hanya dapat mengenalnya melalui 

perantara yang ditetapkan Allah Swt untuk itu, dalam hal ini adalah Rasul. Mengenai 

masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. 

Pertama, pendapat mayoritas ulama Ahlusunah mengatakan, bahwa satu-satunya 

yang dapat mengenalkan hukum Allah Swt kepada manusia adalah Rasul atau utusan 

Allah Swt melalui wahyu yang diturunkan Allah Swt kepadanya. Sebagai kelanjutan dari 
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pendapat ini adalah bahwa bila tidak ada Rasul yang membawa wahyu, maka tidak ada 

hukum Allah Swt, dan manusia pun tidak akan mengetahuinya. Menurut paham ini 

seorang manusia dapat dianggap patuh atau ingkar kepada Allah Swt, mendapat pahala 

atau berdosa bila telah datang Rasul membawa wahyu Allah Swt dan belum ada hal-hal 

yang demikian sebelum datang Rasul; 

Kedua, kalangan ulama Kalam Mu’tazilah yang berpendapat bahwa memang 

Rasulullah Saw adalah manusia satu-satunya yang berhak mengenalkan hukum Allah 

Swt kepada manusia. Meski demikian, seandainya Rasul belum datang mengenalkan 

hukum Allah Swt itu kepada manusia, tetapi melalui akal yang diberikan Allah Swt 

kepada manusia, ia mempunyai kemampuan mengenal hukum Allah Swt itu. Atas dasar 

pendapat ini, maka sebelum kedatangan Rasul pembawa hukum Allah Swt tersebut, 

manusia telah dianggap patuh atau ingkar kepada Allah Swt dan telah dianggap berhak 

mendapat balasan (pahala dan dosa). 

Kedua pendapat ini sepakat dalam menempatkan Rasul sebagai pembawa hukum 

Allah Swt dan Rasul sebagai orang yang berhak mengenalkan hukum Allah Swt kepada 

manusia. Dengan datangnya Rasul pembawa hukum itu, maka berlakulah taklif. 

Perbedaan pendapat di kalangan dua kelompok ini terletak pada adanya taklif sebelum 

datangnya Rasul. Kelompok Ahlusunah menetapkan tidak ada taklif sebelum datangnya 

Rasul, karena jika hanya semata-mata dengan akal, manusia tidak mungkin dapat 

mengenal hukum Allah. Sedangkan ulama Mu’tazilah berpendapat adanya taklif sebelum 

datangnya Rasul karena akal manusia dapat menilai baik dan buruknya suatu perbuatan 

manusia atas penilaian itu, maka akal mendorong manusia untuk melakukan yang baik 

dan meninggalkan yang buruk. Hal ini berarti bahwa akal manusia dapat menyuruh 

manusia untuk berbuat atau tidak berbuat. Inilah yang dimaksud dengan takliftersebut.  

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa titik perbedaan pendapat dua 

kelompok itu terletak dalam dua hal: pertama, nilai baik dan buruk dalam suatu 

perbuatan, kedua nilai baik dan buruk itu mendorong manusia untuk berbuat atau tidak 

berbuat. Dalam memahami dua hal tersebut terdapat tiga kelompok ulama: 

Pertama, kelompok Asy‘ariyah (Ahlusunnah) berpendapat bahwa suatu 

perbuatan dari segi perbuatan itu sendiri tidak dapat dinilai baik atau buruk, oleh karena 

akal manusia tidak dapat mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan. Baik dan 

buruknya suatu perbuatan terletak pada disuruh atau dilarangnya perbuatan itu oleh 

Allah melalui wahyunya. Setiap perbuatan yang disuruh Allah untuk melakukannya 
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menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah baik; dan setiap perbuatan yang dilarang Allah 

untuk melakukannya menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah buruk.  

Dengan demikian, baik atau buruknya suatu perbuatan hanya ditentukan oleh 

Allah dengan wahyu-Nya, dan akal manusia sama sekali tidak dapat mengenalnya. Bila 

akal manusia tidak dapat mengenal baik atau buruknya suatu perbuatan, maka dengan 

sendirinya akal manusia juga tidak dapat mendorong manusia untuk berbuat atau tidak 

berbuat. Wahyu Allah-lah yang dapat menetapkan baik atau buruknya suatu perbuatan 

dan hanya wahyu pula yang dapat menyuruh atau melarang manusia, dalam arti taklif, 

dan hanya ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. 

Kedua, kelompok Mu’tazilah yang berpendapat bahwa sesuatu perbuatan dan 

materi perbuatan itu sendiri mengandung nilai baik atau buruk. Akal manusia dapat 

mengetahui perbuatan itu baik atau buruk. Suatu perbuatan akan dinilai baik oleh akal 

bila perbuatan itu disenangi oleh manusia dan bermanfaat bagi manusia, baik langsung 

dirasakannya pada waktu itu atau di kemudian hari. Umpamanya makan bagi orang yang 

sedang lapar adalah suatu perbuatan baik karena dapat dirasakan manfaatnya waktu itu 

juga. Makan tablet kina meskipun tidak disenangi pada waktu memakannya, namun bagi 

orang yang demam malaria dianggapnya baik karena manfaatnya dapat dirasakan 

kemudian. Minum racun dinilai oleh akal manusia sebagai perbuatan buruk karena 

kemudaratan yang ditimbulkan oleh perbuatan itu dapat dirasakan pada waktu itu juga. 

Minum teh manis bagi orang yang berpenyakit gula adalah perbuatan buruk karena 

meskipun perbuatan itu disenangi pada waktu melakukannya, namun akibat yang 

ditimbulkannya adalah buruk bagi kesehatannya.  

Bila akal dapat mengetahui baik atau buruknya suatu perbuatan, maka sebagai 

kelanjutannya akal memahami pula bahwa suatu perbuatan yang baik harus dilakukan; 

dan suatu perbuatan yang buruk harus ditinggalkan. Alasannya ialah bahwa akal manusia 

dapat memahami berdasarkan keyakinan nya akan keadilan Allah, bahwa Allah tidak 

mungkin membiarkan suatu perbuatan buruk dilakukan oleh manusia dan tidak mungkin 

mencegah manusia melakukan suatu perbuatan baik. Dengan demikian, keharusan 

berbuat atau tidak berbuat sudah ada meskipun wahyu belum diturunkan oleh Allah. Di 

antara fungsi wahyu yang datang kemudian adalah untuk mengukuhkan sesuatu yang 

telah diketahui dan ditetapkan oleh akal. Kelanjutan dari pendapat ini ialah adanya taklif 

sebelum datangnya Rasul. Seorang manusia telah dianggap berdosa karena melakukan 

perbuatan buruk atau berpahala jika melakukan perbuatan baik sebelum wahyu 

diturunkan Allah kepada Rasul.  
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Ketiga, kelompok Maturidiyah bependapat bahwa pada suatu perbuatan dengan 

semata melihat pada materi perbuatan itu mempunyai nilai baik dan buruk. Karena itu 

akal dapat menetapkan suatu perbuatan itu baik atau buruk. Selanjutnya dapat dipahami 

bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia melakukan suatu perbuatan buruk dan 

tidak akan mencegah manusia melakukan perbuatan baik. Dalam hal ini kelompok 

Maturidiyah sependapat dengan kelompok Mu’tazilah. Mengenai yang berhubungan 

dengan taklif atau beban hukum, kelompok ini berpendapat bahwa akal semata tidak 

akan dapat menetapkan seseorang harus melakukan perbuatan baik atau harus 

meninggalkan perbuatan buruk. Persoalan taklif, dosa dan pahala hanya ditetapkan oleh 

wahyu Allah atau cara menghubungkan kepada wahyu yang telah ada menurut cara-cara 

tetentu. Meskipun akal berdasarkan pengetahuannya mengenai yang baik atau buruk, 

maslahat atau mafsadat dan dapat berbuat atas dasar itu, namun ia harus tunduk pada 

ketetapan wahyu. Semua perbuatan hukum yang dilakukan seseorang hanya dapat dinilai 

dengan wahyu, baik secara langsung atau tidak langsung.  

Di kalangan ulama fiqh kelompok Ahlussunnah, Hanafiyah mengikuti aliran 

Maturidiyah dalam hal penilaian baik dan buruk, juga dalam hal taklif. Berdasarkan 

pendapat ini maslahat dan mafsadat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan 

hukum. Namun penetapan hukum itu baru berlaku secara efektif bila mendapat 

pengakuan dari wahyu, baik secara langsung atau tidak. Maslahat inilah yang di 

kalangan ulama ushul Ahlusunah yang disebut dengan mashlahat mu’tabarah. 

Kelompok ulama Syi‘ah Imamiyah sependapat dengan Mu’tazilah Dalam menempatkan 

akal sebagai sesuatu yang dapat menilai baik atau buruknya suatu perbuatan dan 

menetapkan taklif dalam hal wahyu tidak ada. 

 

C. Al-Hukmu (Hukum) 

Dalam memberikan arti secara definitif kepada kata “hukum” itu terdapat 

perbedaan rumusan yang begitu luas. Meskipun demikian, dalam arti yang sederhana 

dapat dikatakan bahwa hukum adalah: “Seperangkatperaturan tentang tingkahlaku 

manusia yangditetapkan dan diakui oleh satu negara atau kelompok masyarakat, 

berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”.  

Kata hukum juga sering dimaknai dengan syara’, yang berarti hukum Islam. Kata 

“syara’’’ (الشرع) sendiri secara etimologis berarti: “jalan, atau jalanyang biasa dilalui 

air”. Maksudnya, jalan yangdilalui manusiadalam menuju kepadaAllah Swt. Kata ini 
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secara sederhanaberarti“ketentuan Allah”. Dalam al-Qur’an terdapat 5 kali 

disebutkankata “syara’” dalam arti ketentuan atau jalan yang harusditempuh. Maka, bila 

kata hukum dirangkaikan dengan kata syara’ yaitu “hukumsyara’” akan berarti: 

“Seperangkatperaturan berdasarkanketentuan Allah tentang tingkahlaku manusia yang 

diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”. 

Pengetahuan tentang hukum syara’ merupakan hasil nyata dari pengetahuan 

tentang fiqh dan ushul fiqh. Produk dari dua ilmu ini adalah penge tahuan tentang hukum 

syar’i  dalam hal yang menyangkut tingkah laku manusia mukalaf. Hanya saja kedua 

ilmu ini memandang dari arah yang berbeda. Ilmu ushul fiqh memandang dari segi dan 

ke arah metode pengenalannya dan sumber yang digunakan untuk itu; sedangkan ilmu 

fiqh memandang dari segi meru muskannya dengan perbuatan dalam lingkup yang 

digariskan oleh ushul fiqh. 

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara ahli ushul fiqh dengan ahli fiqh 

dalam memberikan definisi terhadap “hukum syara’”. Hukum syara’ menu rut definisi 

ahli ushul ialah: “Khitab(titah) Allah yang menyangkut tindak tanduk mukalaf 

dalambentuk tun tutan, pilihan berbuat atau tidak; atau “dalam bentukketentuan-

ketentuan”. Ahli ushul memandang pengetahuan tentang titah Allah yang menyangkut 

tindak tanduk manusia itulah yang disebut hukum syara’, seperti titah Allah: 

“Kerjakanlah shalat” atau larangan-Nya: “Janganlah kamu memakan harta orang lain 

secara batil”. 

Ahli fiqh memberikan definisi hukum syara’ sebagai berikut: “Sifat yang 

merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari titahAllah terhadap orang mukalaf 

itu”. Dalam bentuk ini, yang disebut hukum syara’ adalah “wajibnya shalat” sebagai 

pengaruh dari titah Allah yang menyuruh shalat; atau haram nya memakan harta orang 

secara bathil sebagai akibat dari larangan Allah memakan harta orang secara batil. 

Perbedaan peristilahan di kalangan dua kelompok ini terlihat pada sisi dan arah 

pandangan. Ushul fiqh yang fungsinya adalah mengeluarkan hukum dari dalil 

memandangnya dari segi nashsyara’ yang harus dirumuskan menjadi hukum yang 

terinci. Karenanya ia menganggap hukum itu sebagai titah Allah yang mengandung 

aturan tingkah laku. Sedangkan ahli fiqh yang fungsinya menjelaskan hukum yang 

dirumuskan dari dalil memandang dari segi ketentuan syara’ yang sudah terinci. 

Karenanya ia menganggap hukum itu adalah wajib, sunah dan sebagainya yang melekat 

pada perbuatan mukalaf yang dikenai hukum tersebut.  
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Bertitik tolak dari definisi hukum syar’i  di atas, yaitu titah Allah yang 

menyangkut perbuatan mukalaf dalam bentuk tuntutan, pilihan dan ketentuan, maka 

hukum syara’ itu terbagi dua: (1). Titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan, yang 

disebut hukum taklifi (التكليفي). Penamaan hukum ini dengan taklifi karena titah di sini 

langsung mengenai perbuatan orang yang sudah mukalaf; dan (2). Titah Allah yang 

berbentuk wadh‘i (الوضعي)yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak 

langsung mengatur perbuatan mukalaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukalaf itu, 

seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya waktu zuhur. 

 

D. Al-Mahkum Bih (Objek Hukum) 

Penyebutan istilah peristiwa hukum atau objek hukum, sebagian ulama ushul 

menggunakan istilah mahkum fih, karena di dalam perbuatan atau peristiwa itulah ada 

hukum, baik hukum wajib maupun yang hukum haram. Sebagian ulama lainnya 

menggunakan istilah mahkum bih, karena perbuatan mukallaf itu bisa disifati dengan 

hukum, baik yang bersifat diperintahkan maupun yang dilarang. Mahkum bih adalah 

perbuatan-perbuatan mukallaf yang dibebani suatu hukum (perbuatan hukum). Tidak ada 

pembebanan selain pada perbuatan. Artinya beban itu erat hubungannya dengan 

perbuatan orang mukallaf. Oleh karena itu apabila syari'at mewajibkan atau 

mensunnahkan suatu perbuatan kepada seorang mukallaf, maka beban itu tak lain adalah 

perbuatan yang harus atau seyogianya dikerjakan. 

Dengan demikian, pengertian Mahkûm bîh (المحكومَبه) atau objek hukum ialah 

sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh 

manusia; atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 

Dalam istilah ulama ushul fiqh, yang disebut mahkûm bîh atau objek hukum”, yaitu 

sesuatu yang berlaku padanya hukum syara’. Objek hukum adalah “perbuatan” itu 

sendiri. Hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zat. Umpamanya “daging 

babi”. Pada daging babi itu tidak berlaku hukum, baik suruhan atau larangan. 

Berlakunya hukum larangan adalah pada “memakan daging babi”; yaitu sesuatu 

perbuatan memakan, bukan pada zat daging babi tersebut. 

Hukum syara’ terdiri atas dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh‘i. 

Hukum taklifi jelas menyangkut perbuatan mukalaf; sedangkan sebagian hukum wadh‘i 

ada yang tidak berhubungan dengan perbuatan mukalaf seperti tergelincirnya matahari 

untuk masuknya kewajiban shalat Zuhur. 
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Tergelincirnya matahari itu (sebagai sebab) adalah hukum wadh‘i; dan karena ia 

tidak menyangkut perbuatan mukallaf, maka ia tidak termasuk objek hukum. Memang 

“perbuatan” itu melekat pada manusia hingga bila suatu perbuatan telah memenuhi 

syarat sebagai objek hukum, maka berlaku pada manusia yang mempunyai perbuatan itu 

beban hukum atau taklif. 

Dengan demikian, untuk menentukan apakah seseorang dikenai beban hukum 

terhadap suatu perbuatan, tergantung pada apakah perbuatannya itu telah memenuhi 

syarat untuk menjadi objek hukum. 

Para ahli Ushul Fiqh menetapkan beberapa syarat untuk suatu perbuatan sebagai 

objek hukum, yaitu: (1). Perbuatan itu sah dan jelas adanya; tidak mungkin 

memberatkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan seperti 

“mencat langit”; (2). Perbuatan itu tertentu adanya dan dapat diketahui oleh orang yang 

akan mengerjakan serta dapat dibedakan dengan perbuatan lainnya. Tidak mungkin 

berlaku taklif terhadap suatu perbuatan yang tidak jelas. Umpamanya menyuruh 

seseorang menggantang angin; dan (3). Perbuatan itu sesuatu yang mungkin dilakukan 

oleh mukalaf dan berada dalam kemampuannya untuk melakukannya.  

Persyaratan ketiga, yaitu bahwa perbuatan itu berada dalam batas kemampuan 

mukallaf menjadi pokok pembicaraan ahli Ushul Fiqh dalam hal objek hukum. Mereka 

sepakat dalam hal tidak dituntutnya seorang mukalaf melaku kan sesuatu perbuatan 

kecuali terhadap pebuatan yang ia mampu melaksana kannya. Seseorang hamba tidak 

akan dituntut melakukan sesuatu yang ia tidak mungkin melakukannya. Yang menjadi 

dasar ketentuan ini adalah firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: 286: 

ََّلََيَُكلُِّفَهللاَُنَْفًساَاَِّلََُّوْسعََها

Artinya: Allah tidak membebani seseorang kecuali semampunya. 

 

Menuntut seseorang melakukan sesuatu yang tidak mugkin dilakukannya berarti 

memberatkan seseorang melakukan sesuatu sedangkan Allah menginginkan ke mudahan 

bagi umat, bukan kesulitan sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 185:  

 

َُكْمَاْلعُْسَرَيُِرْيدَُهللاَُبُِكمَاْليُْسَرََوََّلَيُِرْيدَُبَِ

Artinya: Allah menghendaki untukmu kemudahan dan tidak menghendaki darimu 

kesulitan.  
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Dengan penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Swt tidak 

menginginkan manusia dalam kesulitan. Selanjutnya menjadi pembahasan pula 

“kesulitan” atau masyaqqah (َُاْلَمَشقَّة)dalam hubungannya dengan objek hukum. Dalam 

hal ini ulama membagi kesulitan atau masyaqqah itu pada dua tingkatan:  

Pertama, Masyaqqah yang mungkin dilakukan dan berketerusan dalam 

melaksana kannya. Umpamanya puasa dan ibadah haji. Masyaqqah dalam bentuk ini 

tidak menghalangi taklif dan dapat menjadi objek hukum; karena memang semua objek 

hukum tidak ada yang bebas dari kesulitan, namun dapat dilakukan oleh mukalaf 

meskipun dengan sedikit berat; 

Kedua, masyaqqah yang tidak mungkin seseorang melakukannya secara 

berketerusan atau tidak mungkin dilakukan kecuali dengan pengerahan tenaga yang 

maksimal. Pemaksaan diri dalam melakukannya akan membawa kerusakan terhadap 

jiwa atau harta. Umpamanya berperang dalam jihad di jalan Allah Swt. Dalam 

masyaqqah seperti ini dapat berlaku taklif, namun tidak untuk semua orang dan tidak 

secara berketurusan. Masyaqqah ini mengandung kesulitan yang besar sekali dan tidak 

semua orang mampu mengerjakannya. Karena itu hukumnya adalah wajib kifayah 

terhadap orang yang mampu melaksanakannya. 

Perbuatan yang berlaku padanya taklif ditinjau dari segi hubungannya dengan 

Allah dan dengan hamba terbagi empat bagian: 

Pertama, perbuatan yang merupakan hak Allah Swt secara murni, dalam arti 

tidak ada sedikit pun hak manusia. Semua perbuatan ibadah mahdhah termasuk dalam 

bentuk ini. Demikian pula urusan-urusan kemasyarakatan yang bertujuan untuk membela 

kepentingan masyarakat. Umpamanya jihad dan pelaksanaan hukuman zina. Dalam 

menegakkan kepentingan masyarakat pada bentuk hak Allah ini tidak diperlukan adanya 

tuntutan atau pengaduan dari manusia, dan tidak ada hak manusia untuk meringankan 

pelaku atau menggugurkan hukuman atas pelakunya. Hal yang berkaitan dengan ibadat, 

semuanya adalah hak Allah semata, seperti: shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. 

Memang zakat itu seluruhnya digunakan oleh manusia yang tergolong mustahiq, tetapi 

mustahiq tidak berhak atas harta itu ditinjau dari segi mustahiq itu tidak dapat 

memaafkan atau menggugurkan muzakki (pembayar zakat) dari kewajiban zakatnya.  

Dalam hal ini tidak ada perbedaan pandangan. Perbedaan hanya terdapat pada 

masalah: apakah kewajiban zakat berlaku atas muzakki (orang yang wajib zakat) pada 

dirinya atau pada harta yang dimilikinya. Pengaruh perbedaan pendapat ini terlihat 
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secara amaliah. Kelompok yang mengatakan bahwa kewajiban terletak atas muzakki 

pada dirinya di antaranya ulama Hanafiyah—berpendapat disyaratkan adanya niat dalam 

pelaksanaannya. Karenanya anak kecil atau orang gila meskipun mempunyai harta se-

nisab tidak wajib membayar zakat, karena persya ratan niat tidak akan terpenuhi oleh 

anak kecil atau orang gila pemilik harta itu. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban 

zakat atas muzakki adalah karena hartanya, karena itu mereka tidak mewajibkan niat 

pada pelaksanaan kewajiban zakat. Dengan demikian, maka zakat itu diwajibkan atas 

harta anak kecil dan orang gila meskipun keduanya tidak memenuhi syarat untuk berniat. 

Kewajiban di sini menyangkut harta, bukan menyangkut diri yang dikenai taklif. 

Kedua, perbuatan yang merupakan hak hamba secara murni, yaitu tindakan yang 

merupakan pembelaan terhadap kepentingan pribadi. Semuanya adalah hak hamba 

secara murni. Pelanggaran terhadap hak hamba adalah aniaya. Allah tidak akan 

menerima taubat seseorang yang melanggar hak hamba, kecuali bila hamba yang 

bersangkutan membebaskan atau memaafkannya. Hak hamba yang murni itu pada 

hakikatnya ada yang menyangkut hak perdata, yaitu yang menyangkut harta benda atau 

hak seperti utang dan pemilikan. Oleh karena hak dalam bentuk ini menyangkut 

kepentingan pribadi, maka pengambilan hak di tangan orang lain harus melalui tuntutan 

atau gugatan. Karena itu yang dapat membebaskan seseorang dari tuntutan hanyalah 

hamba yang berhak itu. Umpamanya bebasnya suami dari kewa jiban mahar karena telah 

dibebaskan oleh istri sebagai orang (pihak) yang berhak atas mahar itu. Bebasnya 

seseorang dari utang karena telah digugurkan utangnya oleh yang berpiutang. 

Ketiga, perbuatan yang di dalamnya bergabung hak Allah dan hak hamba, tetapi 

hak Allah lebih dominan. Umpamanya pelaksanaan had (sanksi hukuman) terhadap 

penuduh zina (qadzaf). Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam menilai hak 

mana yang lebih dominan. Segolongan ulama—termasuk al-Syafi‘i—berpendapat bahwa 

dalam hal qadzaf, hak hamba yang dominan. Karena itu, maka untuk menegakkan had di 

sini tidak perlu penuntutan dan hukumannya dapat dimaafkan atau digugurkan oleh 

hamba yang menjadi korban. 

Keempat, perbuatan yang di dalamnya bergabung padanya hak Allah dan hak 

hamba, tetapi hak hamba lebih dominan. Umpama nya pelaksanaan qishash atas suatu 

pembunuhan. Adanya hak Allah pada perbuatan itu karena menyangkut pelanggaran atas 

ketenteraman umat yang patut dilindungi. Adanya hak hamba padanya terlihat dari segi 

pelaksanaan qishash itu yang dapat dihapuskan oleh pihak keluarga yang terbunuh. 

Dalam hal adanya hak hamba yang lebih dominan, pelaksanaan hukuman qishash hanya 
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dapat dilakukan melalui suatu tuntutan oleh pihak yang berhak dan dapat dibebaskan 

melalui pihak hamba yang berhak pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Isra’ 

(17): 33: dan firman Allah dalam surat al-Baqarah(2): 178:  

َبِٱلَحّقَِ  َإَِّلَّ ُ َٱلِلَّ َم ََحرَّ َٱلَّتِي َٱلنَّفَس َتَقتُلُواْ َفَََلََوََّل َُسلَطنا َِلَوِليِّهِۦ ََجعَلنَا َفَقَد ََمظلُوما ََوَمنَقُتَِل

َإِنَّهُۥََكاَنََمنُصوراَ ٣٣ََيُسِرفَفِّيَٱلقَتِلِۖ

Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa 

dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan 

kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam 

membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. QS. al-

Isra’ (17): 33 

 

ََوٱْلعَْبدَُبِٱْلعَْبِدَوََ َبِٱْلُحّرِ ٱْلُحرُّ َيَ  أَيَُّهاَٱلَِّذيَنََءاَمنُو۟اَُكتَِبََعلَْيُكُمَٱْلِقَصاُصَفِىَٱْلقَتْلَىََِۖ ٱْْلُنثَى 

ذََ  ٍنََ  َبِٱْلَمْعُروِفََوأَدَا ٌءَإِلَْيِهَبِإِْحَس  ََۚفََمْنَُعِفَىَلَهُۥَِمْنَأَِخيِهََشْىٌءَفَٱتِّبَاعٌٌۢ ِلَكَتَْخِفيٌفَبِٱْْلُنثَى   

ِلَكَفَلَهُۥََعذَاٌبَأَِليمٌَ َبَْعدََذَ  فََمِنَٱْعتَدَى  بُِّكْمََوَرْحَمةٌََ  نَرَّ ١٧٨ََّمِ  

Artinya, Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang 

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa 

yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 

mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 

(diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian 

itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa 

yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. QS 

al-Baqarah(2): 178  

 

Selanjutnya, setiap perbuatan sebagai objek hukum selalu terkait dengan pelaku 

perbuatan yang dibebani taklif tersebut. Dalam hal ini muncul persoalan: dapatkah 

perbuatan itu dilaksanakan oleh orang lain yang dikenai tuntutan? Dengan kata lain, 

apakah pelaksanaan hukum itu dapat digantikan orang lain? Hal ini menjadi pembicaran 

di kalangan ulama ushul. Dapat tidaknya taklif itu dilakukan orang lain berhubungan erat 

dengan kaitan taklif dengan objek hukum. Dalam hal ini objekhukum terbagi tiga: (1) 

Objek hukum yang pelaksananya mengenai diri pribadi yang dikenai taklif; umpamanya 

shalat dan puasa; (2)Objek hukum yang pelaksanaannya berkaitan dengan harta benda 

pelaku taklif; umpamanya kewajiban zakat; dan (3)Objek hukum yang pelaksanaannya 

mengenai diri pribadi dan harta dari pelaku taklif; umpamanya kewajiban haji.  

Setiap taklif yang berkaitan dengan harta benda, pelaksanaannya dapat di 

gantikan oleh orang lain. Dengan demikian, pembayaran zakat dapat dilakukan orang 
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lain. Setiap taklif yang berkaitan dengan diri pribadi, harus dilakukan sendiri oleh yang 

dikenai taklif dan tidak dapat digantikan orang lain. Setiap taklif yang berkaitan dengan 

pribadi dan harta yang dikenai taklif dapat diganti kan orang lain pada saat tidak mampu 

melaksanakannya. Beberapa kewajiban haji dapat diwakilkan kepada orang lain dalam 

keadaan tidak mampu. 

 

E. Al-Mahkum 'Alaih (Subjek Hukum) 

Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah 

untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan 

Allah itu. Dalam istilah Ushul Fiqh, subjek hukum itu disebut mukallaf (المكلّف) atau 

orang-orang yang dibebani hukum, atau mahkum‘alaih (المحكومَعليه), yaitu orang yang 

kepadanya diperlakukan hukum.  

Seperti telah diterangkan bahwa definisi hukum taklifi adalah: “titah Allah yang 

menyangkut perbuatan mukalaf yang berhubungan dengan tuntutan atau pilihan untuk 

berbuat”. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa ada dua hal yang harus terpenuhi pada 

seseorang untuk dapat disebut mukallaf (subjek hukum), yaitu bahwa ia mengetahui 

tuntutan Allah itu dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut. Dua hal 

tersebut merupakan syarat taklif atas subjek hukum. Penjelasannya adalah sebagai 

berikut:  

Pertama, ia memahami atau mengetahui titah Allah tersebut yang menyatakan 

bahwa ia terkena tuntutan dari Allah. Paham dan tahu itu sangat berkaitan dengan akal; 

karena akal itu adalah alat untuk mengetahui dan memahami. Hal ini sesuai dengan 

sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dala Kitab Hilyatu 

Al-Auliya: 

 لَهَََُعْقلََََّلَََِلَمنََِْدْينَََلَهُ،ََوَّلَََأََمانَةََََّلَََِلَمنََْإِْيَمانََََّلََ

Artinya, Agama itu didasarkan pada akal; tidak ada arti agama bagi orang yang 

tidak berakal. 

 

Akal pada diri seseorang manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku atasnya taklif bila akal telah mencapai tingkat 

yang sempurna. Perkembangan akal itu sesuatu yang tersembunyi dan tidak dapat dilihat 

dari luar. Karena itu perkembangan akal pada manusia Dapat diketahui pada 

perkembangan jasmaninya. Seorang manusia akan mencapai tingkat kesempurnaan akal 
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bila telah mencapai batas dewasa atau balig, kecuali bila mengalami kelainan yang 

menyebabkan ia terhalang dari taklif. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat subjek hukum yang pertama 

adalah “balig dan berakal”. Orang yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak berlaku 

padanya tuntutan hukum atau taklif. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan 

oleh Aisyah RA, dalam kitab Al-Talkhis al-Habir: 

بِّيََِحتَّىَيَْبلَُغََوَعْنَالنَّائِِمََحتَّىَيَْستَْيِقْيَظََوَعْنَاْلَمْجنُْوِنََحتََّرَُ ىَفَِعَاْلقَلَُمََعْنَثََلٍَثََعِنَالصَّ

 يَِفْيَق.َ

Artinya, Diangkatkan kalam (tuntutan) dan tiga hal, yaitu dari anakanak sampai 

ia dewasa; dari orang yang tidur sampai ia terjaga; dari orang gila sampai ia 

waras. 

 

Pada dasarnya seseorang yang telah dewasa dan berakal akan mampu mema 

hami titah Allah yang menyebabkan ia telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum. 

Paham itu dapat dicapainya secara langsung. Artinya, ia secara langsung memahami 

ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an atau Hadis Nabi yang berkaitan dengan tuntutan taklif 

itu, baik yang tersurat, maupun yang tersirat. Di samping itu ia pun dapat dianggap telah 

memahami taklif itu bila titah Allah itu sudah disampaikan kepadanya dengan cara apa 

pun. Dengan demikian, umat Islam di seluruh permukaan bumi ini yang telah memenuhi 

persyaratan baligh dan berakal telah dianggap mengetahui hukum Allah. Karena itu 

kepadanya telah berlaku taklif. 

Kedua, ia telah mampu menerima beban taklif atau beban hukum yang dalam 

istilah Ushul disebut ahlul al-taklif (أهلَالتكليف). Kecakapan menerima taklif atau yang 

disebut ahliyah (أهليّة)adalah kepantasan untuk menerima taklif. Kepantasan itu ada dua 

macam, yaitu kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan 

hukum. Kecakapan untuk dikenai hukum atau yang disebut ahliyah al-wujub 

( أهليّةالوجوب) , yaitu kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai 

kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manu sia ditinjau dari segi ia 

adalah manusia, semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan napas terakhir dalam 

segala sifat, kondisi, dan keadaannya. Para ahli Ushul membagi ahliyah al-wujub itu 

kepada dua tingkatan. 

1) Ahliyyah al-wujûb al-nâqishoh (َالناقصة َالوجوب  atau kecakapan dikenai (أهليّة

hukum secara lemah.  
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Isitilah ini mengandung maksud, yaitu kecakapan seorang manusia untuk 

menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban; atau kecakapan untuk dikenai 

kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Sifat lemah pada kecakapan ini 

disebabkan oleh karena hanya salah satu kecakapan pada dirinya di antara dua 

kecakapan yang harus ada padanya. Contoh kecakapan untuk menerima hak, tetapi 

tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Bayi atau 

janin itu telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat, meskipun 

ia belum lahir. Realisasi dari hak itu berlaku setelah ternyata ia lahir dalam keadaan 

hidup. Bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa-apa, karena secara 

jelas ia belum bernama manusia. Contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi 

tidak cakap menerima hak adalah orang yang mati tetapi masih meninggalkan utang. 

Dengan kematiannya itu ia tidak akan mendapatkan hak apa-apa lagi, karena hak 

hanyalah untuk manusia yang hidup. Tetapi si orang mati itu akan tetap dikenai 

kewajiban untuk membayar utang yang dibuatnya semasa ia masih hidup. Kewajiban 

itu tentunya yang menyangkut harta benda yang dapat dilakukan oleh orang lain. 

Adapun kewajiban yang menyangkut pribadi, seperti shalat yang tertinggal menjadi 

gugur oleh kem atiannya karena pelaksanaan kewajiban seperti itu tidak dapat digan 

tikan orang lain. 

2) Ahliyyah al-wujub al-kamilah (أهليّةَالوجوبَالكاملة)atau kecakapan dikenai hukum 

secara sempurna. 

Isitilah ini mengandung maksud, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai 

kewa jiban dan juga untuk menerima hak. Adanya sifat sempurna dalam bentuk ini 

karena kepantasan berlaku untuk keduanya sekaligus. Kecaka pan ini berlaku 

semenjak ia lahir sampai sakarat selama ia masih bernapas. Contoh ahliyah al-wujûb 

kâmilah adalah anak yang baru lahir, di samping ia berhak secara pasti menerima 

warisan dari orang tua atau kerabat nya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat 

fitrah atau zakat harta— menurut sebagian pendapat ulama—yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh orang tua atau walinya. Demikina pula orang yang sedang sakarat. Di 

samping ia berhak menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya yang lebih 

dahulu meninggal, ia juga dibebani kewajiban zakat atas hartanya yang telah 

memenuhi syarat untuk dizakatkan. 

Ketiga, selain kepantasan untuk dikenai hukum atau ahliyyah al-wujub 

( الوجوبأهليّة) ,mukallaf juga harus masuk kategori kepantasan untuk menjalankan 
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hukum, yang disebut dengan Ahliyyah al-ada’ (َاآلداء  atau kecakapan untuk (أهليّة

menjalankan hukum, yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala 

tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakannya, baik dalam 

bentuk ucapan atau perbuatan telah mem punyai akibat hukum. Dalam bentuk ucapan 

umpamanya, ia melakukan suatu transaksi atau akad. Akadnya itu telah dianggap sah 

dengan segala akibat hukumnya. Bila ia membebaskan seseorang dari utang dengan 

lisannya, secara hukum orang yang dibebaskan dari utang itu tidak berutang lagi secara 

hukum. Dalam bentuk perbuatan, umpamanya shalat, yang dilakukannya telah dianggap 

sah. Kalau ia melakukan tindak pidana ia akan dikenai sanksi hukum atas pelanggaran 

yang dilakukannya itu. 

Kecakapan berbuat hukum atau ahliyah al-ada’ terdiri dari tiga tingkat. Setiap 

tingkat ini dikaitkan kepada batas umur seorang manusia. Ketiga tingkat itu adalah: 

a. ‘Adîmu al-ahliyyah (عديمَاآلهليّة)atau tidak cakap sama sekali.  

Konsep ini dimaknai, yaitu ketika seorang manusia semenjak lahir sampai 

mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 tahun.  Dalam batas umur ini, seorang anak 

belum sempurna akalnya atau belum berakal. Sedangkan taklif itu dikaitkan kepada 

sifat berakal. Karena itu anak seumur ini belum disebut mukallaf atau belum 

dituntut melaksanakan hukum. Ia tidak wajib melaksanakan shalat, puasa dan 

kewajiban badani lainnya. Ia wajib mengeluarkan zakat atas hartanya menurut 

pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa kewajiban zakat berlaku atas 

harta. Di samping perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak dikenai hukum, 

ucapannya pun tidak mempunyai akibat hukum.  

Karena itu transaksi yang dilakukannya dinyatakan tidak sah dan tidak 

mempunyai akibat hukum. Ucapan-ucapan pembebasan dan ucapan lain yang 

diucapkannya tidak mem punyai akibat hukum atau tidak sah. Semua tindakan 

pelanggaran atau keja hatan yang dilakukannya tidak dapat dituntut secara badani. 

Untuk menu tupi kerugian pihak lain yang menjadi korban kejahatannya dibebankan 

kepada hartanya atau harta orang tuanya. 

b. Ahliyyah al-adâ’ al-nâqishah ( َال َاآلداء ناقصةأهليّة ) atau cakap berbuat hukum 

secara lemah. 

Konsep ini dimaknai, yaitu ketika seorang manusia yang telah mencapai 

umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan nâqishah (lemah) 

dalam bentuk ini oleh karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Sedangkan 



USHUL FIKIH  -  KELAS XII 21 

  

taklif berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam 

hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan 

sebagian lagi tidak dikenai hukum.  

Dalam hal ini tindakan manusia, ucapan atau perbuatannya, terbagi kepada 3 

tingkat; dan setiap tingkat mempunyai akbat hukum tersendiri, yaitu: (1). Tindakan 

yang semata-semata menguntungkan kepadanya; umpamanya menerima pemberian 

(hibah) dan wasiat. Semua tindakan dalam ben tuk ini, baik dalam bentuk ucapan 

maupun perbuatan adalah sah dan terlaksana tanpa memerlukan persetujuan dari 

walinya; (2). Tindakan yang semata-mata merugikannya atau mengurangi hak-hak 

yang ada padanya; umpamanya pemberian yang dilakukannya, baik dalam bentuk 

hibah atau sedekah, pembebasan utang, jual beli dengan harga yang tidak pantas. 

Segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh 

mumayyiz dalam bentuk ini tidak sah dan tidak berakibat hukum atau batal yang 

tidak memungkinkan untuk disetujui oleh walinya; (3). Tindakan yang mengandung 

keuntungan dan kerugian. Umpamanya jual beli; sewa menyewa, upah-mengupah, 

dan lainnya yang di satu pihak mengurangi haknya dan di pihak lain menambah hak 

yang ada padanya. Tindakan yang dilakukannya dalam bentuk ini tidak batal secara 

mutlak tetapi dalam kesahannya tergantung kepada persetujuan yang diberikan oleh 

walinya sesudah tindakan itu dilakukan. 

 Tindakan mumayyiz dalam hubungannya dengan ibadah adalah sah karena ia 

cakap dalam melakukan ibadat; tetapi ia belum dituntut secara pasti karena ia belum 

dewasa. Dalam masa ini orang tuanya harus mendidik dan membiasakannya untuk 

melakukan ibadah badaniah. Adapun tindakan ke jahatan yang dilakukannya yang 

merugikan orang lain, ia dituntut dan dikenai sanksi hukuman berupa ganti rugi 

dalam bentuk harta dan tidak hukuman badan. Karena itu tidak berlaku padanya 

qishash dalam pembunuhan, dera atau rajam pada perzinahan; atau potong tangan 

pada pencurian. Ia hanya dapat menanggung diyat pembunuhan atau ta’zir yang 

dibebankan kepada hartanya atau harta orang tuanya. 

c. Ahliyyah al-adâ’ al-kâmilah(َاآلداءَالكاملة  atau cakap berbuat hukum secara (أهليّة

sempurna,  

Konsep ini dimaknai, yaitu ketika seorang manusia yangtelah mencapai usia 

dewasa. Usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh ditentukan dengan tandatanda yang 

bersifat jasmani; yaitu bagi wanita telah mulai haid atau mens dan para laki-laki 
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dengan mimpi bersetubuh. Pembatasan berdasarkan jasmani ini didasar kan pada 

petunjuk Al-Qur’an, yaitu sampai mencapai usia perkawinan atau umur yang pada 

waktu itu telah mungkin melangsungkan perkawinan. Tanda dewasa, yaitu haid bagi 

wanita dan mimpi persetubuhan untuk laki-laki adalah tanda seseorang sudah dapat 

melakukan perkawinan. Dalam keadaan tidak terdapat atau sukar diketahui tanda 

yang bersifat jasmaniah tersebut, diambil patokan umur yang dalam pembatasan ini 

terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh. Menurut jumhur ulama, umur 

dewasa itu adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Abu Hanifah, 

umur dewasa untuk laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan ada lah 17 

tahun. Bila seseorang tidak mencapai umur tersebut, maka belum berlaku padanya 

beban hukum atau taklif. 

 

 

 

Setelah Anda mendalami materi, selanjutnya lakukanlah diskusi dengan kelompok 

Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan 

kelas dan hasilnya ditempel. 

NO KETERANGAN HASIL 

1 Kapan seseorang Muslim dianggap Mukallaf? 

Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

2 Kenapa syarat untuk dibebani hukum itu harus 

Mukallaf? Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

3 Kapan seseorang dianggap ahliyah al-ada’al-

kamilah? Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

4 Kapan seseorang dianggap adim al-ahliyah? 

Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

 
 
 
 
 
 
 

DISKUSI 
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Amatilah gambar ini, dan renungkan dan kaitkan dengan materi yang anda pelajari! 

Buatlah narasi dari hasil renungan anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendati kapal akan karam, hukum dan keadilan harus ditegakkan! 

 

 

 

Hukum syar’i  adalah pensyariatan yang datang dari Allah swt guna mengatur 

kehidupan manusia. Inilah definisi yang disampaikan oleh para ulama kontemporer. Berbeda 

dengan definisi klasik yang mengatakan: Hukum syar’i  adalah pesan syari yang berkaitan 

dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf, yakni seorang yang memenuhi persyaratan taklif; 

balig, akal dan mampu.  

Definisi tersebut dapat dikritisi: Pertama, bahwa khithâb atau pesan itu penyingkap 

hukum, bukan hukum itu sendiri; Kedua, hukum syar’i  tidak hanya berkaitan dengan 

perbuatan. Tetapi juga juga berkaitan dengan diri si mukallaf dan sesuatu yang terkait 

dengan dirinya. Karena tujuan dari hukum adalah mengatur kehidupan manusia, terkadang 

berkaitan dengan: 

MENGAMATI 

 

HIKMAH 

 

WAWASAN LAIN 
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1. Perbuatannya; misalnya Laksanakan shalat! atau Berpuasalah atau jangan minum 

khamar!. Kewajiban dan larangan ini berkaitan dengan perbuatan si mukallaf seperti 

shalat, puasa, minum khamar dan lainnya; 

2. Dirinya; seperti hukum bagi seorang wanita bahwa dia isteri si fulan setelah akad nikah. 

Pernikahan atau hal menjadi suami-isteri ini merupakan hukum syar’i  yang berkaitan 

dengan dirinya; 

3. Sesuatu lain; seperti hukum terkait rumah, bahwa rumah itu milik fulan setelah ia 

membelinya dalam persyaratan. Kepemilikan ini merupakan hukum syar’i  berkaitan 

dengan sesuatu atau benda itu, yang jelas bukan merupakan perbuatan, juga bukan diri si 

mukallaf. 

 

 

 

1. Tulislah ayat al-Qur’an atau Hadis yang berkiatan dengan hukum wajib pada 

aktifitas/perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Swt, minimal 3 ayat/Hadis! 

2. Buatlah kliping-kliping pendapat-pendapat ulama Indonesia tentang hukum al-Hakim 

dan mahkum alaih! 

 

 

 

Pengertian hukum syara’ adalah: “Seperangkatperaturan berdasarkanketentuan 

Allah Swt tentang tingkahlaku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat 

untuk semua umat yang beragama Islam”. 

Pembagiannya ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh’i. Hukum taklifi 

terbagi atas, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sedangkan hukum wadh’i terbagi 

atas; rukhsoh, azimah, buthlan, sah, mani’ dan syarath.  

Hal-hal terkait dengan hukum syara’ antara lain; al-Hakim, al-Hukmu (hukum), Al-

Mahkum 'Alaih (Subjek Hukum), dan Al-Mahkum Bih (Objek Hukum).  

 

 

 

 

 

 

PENUGASAN BELAJAR MANDIRI 

 

RANGKUMAN 
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Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Jelaskan pengertian hukum taklif dan hukum wadh’i? Baik secara etimologi atau secara 

terminologi? 

2. Jelaskan pengertian adimu al-ahliyah? Apa bedanya denganahliyatul al-ada’ al-

naqishoh? 

3. Apa pengertian al-Hakim dan Al-mahkum Alaih? 

4. Apa pengertian dari ahliyatul wujub al-kamilah? 

5. Apa yang dimaksud dengan ahliyatul wujub al-naqishoh? 

  

UJI KOMPETENSI 
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IJTIHAD 
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BAB II 

IJTIHAD 

 

 

KOMPETENSI 

INTI 1 

(SIKAP 

SPIRITUAL) 

KOMPETENSI 

INTI 2 

(SIKAP SOSIAL) 

KOMPETENSI INTI 

3 

(PENGETAHUAN) 

 

KOMPETENSI INTI 

4  

(KETRAMPILAN) 

5. Menghayati 

dan 

mengamalkan 

ajaran agama 

yang 

dianutnya;  

6. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, santun, 

peduli (gotong 

royong, 

kerjasama, 

toleran, damai), 

bertanggungjaw

ab, responsif, 

dan pro aktif, 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

sesuai dengan 

perkembangan 

anak di 

lingkungan, 

keluarga, 

sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan alam 

sekitar,  bangsa, 

negara, kawasan 

regional, dan 

kawasan 

internasional; 

7. Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif 

pada tingkat 

teknis, spesifik, 

detil, dan 

kompleks 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora 

dengan wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

pada bidang 

kajian yang 

spesifik sesuai 

dengan bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

masalah;  

8. Menunjukkan 

keterampilan 

menalar, 

mengolah, dan 

menyaji secara: 

efektif, kreatif, 

produktif, kritis, 

mandiri, 

kolaboratif, 

komunikatif, dan 

solutif dalam 

ranah konkret dan 

abstrak terkait 

dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya di 

sekolah dan 

bertindak secara  

efektif dan kreatif 

serta mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

dengan kaidah 

keilmuan.  

KOMPETENSI INTI 
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KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 
KOMPETENSI DASAR 

1.2.Menghayati 

kebenaran 

ijtihad sebagai 

suatu metode 

pengambilan 

hukum Islam 

2.2.Mengamalkan 

sikap cinta ilmu 

dan tanggung 

jawab sebagai 

implementasi 

dari 

pengetahuan 

tentang ijtihad 

 

3.2.Memahami 

ijtihad 

sebagai suatu 

metode 

pengambilan 

hukum Islam 

4.2.Mengomunikasikan 

contoh produk ijtihad 

yang dihasilkan ulama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR 
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PETA KONSEP 

IJTIHAD

Hukum
Berijtihad

Pengertian
Ijtihad

Tingkatan
Mujtahid

Contoh
Ijtihad

Syarat
Mujtahid

Metode
Ijtihad

Kedudukan
& Fungsi
Ijtihad
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Dalam menjalankan kehidupan ini masalah keagamaan akan berkembang terus. 

Perkembangan itu sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Masalah yang dulu di 

zaman Nabi, Sahabat dan para tabi’in belum ada, sekarang muncul dan akan demikian terus. 

Karena itu untuk mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari perlu ijtihad. 

Namun demikian tidak sembarang orang bisa melakukannya. Permasalahannya, tidak 

banyak orang yang dapat melakukan ijtihad dan memiliki kesempurnaan dalam memenuhi 

kreteria ijtihad. Oleh karena itu untuk melakukan ijtihad seseorang harus mencukupi 

persyaratannya. Bagi orang awam dalam beragama cukuplah dengan ittiba’, taqlid kepada 

para mujtahid. Yaitu beragama dengan pola bermadzhab. Hal ini lebih aman. Asalkan tidak 

sampai melakukan talfiq.Pelaksanaan ibadah kepada Allah yang dilakukan oleh para 

hambanya kadang   berbeda  antara satu dengan yang lain. Yakni yang berhubungan dengan 

ketetapan hukum. 

Salah satu penyebabnya adalah karena adanya perbedaan kemampuan manusia 

dalam memahami hukum itu sendiri. Dalam bab ini akan dibahas berbagai hal tersebut yakni 

mulai ijtihad, ijma’, qiyas, istihsan, masalahah mursalah, ‘urf, istishab, syadd al-dzariah 

dan syar’u man qablana. Dengan kejelasan pemahaman tentang hal-hal tersebut diharapkan 

kita bisa mengukur diri, menentukan posisi dan menentukan tidakan dalam pola kehidupan 

beragama. Sehingga berada dalam kebenaran dan diridloi Allah swt. 

 

 

 

A. Pengertian Ijtihad 

Ijtihâd (اإلجتهاد) diambil dari akar kata dalam bahasa Arab “jahada” (جَهد). 

Bentuk kata mashdar-nyaada dua bentuk yang berbeda artinya: pertama, jahdun (ٌََجْهد) 

dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Contohnya dapat kita temukan 

dalam surat al-An‘am (6): 109: 

ََِجۡهدََأَۡيَمَ  ََوَماَيُۡشِعُرُكۡمََوأَۡقَسُمواَْبِٱلِلَّ ِِۖ ُتَِعندََٱلِلَّ َبَِهۚاَقُۡلَإِنََّماَٱْۡل يَ  نِِهۡمَلَئِنََجا َءۡتُهۡمََءايَٞةَلَّيُۡؤِمنُنَّ

إِذَاََجا َءۡتَََّلَيُۡؤِمنُون.ََ َأَنََّهاَ 

 

PRAWACANA 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Artinya, Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, 

bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu jizat, pastilah mereka beriman 

kepada-Nya. Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi 

Allah". Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang 

mereka tidak akan beriman 

Kedua, kata juhdun (ٌَجْهد)dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang di da 

lamya terkandung arti sulit, berat dan susah. Contohnya, firman Allah dalam surat at-

Taubah (9): 79: 

َيََ َََّل ََوٱلَِّذيَن ِت دَقَ  َٱلصَّ َفِي َٱۡلُمۡؤِمنِيَن َِمَن ِعيَن ّوِ َٱۡلُمطَّ َيَۡلِمُزوَن َُجۡهدَهُۡمَٱلَِّذيَن َإَِّلَّ ِجدُوَن

َُِمۡنُهۡمََولَُهۡمََعذَاٌبَأَِليٌم.َ  فَيَۡسَخُروَنَِمۡنُهۡمََسِخَرَٱلِلَّ

Artinya, (Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-

orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang 

tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-

orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan 

untuk mereka azab yang pedih.  

Pengubahan kata dari ja ha da (جهد)atau ja hi da (جهد)menjadi ij ta ha da 

 dengan cara menambahkan dua huruf, yaitu “alif” di awal nya dan “ta” antara(إجتهد)

huruf jim” dan “ha”, mengandung enam maksud, satu di antara maksudnya yang tepat 

adalah untuk “mubalaghah” (المبالغة), yaitu dalam pengertian “sangat”. 

Bila kata ja ha da (َََجَهد) dihubungkan dengan dua bentuk mashdarnya tersebut, 

pengertiannya berarti “kesanggupan yang sangat “ atau “kesungguhan yang sangat”. Bila 

arti kata (etimologis) ini dihubungkan dengan arti istilah (definitif) tentang ijtihad, akan 

terlihat keserasian artinya karena pada kata ijtihad itu memang terkandung arti 

kesanggupan dan kemampuan yang maksimal dan harus dilakukan dengan kesungguhan 

serta sepenuh hati. 

Pernyataan-pernyataan tersebut diatas adalah pengertian ijtihad secara Bahasa 

(lughowi). Berikutnya adalah pengertian ijtihad secara teknis hukum Islam.  Sebenarnya 

banyak rumusan yang diberikan oleh ulama’ mengenai definisi “ijtihad”, tetapi satu 

sama lainnya tidak mengandung perbedaan yang prinsip, bahkan kelihatan saling 

menguatkan dan menyempurnakan. Diantara definisi tersebut adalah: 
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Iman Al-Syaukani dalam kitabnya Irsyad al-Fuhuli memberikandefinisi ijtihad 

seperti ini: 

َبذلَالوسعَفيَنيلَحكمَشرعيَعمليَبطريقَاإلستنباطَ

Artinya: Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar’i  yang 

bersifat amali melalui cara istinbath. 

Ibnu Subki memberikan definisi sebagai berikut ini:  

َبحكٍمَشرعّيٍَ َإستفراغَالفقيهَالوسَعَلتحصيلَظّنٍ

Artinya:Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkandugaan kuat 

tentang hukum syar’i . 

Pengertian ijtihad menurut ahli usul fikih lain adalah:  

َاإلجتهادَهوَبذلَالجهدَللوصولَإلىَالحكمَالشرعيَمنَدليلَتفصيليَمنَاْلدلةَالشرعية

Artinya:“Ijtihad ialah mencurahkan kesungguhan untuk mendapatkan hukum 

syara’ dari suatu dalil tafsili (terperinci)dari dalildalil syar’i ah”. 

Jadi ijtihad ialah pencurahan pikiran dan kesempatan untuk mendapatkan 

suatuhukum syara, mengenai suatu masalah dengan jalan istinbat dari al-qur’an dan al-

hadis.Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid, yaitu orang yang 

mencurahkantenaga dan pikirannya untuk mendapatkan hukum syara’ dari suatu hukum 

tafsili(terperinci) yang dijadikan dalil-dalil syar’i yah. 

Dari menganalisis ketiga definisi di atas dan membandingkannya dapat diambil 

hakikat dari ijtihad itu sebagai berikut:  

a. Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal; 

b. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang 

keilmuan yang disebut faqih; 

c. Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan  yang kuat tentang 

hukum syara’ yang bersifat amaliah;  

d. Usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbath. 

 

B. Hukum Berijtihad 

Yang dimaksud dengan hukum berijtihad di sini ialah hukum dari orang yang 

melakukan ijtihad, baik dari tujuan hukum taklîfî, maupun hukum wadh‘î. Karena yang 

berwenang melakukan ijtihad itu adalah orang yang telah mencapai tingkat fâqih 

(sebagaimana disebutkan dalam definisi di atas), maka mahkum ‘alaih-nya(objek atau 

orang yang dikenai oleh hukum) di sini adalah orang yang faqih. 
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Membicarakan hukum berijtihad seorang fâqih dapat dilihat dari dua segi. 

Pertama dari segi hasil ijtihadnya itu adalah untuk kepentingan yang diamalkannya 

sendiri; seperti menentukan arah kiblat pada waktu akan melakukan shalat. Kedua dari 

segi bahwa mujtahid itu adalah seorang mufti yang fatwanya akan diamalkan oleh umat 

atau pengikutnya. 

Selanjutnya hukum berijtihad seorang fâqih dapat dilihat dari segi prinsip umum 

dalam menetapkan hukum, tanpa memandang kepada keadaan dan kondisi apa pun, atau 

dengan melihat kepada keadaan dan kondisi tertentu. 

Secara umum, hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya, seorang mujtahid wajib 

melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara’ dalam hal-hal yang 

syara’ sendiri tidak menetapkannya secara jelas dan pasti. Adapun dalil tentang 

kewajiban untuk berijtihad itu dapat dipahami dari firman Allah dalam Al-Qur’an: 

1. Surat al-Hasyr(59): 2: 

ِرَ َفَٱۡعتَبُِرواَْيَ  أُْوِليَٱْۡلَۡبَص 

Artinya: Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-

orang yang mempunyai wawasan.  

Dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang mempunyai pandangan 

(faqih) untuk mengambil iktibar atau pertimbangan dalam berpikir. Perintah untuk 

mengambil iktibar ini sesudah Allah menjelaskan malapetaka yang menimpa Ahli 

Kitab (Yahudi) disebabkan oleh tingkah mereka yang tidak baik. Seorang faqih akan 

dapat mengambil kesimpulan dari ibarat Allah tersebut bahwa kaum mana pun akan 

mengalami akibat yang sama bila mereka berlaku seperti kaum Yahudi yang 

dijelaskan dalam ayat ini. Cara mengambil iktibar ini merupakan salah satu bentuk 

dari ijtihad. Karena dalam ayat ini Allah menyuruh mengambil iktibar berarti Allah 

juga menyuruh berijtihad, sedangkan suruhan itu pada dasarnya adalah untuk wajib. 

2. Surat an-Nisa’(4): 59: 

َفَُردُّو ََشۡيٖء َفِي اَزۡعتُۡم َتَنَ  َفَإِن َٱْۡل ِخِرۚ ََوٱۡليَۡوِم ِ َبِٱلِلَّ َتُۡؤِمنُوَن َُكنتُۡم َإِن ُسوِل ََوٱلرَّ ِ َٱلِلَّ َإِلَى هُ

ِلَكََخۡيٞرََوأَۡحَسُنَتَۡأِويًَلَ َذَ 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.  
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Allah menyuruh mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah 

dan Rasul. Yang diperselisihkan itu biasanya se suatu yang tidak ditetapkan Allah 

secara jelas dan tegas dalam firman-Nya. Sedangkan perintah mengembalikannya 

kepada Allah dan Rasul berarti menghubungkan hukumnya kepada apa yang pernah 

ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur’an atau yang ditetapkan Rasul dalam Sunah. 

Cara seperti ini disebut qiyas (القياس).Sedangkan qiyas itu merupakan salah satu 

bentuk ijtihad. Karena itu, suruhan (perintah) Allah untuk mengembalikan sesuatu 

kepada Allah dan Rasul ini berarti suruhan untuk berijtihad dan setiap suruhan itu 

pada dasarnya adalah untuk wajib. 

Seorang mujtahid dalam kehidupan sehari-harinya pada waktumengamalkan 

ajaran agama sering menemukan hal-hal yang perludiselesaikan dengan ijtihad. 

Bertaklid kepada orang lain tidak diperbolehkanbagi seseorang yang memiliki 

kualifikasi sebagai mujtahid.Kalautidak diperbolehkan bertaklid, berarti ia harus 

berijtihad. Kalautidakberijtihad, maka ia tidak akan dapat beramal, karena 

tidakmemperolehpetunjuk dari dalil yang kuat.Dalam kedudukannya sebagai fâqih 

yang pendapatnya akandiikuti dan diamalkan oleh orang lain yang minta fatwa 

tentangsesuatu, maka hukum berijtihad tergantung kepada keadaan kondisimujtahid 

dan umat di sekitarnya. 

Bila seorang fâqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang telah berlaku, 

sedangkan ia hanya satu-satunya fâqih yang dapat melakukan ijtihad dan ia merasa 

kalau tidak melakukan ijtihad pada saat itu akan berakibat kasus tersebut luput dari 

hukum, maka hukum berijtihad bagi fâqih tersebut adalah wajib ‘ain (واجبَعيني). 

Bila seorang fâqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang berlaku, 

sedangkan ia adalah satu-satunya fâqih waktu itu, tetapi ia tidak khawatir akan 

luputnya kasus tersebut dari hukum, atau pada waktu itu ada beberapa orang fâqih 

yang mampu melakukan ijtihad, maka hukum berijtihad bagi fâqih tersebut adalah 

wajib kifâyah (واجبَكفاية).Hal ini berarti bahwa bila untuk menetapkan hukum 

sutau kasus tersebut telah ada seorang fâqih yang tampil untuk berijtihad, maka 

fâqih yang lain bebas dari kewajiban berijtihad. Namun bila tidak ada seorang fâqih 

pun yang berijtihad, sehingga hukumnya luput, maka semua fâqih yang ada di situ 

berdosa, karena meninggalkan kewajiban kifâyah. 

 

 



USHUL FIKIH  -  KELAS XII 35 

  

C. Kedudukan dan Fungsi Ijtihad 

Ijtihad dilakukan apabila menghadapi suatu masalah yang memerlukan  

penetapan hukum syara’ sedang pada ayat-ayat Alquran dan Hadis tidak ditemukan 

secara tegas penetapan hukumnya, begitu juga ijma’ sahabat belum ada yang 

membicarakannya. Ulama-ulama yang boleh bahkan wajib melakukan ijtihad adalah 

yang sudah ahli, seperti pada zaman mujtahid yang empat. Pendapat-pendapat yang 

mereka kemukakan baik berupa qiyas, termasuk ijtihad. Begitu juga pendapat-pendapat 

yang tidak termasuk dalam qiyas seperti istihsan yang digunakan oleh Imam Hanafi atau 

maslahat mursalah oleh Imam Maliki dan pengikutnya termasuk ijtihad. Para Imam 

mujtahid melakukan ijtihad dalam rangka menuntun umat berada dalam batas-batas yang 

ditetapkan hukum syara’.  

Dapat disimpulkan bahwa ijtihad mempunyai kedudukan yang sangat penting 

dalam syariat Islam. Lebih lanjut dapat dipahami bahwa ijtihad berfungsi melahirkan 

ketenteraman bagi umat karena masalah yang mereka hadapi mendapat penyelesaian 

berdasarkan ijtihad tersebut. 

 

D. Metode Ijtihad 

Metode ijtihad adalah jalan yang ditempuh seseorang mujtahid dalammemahami, 

merencanakan dan merumuskan suatu hukum syara’ amaly. Ada beberapa macam 

metode ijtihad sebagai hasil rumusan mujtahidin. Ada metode ijtihad yang merupakan 

ciri khas seseorang mujtahid yang tidak digunakan oleh mujtahidin lainnya, sehingga 

berimplikasi munculnya perbedaan hasil ijtihad antara seorang mujtahid dengan 

mujtahid lainnya. Metode ijtihad lazim digunakan dan dipandang sebagai metode ijtihad 

yangpaling tinggi kualitasnya dan digunakan hampir semua ulama fikih adalah 

qiyas.Metode-metode ijtihad itu cukup banyak, yaitu ijma’, istihsan, maslahat mursalah, 

istishab,‘ urf, saddu al-zari’ah, qaul al-sahabi, dan syar’u man qablana. 

1. Ijma’ 

Ijma` adalah kesepakatan para imam mujtahid dari umat Islam atas hukum 

syara` (mengenai suatu masalah) pada suatu masa sesudah Nabi Muhammad Saw. 

wafat. Pengertian lain dari ijma` sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahhab 

Khallaf, yaitu : “Kesepakatan seluruh Imam mujtahid dari kalangan kaum 

muslimindalam salah satu kurun dari kurun-kurun yang banyak sesudah wafat 

RasulullahSaw. terhadap suatu peristiwa hukum syara`”. 



USHUL FIKIH  -  KELAS XII 36 

  

Adapun Ibnu Taimiyyah memberi batasan pengertian ijma` sebagaimana 

berikut: “Makna Ijma` adalah kesepakatan ulama kaum muslimin mengenai 

suatuhukum dari beberapa hukum”. 

Ijma` merupakan sumber yang kuat dan merupakan salah satu metode 

pengembangan ijtihad untuk meneruskan dan menerapkan hukum-hukum Islam. 

Jika sudah terjadi kemufakatan atas suatu hukum, maka sudah barang tentu ada dalil 

(alasan) yang menjadi sandarannya, sebab tidak masuk akal kalau para ulama 

bersepakat atas sesuatu hukum tanpa mempunyai dalil syara`. Hal ini sesuai dengan 

hadis Rasulullah Saw. : “Ummatku tidak akan bersepakat untuk 

melakukankesalahan”. (H.R. Abu Daud dan al-Turmudji). 

Alasan menempatkan ijma` sebagai dasar hukum setelah Alquran dan 

Sunnah juga dikuatkan oleh beberapa Asar sahabat Nabi Muhammad Saw. 

diantaranya sebagaimana disampaikan Umar ibn al-Khattab kepada Syuraih : “ 

Putuskanlah(perkara itu) menurut hukum yang ada dalam kitab Allah, kalau tidak 

ada (dalamAlquran), maka putuskanlah sesuai dengan hukum yang ada dalam 

SunnahRasulullah Saw. kalau tidak ada (dalam sunnah Rasulullah Saw.) 

putuskanlahberdasarkan hukum yang telah disepakati oleh (ummat) manusia”.  

Dalam riwayat lain : “Putuskanlah menurut hukum yang telah ditetapkan oleh 

orangorangsaleh”. 

Dasar lain, sebagaimana yang dikatakan Ibn Mas`ud : “Siapa yang ditanya 

tentang (hukum) suatu masalah seyogyanya ia memberikan fatwa berdasarkan 

hukum yang ada dalam kitab Allah, Kalau tidak ada (dalam Alquran), maka 

berfatwalah menurut hukum yang ada dalam Sunnah Rasulullah Saw. dan kalau 

tidak ada (dalam Hadis), hendaklah berfatwa menurut hukum yang telah disepakati 

oleh umat manusia (umat Islam). 

Objek ijma` ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ditemukan 

dasarnya dalam Alquran dan Sunnah atau peristiwa yang berhubungan dengan 

ibadah ghairu mahdah (ibadah yang tidak langsung ditujukan kepada Allah Swt.) 

bidang muamalah, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan 

dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam Alquran dan Hadis.  

Ijma` ditinjau dari cara terjadinya, menurut ahli Ushul Fiqh dibagi menjadi  

dua, yaitu Ijma` Bayani (disebut juga Ijma` Qauli, Ijma` Sharih atau Ijma` Haqiqi)  

yaitu kemufakatan yang dinyatakan atau diucapkan oleh mujtahidin, termasuk dalam 

katagori ini tulisan mujtahidin yang diakui oleh para mujtahidin lainnya. Yang 



USHUL FIKIH  -  KELAS XII 37 

  

kedua Ijma` Sukuti disebut juga dengan Ijma` I`tibari, yaitu kebulatan yang 

dianggap adaapabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui 

oleh mujtahid lainnya, akan tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau 

bantahannya. 

Sedangkan Abdu al-Rahman dalam bukunya Shari`ah The Islamic  

menambahkan pembagian tersebut dengan Ijma` Fi`li, yaitu kesepakatan para 

mujtahid dengan melakukan tindakan yang tidak dinyatakan bantahan atau 

persetujuan terhadap tindakan tersebut. 

Adapun kriteria Ijma` menurut sebagian ulama ushul adalah : 1) 

Kesepakatan sekelompok fuqaha /ulama; 2) Pada kurun waktu tertentu; 3) Di ruang 

lingkup suatu wilayah atau kawasan tertentu pula.  

Dengan penjelasan di atas, maka sebenarnya Ijma` sangat efektif untuk : 1) 

Menjadi asas Ijtihad Jama`I (Ijtihad kolektif); 2) Melandasi penemuan serta 

pengembangan hukum kontekstual menurut kondisi ruang dan waktu. Dari sini lebih 

jelas tampak bahwa hukum Islam memiliki sifat kelenturan (elastisitas dan 

Fleksibelitas). 

2. Qiyas 

Kata qiyas merupakan derivasi (bentukan) dari“ يقيسَ-َقاس ”, artinya 

mengukur. Secara etimologi, term al-qiyas mengandung beberapa makna, dan yang 

terpenting ialah makna “persamaan” (al-musawah)  dan “pengukuran” (al-taqdir). 

Makna “persamaan” itu dalam arti mutlak, baik yang bersifat indrawi, 

misalnya, ungkapan “qasa al-tsaub bi al-tsaub”( pakaian ini menyamai pakaian itu) 

dan ungkapan “qistu al-burtuqalah bi al-burtuqalah” ( saya menyamakan jeruk ini 

dengan jeruk itu). Sedangkan makna persamaan yang bersifat non indrawi terlihat 

pada ungkapan “fulan yuqasu bi fulan” (si fulan tidak disamakan dengan si fulan). 

Sedangkan makna pengukuran (al-taqdir) terdapat pada ungkapan “qasa al-tsaub 

bial-mitr” ( dia mengukur pakaian itu dengan alat meteran), dan ungkapan “qasa 

alardbial-qasbah” (dia mengukur tanah itu dengan bambu).  

Sedangkan secara terminologi, terdapat berbagai rumusan yang 

dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh, berbagai rumusan definisi qiyas yang 

mereka kemukakandapat dikategorisasikan sebagai berikut : 

 مساوةَفرعَآلصلَفيَعلةَحكمهَ

Artinya: Persamaan far`u dengan asl dalam hal `illat  hukumnya. 



USHUL FIKIH  -  KELAS XII 38 

  

َمنَ َبينهما َبأمرَجامع َعنهما َنفيه َاو َلهما َفيَإثباتَحكم َعلىَمعلوم حملَمعلوم

َإثباتَحكمَاوَصفةَاوَنفيهماَعنهما.َ

Artinya: Menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain perihal ada atau 

tidak adanya hukum berdasarkan unsur yang mempersatukan keduanya, baik berupa 

penetapan maupun peniadaan hukum /sifat dari keduanya. 

Menurut Abu Zahrah, qiyas adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak 

ada nas  hukumnya kepada perkara baru yang ada nas hukumnya  karena keduanya 

berserikat dalam ‘illat hukum. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah qiyas adalah: 

َحملَفرعَعلىَاصلَفيَحكمَبجامعَبينهماَ

Artinya: Menghubungkan furu’ kepada asl dalam hukum karena ada hal 

yang sama (yang menyatukan) antara keduanya. 

Para ahli usul menyatakan bahwa qiyas adalah menerangkan hukum sesuatu  

yang tidak ada nasnya baik dalam Alquran maupun hadis dengan cara 

membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. 

Dapat dipahami secara tidak langsung bahwa qiyas adalah menghubungkan sesuatu 

yang tidak disebutkan nas (Alquran dan hadis) kepada sesuatu yang disebutkan  

hukumnya karena serupa makna hukum yang disebutkan. Dengan demikian, 

ketetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnyadapat dikatagorikan sebagai 

qiyas, dengan dalil harus memenuhi keempat rukunnya. 

 

Rukun qiyas terdiri dari empat unsur, yaitu: 

1. Al-Asl (pokok)yaitu sumber hukum yang terdiri dari nas yang menjelaskan 

tentang hukum, sebagian besar ulama menyebutkan bahwa, sumber hukum 

yang dipergunakan sebagai dasar qiyas harus berupa nas, baik nas Alquran, 

hadis maupun ijma`, dan tidak boleh mengqiyaskan sesuatu dengan hukum 

yang ditetapkan dengan qiyas. Asl disebut juga maqis ‘alaih (yang menjadi 

ukuran),  Mahmul `alaih atau musyabbah bih (tempat menyamakan).  

2. Al-Far`u (cabang) yaitu sesuatu yang tidak ada ketentuan nasnya. Artinya, 

kasus yang ada tidak diketahui hukumnya secara pasti. Al-Syafi`i, dalam hal ini 

mengatakan, bahwa far` itu adalah suatu kasus yang tidak disebutkan 

hukumnya secara tegas dan diqiyaskan kepada hukum aslnya. (yang diukur), 

mahmul atau musyabbah (yang diserupakan). Al-Far’u disebut juga maqis 
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3. Al-Hukm, yaitu hukum yang terdapat pada asl. Hukum disini adalah hukum 

yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, baik secara tegas maupun ma`nawi. Ini 

berarti, hukumnya harus berdasarkan Alquran dan Hadis, harus dapat dicerna 

akal tentang tujuannya dan hukum yang ditetapkan bukan masalah rukhsah dan 

khusus.  

4. ‘Illat, secara bahasa dapat berarti al-maradh, yaitu penyakit, atau al-sabab, 

yaitu sebab yang melahirkan atau menyebabkan adanya sesuatu Dalam konteks 

qiyas, maka pengertianya yang kedua, yaitu “sebab” adalah lebih sesuai, karena 

`illat tersebut menyebabkan tetapnya hukum pada far`u yang dituntut untuk 

menetapkan hukumnya. 

3. Istihsan 

Istihsan menurut lughawi berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik atau  

mencari yang lebih baik untuk diikuti. Secara istilah, istihsan menurut pendapat 

Ibnu Subki adalah beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih 

kuat dari padanya. Menurut pendapat asy-Satibi dari Malikiyyah adalah 

menggunakankemaslahatan yang bersifat juz`i sebagai pengganti yang bersifat kulli. 

Sedangkan Ibn Qudamah dari Hanabilah menyatakan, “sesuatu yang dianggap lebih 

baik oleh seorang mujtahid berdasarkan pendapat akal”. Al-Ghazali mengatakan 

“semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalnya. 

Dilihat dari sisi dalil yang digunakan, istihsan terbagi tiga macam, yaitu:  

Pertama, beralih dari qiyasjali kepada qiyaskhafi karena dipandang lebih tepat. 

Contoh: mewakafkan sebidang tanah yang di dalamnya ada jalan dan sumber air, 

apakah dengan semata mewakafkan sebidang tanah tersebut  termasuk jalan dan 

sumber airnya?  Menurut  qiyasjali disamakan dengan  akad jual beli, berarti tidak 

termasuk jalan dan sumber air. Namun lebih tepat disamakan dengan sewa-

menyewa (qiyaskhafi, karena persamaan ‘illatnya lemah) sehingga jalan dan sumber 

air termasuk dalam akad. 

Kedua, beralih dari pengertian umum yang dituntut suatu nas kepada hukum 

yang bersifat khusus. Contoh: sanksi hukum terhadap pencuri. Menurut nas (surah 

al-Maidah ayat 37), sanksi hukumnya adalah potong tangan. Namun bila pencurian 

itu dilakukan pada musim kelaparan, maka tidak dikenakan hukum potong tangan.  

Ketiga, beralih dari hukum yang bersifat umum kepada hukum pengecualian. 

Contoh: Islam melarang  memperjualbelikan  sesuatu yang tidak dilihat. Namun 

berdasarkan istihsan dibolehkan seperti jual beli saham, muzara’ah dan lain-lain. 
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Ulama-ulama Hanafiyah mengakui istihsan sebagaimana Abu 

Hanifahbanyak menggunakan istihsan. Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa 

istihsanadalah dalil yang kuat sebagaimana Imam Malik banyak berfatwa 

menggunakanistihsan. 

Tetapi al-Jalal dan al-Mahalli menyatakan bahwa istihsan diakui oleh 

AbuHanifah, tetapi ulama-ulama lain mengingkarinya termasuk golongan 

Hanabilah.Adapun ulama-ulama Syafi’iyah telah masyhur tidak mengakui istihsan, 

dan tidakmenggunakannya sebagai dalil. Bahkan Imam Syafi’i berkata: “barang 

siapamenggunakan istihsan berarti ia telah membuat syariat” 

4. Maslahah (Mursalah) 

Maslahat mursalah secara lughawi berarti manfaat atau kebaikan yang 

tidakada nasnya. Maslahat mursalah secara istilah adalah:  a). Menurut asy-

Syaukani: maslahat yang tidak diketahui apakah syara’ menolaknya atau 

memperhatikannya; b). Menurut Ibn Qudamah: maslahat yang tidak ada petunjuk 

tertentu membatalkanya dan memperhatikanya; c). Menurut Abdul Wahab Khallaf: 

maslahat yang tidak ada dalil syara’ untuk  mengakuinya atau menolaknya; d). 

Menurut Ibn Taimiyyah dalam artikelnya yang dikutip Muhammad Abu Zahrah 

“sesuatu yang dipandang oleh mujtahid sebagai perbuatan yang sarat dengan 

manfaat dan tidak ada ketentuan syara’ yang menafikannya. Imam Malik dan 

pengikutnya menggunakan maslahat mursalah sebagaimetode ijtihad. Sebagian 

ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah juga menggunakan maslahat mursalah (penjelasan 

Ibn Qudammah dari Hanabilah). Sementara alGhazali sebagai pengikut Imam 

Syafi’i menyatakan bahwa ia menerima penggunaan maslahat mursalah dengan 

syarat menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan dan menyeluruh secara 

kumulatif. Sedang menurut para ulama Hanabilah, maslahatmursalah tidak 

memiliki kekuatan hujjah dan tidak boleh melakukan ijtihad melaluimetode ini. 

Dalam penggunaan maslahah mursalah ini, ada yang pro danada yang 

kontra. Menurut al-Amidi kelompok yang menolak adalah golonganmayoritas 

(jumhur). Perlu ditegaskan bahwa lapangan maslahat mursalah adalahmu’amalah 

dan adat. Ada beberapa argumentasi para ulama yang menggunakanmaslahah 

mursalah antara lain: 

a. Ada persetujuan Rasulullah menurut penjelasan Mu’az bin Jabal, boleh  

menggunakan ra`yu (daya nalar) bila tidak menemukan ayat-ayat Alquran dan  

Sunnah dalam menyelesaikan kasus hukum; 
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b. Telah cukup meluas di kalangan sahabat tentang penggunaan maslahat 

mursalah, seperti pencetakan mata uang pada masa Umar bin Khattab; 

penyatuan qira`ah Alquran zaman Usman; memerangi orang-orang yang tidak 

mengeluarkan zakat masa Abu Bakar; dan diberlakukannya azan dua kali pada 

zaman Usman; 

c. Apabila maslahah sesuatu sudah cukup nyata dan sesuai dengan maksud hukum 

syara’ maka menggunakan maslahat mursalah berarti memenuhi tujuan syara’. 

Sebaliknya bila tidak digunakan berarti melalaikan tujuan hukum syara’; 

d. Apabila tidak boleh menggunakan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad, 

dalam masalah tertentu akan menjadikan umat dalam kesulitan, padahal Allah 

menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya.  

Ulama-ulama yang menolak maslahah mursalah sebagai metode 

ijtihad,mengemukakan beberapa alasan, antara lain:  

a. Sesuatu yang tidak ada petunjuk syara’ membenarkannya berarti bukan suatu 

maslahah. Mengamalkan sesuatu di luar petunjuk syara’ berarti mengakui 

kurang lengkapnya Alquran dan Sunnah, padahal Alquran dan Sunnah  sudah 

lengkap meliputi semua hal; 

b. Mengamalkan sesuatu yang tidak memperoleh pengakuan tersendiri dari nas 

berarti menuruti kehendak hati dan kemauan hawa nafsu; 

c. Menggunakan maslahah dalam ijtihad tanpa nas berarti bebas menetapkan 

hukum, hal ini dilarang dalam Islam;  

d. Apabila dibolehkan berijtihad dengan maslahah yang tidak mendapat dukungan 

dari nas, besar kemungkinan terjadi perubahan hukum syara’ karena perubahan 

waktu dan tempat, atau karena berlainan tinjauan seseorang dengan orang lain, 

sehingga tidak ada kepastian hukum. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip 

hukum syara’ yang bersifat universal dan meliputi semua umat Islam. 

5. ‘Urf atau Kebiasaan 

Kata ‘urf  berasal dari kata ‘arafa - ya’rifu ( يعِرفَ-َعَرف ) yang makna dan 

kandungannya sering diartikan sama dengan kata “al-ma’ruf” (المعروف) dengan 

arti: “sesuatu yang dikenal”. Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata 

‘adat dan ‘urf tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata 

itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada ‘adat 

dan ‘urf , tidaklah berarti kata ‘adat dan ‘urf ituberbeda maksudnya meskipun 
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digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan 

antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh 

tersebut, kata ‘urf adalah sebagai penguat terhadap kata ‘adat. 

Apabila diperhatikan secara seksama, kedua kata itu dari segi asal 

penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata ‘adat dari bahasa 

Arab; akar katanya: ‘âda - ya’udu ( يعُْودَ-ََعادََ ); mengandung arti :  (perulangan). 

Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan ‘adat. Tentang 

berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut ‘adat, tidak ada 

ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. 

Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya al-Asybah wa al-

Nazhâir. 

Kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu 

perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama 

dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari 

sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama 

tersebut.  

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata 

itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan 

menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah 

dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara 

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

perbedannya tidak berarti. 

Penggolongan macam-macam adat atau ‘urf itu dapat dilihat dari beberapa 

segi:  

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Kalau ditinjau dari segi ini ‘urf itu 

ada dua macam:  

(1) Urf qaulî (َقولي  yaitu kebiasaan yang berlaku dalam pengguna an,(عرف

kata-kata atau ucapan. Kata waladun (ولد) secara etimologi artinya “anak” 

yang digunakan untuk anak laki-laki atau perem puan. Berlakunya kata 

tersebut untuk perempuan karena tidak dite mukannya kata ini khusus untuk 

perempuan dengan tanda perem puan (mu‘annats). Penggunaan kata walad 

itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/ harta pusaka) berlaku 

juga dalam Al-Qur’an, seperti dalam surat an-Nisa’ (4): 11-12. Seluruh kata 
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walad dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, 

berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam kebiasaan sehari-

hari (‘urf) orang Arab, kata walad itu digu nakan hanya untuk anak laki-laki 

dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata walad 

kadang digunakan ‘urf qauli tersebut. Umpamanya dalam memahami kata 

walad pada surat an- Nisa’(4): 176: 

لَِةََۚإِِنَٱْمُرٌؤ۟اََهلََكَلَْيَسَلَهُۥََولَدٌََولَهُۥ َأُْخٌتَفَلََها َُيُْفتِيُكْمَفِىَٱْلَكلَ  َيَْستَْفتُونََكَقُِلَٱلِلَّ

إِنَلَّْمَيَُكنَلََّهاََولَدٌََۚفَإِنََكانَتَاَٱثَْنتَْيِنَفَلَُهَماَٱلثَُّنِْصُفََماَتََرَكََۚ اَََوهَُوَيَِرثَُهاَ  لُثَاِنَِممَّ

َُلَُكْمَأََ َٱْْلُنثَيَْيِنَ َيُبَيُِّنَٱلِلَّ َجاًَّلََونَِسا ًءَفَِللذََّكِرَِمثُْلََحّظِ ۟اَإِْخَوةًَّرِ نَتََرَكَََۚوإِنََكانُو 

ََشْىٍءََعِليٌمٌَۢ َُبُِكّلِ َوٱلِلَّ ١٧٦َتَِضلُّو۟اََ   

Artinya: Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang 

kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak 

dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang 

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya 

yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak 

mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi 

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal . . .  

 

Melalui penggunaan ‘urf qauli, kata kalalah (َِۚلَة  dalam ayat(ٱۡلَكلَ 

tersebut diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki”. 

Dalam hal ini (dengan pemahaman ‘urf qauli), anak aki-laki dapat meng-

hijab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat. Kata lahm 

 .artinya adalah “daging”, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya(لَْحمٌَ)

Pengertian umum lahmun yang juga mencakup daging ikan ini terdapat 

dalam Al-Qur’an, QS. an-Nahl(16): 14;  

َرَٱْلبَْحَرَِلتَأُْكلُو۟اَِمْنهَُلَْحًماََطِريًّاَ  َوهَُوَٱلَِّذىََسخَّ

Artinya: Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu 

dapatmemakan ikannya yang segar ... (QS. an-Nahl(16): 14).  

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalanganorang 

Arab, kata lahmunitutidak digunakan 

untuk“ikan”.Karenaitu,jikaseseorangbersumpah,“DemiAllahsayatidak akan 

mema kandaging”, tetapi ternyata kemudianiamemakan daging ikan, maka 

menurut ‘adatmasyarakatArab,orang tersebut tidak melanggarsumpah. 
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(2) Urf fi’lî (َفعلي  .yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan ,(عرف

Umpamanya; (a) kebiasaan jual beli barangbarang yang enteng (murah dan 

kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya 

menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan 

transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak me nyalahi aturan akad dalam jual beli 

(b) kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya 

ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. 

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya,  

Dari segi ini, ‘urf terbagi kepada: (1). Adat atau ‘urf umum (عادةَالعامة), 

yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh 

penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya: 

pertama, menganggukkan kepala tanda menyetujuidan menggelengkan kepala 

tanda menolak atau menidakkan.Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, 

makadianggapaneh atau ganjil. Kedua, di mana-mana bila 

memasukipemandianumum (kolam renang) yangmemungutbayaran,orang hanya 

membayar seharga tarif masukyang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa 

banyakair yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakanpemandian tersebut; 

dan (2). Adat atau ‘urf  khusus (عرفَالخاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan 

sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; ti dak berlaku di 

semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: Pertama, ‘adat menarik 

garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau 

dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak. Kedua, orang Sunda 

menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dan ayah, dan tidak digunakan 

untuk kakak dari ayah; sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu 

untuk adik dan untuk kakak dari ayah. Ketiga, bagi masyarakat tertentu, 

penggunaan kata “budak” untuk anakanak dianggap menghina, karena kata itu 

hanya terpakai untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” 

biasa digunakan untuk anak- anak. 

c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk 

Ditinjau dari sini, ‘adat atau ‘urf itu terbagi kepada: (1). ‘Adat yang shâhih 

( صحيحعرفَ ), yaitu ‘adat yang berulangulang di lakukan, diterima oleh orang 

banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. 
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Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-

waktu tertentu; mengadakan acara halalbihalal (silaturahmi) saat hari raya; 

memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi. (2). ‘Adat yang 

fâsid (عرفَفاسد), yaitu ‘adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata 

pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan 

sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta 

dengan menghidang kan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru 

lahir; dan berzina. 

6. Istishab 

Istishab menurut etimologi berarti “selalu menemani”; selamanya menyertai. 

Menurut terminologi istishab adalah “mengukuhkan apa yang pernah ada” (definisi 

ini dikemukakan oleh Mhd. Rida Muzaffan dari kalangan Syi’ah). Menurut asy-

Syaukani istishab adalah “apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, 

pada prinsipnya tetap berlaku pada masa akan datang”. Sedangkan menurut asy-

Syatibi, istishab adalah “segala keputusan yang telah ditetapkan pada masa lalu, 

hukumnya tetap berlaku pada masa sekarang.” 

Ulama Hanafiyah menyatakan sebenarnya istishab itu hanyalah untuk 

mempertahankan berlakunya hukum yang telah ada, bukan menetapkan hukum yang 

baru. Dengan demikian istishab dapat dijadikan dasar hujjah sebagaimana 

digunakan sebagian besar pengikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali dan 

Zahiri. Menurut Ibnu Qayyim istishab terbagi tiga bentuk, yaitu:  

a. Istishabal-bara`ah al-asliyah,berarti bersih atau bebas dari beban hukum yakni 

pada dasarnya seseorang bebas dari beban hukum, kecuali ada petunjuk 

berlakunya beban hukum kepada yang bersangkutan.  

b. Istishabal-sifat, yakni mengukuhkan berlakunya hukum pada suatu sifat baik 

memerintahkan maupun melarang, sampai sifat tersebut mengalami perubahan 

yang mengakibatkan berubahnya hukum.  

c. Istishabhukmi al-ijma’, yakni mengukuhkan pemberlakuan hukum yang 

ditetapkan berdasarkan ijma’. 

Contoh-contoh hukum berdasarkan istishab: 1) Seseorang yang telah 

berwudu’, wudu’nya tetap berlaku sampai dia yakin telah batal. 2) Pemilikan harta 

bagi seseorang tetap berlaku selama  tidak ada bukti kepemilikannya telah beralih 

kepada orang lain. 4) Dihalalkan bagi manusia makan apa saja yang ada di muka 
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bumi ini (surah al-Baqarah ayat 29), kecuali ada dalil yang mengatakan haram. 

Maka berdasarkan istishab, kita boleh makan apa saja kecuali ada dalil yang 

mengatakan tidak halal dimakan. 

 

E. Syarat Mujtahid 

Seseorang ulama mujtahid harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1). 

Mengetahui seluk-beluk Bahasa Arab dalam semua seginya, yaitu nahu, saraf, bayan, 

ma’ani dan badi’; dapat mengetahui lafaz-lafaz yang zahir, sarih, mujmal, haqiqat, 

majaz, ’am, khas, muhkam, mutasyabih, mutlaq dan muqayyad. 2). Memiliki 

pengetahuan yang cukup baik tentang Alquran; mana lafaz yang mantuq, mafhum, 

mutlaq, muqayyad, sarih, kinayah, nasikh-mansukh; mengetahui sebab nuzul dan lain-

lain. 3). Memiliki pengetahuan yang luas tentang sunnah; yakni mengetahui mana hadis 

yang mutawatir, ahad, sahih makna haqiqat, majaz, dan lain-lain. 4). Memiliki 

pengetahuan yang luas tentang ijma’ dan qiyas. 5). Menyatakan maksud syara’ dalam 

menetapkan hukum. 6). Memiliki pengetahuan yang luas tentang usul fikih. Al-Razi 

berkata “Ilmu usul fikih adalah ilmu yang paling penting dimiliki setiap mujtahid. 

Syarat-syarat ijtihad menurut Az-Zarkasyi dalam Al-Bahrul Muhid fi Ushul Al-

Fikih II lebih detail dan terperinci lagi, diantaranya:  

1. Memiliki pemahaman atas ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an secara etimologis dan 

epistemologis. Pemahaman secara etmologis maksudnya, seorang mujtahid haruslah 

menguasai makna-makna harfiah atau susunan kata serta pemahaman secara tekstual 

dan kontekstual. Sedangkan pemahaman secara epistemologis maksudnya, bahwa ia 

diharuskan memiliki pengetahuan beragam kausa (‘illat) dari sebuah hukum, 

variable-variabel penetap hukum dan metode-metode penalaran logis dari sederet 

lafal, macam-macam penunjukan atas makna, berupa umum, khusus, mushtarak, 

mujmal (general), mufassar (interpretable), dan lain-lain. Tidak ada keharusan 

menghafal keseluruhan isi al-Qur’an, cukup kemampuan merujuknya saat 

dibutuhkan. Al-Ghazali, al-Razi dan Ibn al-‘Arabi menentukan kadar ayat-ayat 

hukum dalam al-Qur’an adalah 500 ayat.  

2. Mengetahui hadis-hadis tentang hukum, dan tidak ada keharusan menghafalnya. 

Namun seorang mujtahid harus mampu merujuknya saat dibutuhkan. Al-Mawardi 

menegaskan bahwa seorang mujtahid haruslah mengetahui setidaknya 500 hadis 

tentang hukum. Ibn al-‘Arabi menentukan 3000 hadis. 
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3. Mengetahui obyek ijma’ mujtahid generasi terdahulu, sehingga seorang mujtahid 

tidak mencetuskan hukum yang menyalahi garis konsesus pendahulunya; 

4. Mengetahui tata cara qiyas, syarat-syarat penerapannya, ‘illat-‘illat hukum serta 

metode penggaliannya (masalik al-‘illat); 

5. Memiliki pengetahuan tata cara penalaran, dengan mengetahui syarat-syarat 

penerapan berbagai bentuk argumentasi, hal ihwal pendifinisian, metode 

penyimpulan, sert termasuk diantarannya adalah penalaran silogisme. Persyaratan ini 

diungkapkan oleh para ulama muta’akhkhirin, yang terinspirasi dari persyaratan yang 

diajukan oleh al-Ghazali, yakni keharusan menguasai disiplin ilmu logika (manthiq); 

6. Memiliki cakrawala luas dalam penguasaan Bahasa Arab; 

7. Mengetahui nasikh manshukh; 

8. Mengetahui kepribadian para periwayat, sehingga dapat memastikan status 

periwayatannya. 

 

F. Tingkatan Mujtahid 

Ulama Ushul berbeda dalam menetapkan peringkat mujtahid, seperti al-Ghazali 

dan Ibn Hummam membagi mujtahid atas dua peringkat, yakni; mujtahid mutlak dan 

mujtahid al-muntasib (mujtahid yang berijtihad pada bidang-bidang tertentu saja, kerena 

keterbatasan pengetahuannya).  

Muhammad Abu Zahrah, membagi peringkat mujtahid atas empat, yaitu: 1). Al-

Mujtahid al-Mustaqil, atau Mujtahid Mutlak yaitu, mujtahid yang memenuhi syarat-

syarat ijtihad dan memiliki metode tersendiri dalam melakukan ijtihad. Mujtahid ini 

menggali, menemukan dan mengeluarkan hukum langsung dari sumbernya. Seperti; 

Ahmad ibn Hanbal, al-Awza’i, Abu Hanifah. 2). Al-Mujtahid al-Muntashib, yaitu 

mujtahid yang memiliki syarat-syarat berijtihad dan ia melakukannya dengan sungguh-

sungguh, dalam berijtihad masih merujuk pada teori yang dirintis oleh imam mazhab. 

Namun tidak terpengaruh oleh mazhab tersebut, atau dengan kata lain, mujtahid pada 

peringkat ini memiliki bentuk fikih sendiri. Seperti; Abu Yusuf, Ahmad bin Hanbal. 3). 

Mujtahid fi al-Mazhab/al-Mujtahid al-Muqayyad/al-Mujtahid al-Takhrij, yaitu 

seseorang yang telh memiliki syarat-syarat berijtihad, mampu menggali hukum dari 

sumbernya, tetapi tidak mau keluar dari dalil-dalil dan pandangan imamnya. Meskipun 

begitu, dalam masalah-masalah yang tidak dibicarakan oleh imamnya, mereka tampil 

mengistinbatkan hukumnya. Seperti; Hasan bin Ziyad, al-Karkhi dari mazhab Hanafi. 

Abu Ishaq al-Syirazi dan al-Mawarzi dari mazhab Syafi’i. 4). Mujtahid Murajjih, yaitu 
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pakar fikih yang berupaya mengukuhkan suatu pendapat dari beberapa pendapat yang 

difatwakan oleh seorang imam mazhab. 

Sementara menurut sebagaian ulama, ulama-ulama mutjtahidin terbagi tiga 

tingkat, yaitu: (1). MujtahidMutlaq; melakukan ijtihad berdasarkan kemampuan sendiri, 

telah memenuhi syarat-syarat mujtahid, seperti empat imam mazhab; (2). 

MujtahidMuntasib; telah memenuhi syarat-syarat mujtahid tetapi menggabungkan diri 

kepada suatu mazhab; seperti Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan dalam mazhab Hanafi; 

al-Muzanni dalam mazhab Maliki. (3). MujtahidMuqayyad; yaitu mujtahid yang 

mengikuti salah satu imam mazhab, walaupun berhasil menetapkan hukum sebagai 

temuannya namun tetap menisbahkannya kepada imam mazhabnya seperti Hasan ibn 

Ziyad dari golongan  Hanafi, Ibnu Qayyim dari mazhab Maliki dan al-Buwaiti dari 

mazhab Syafi’i. 

 

 

 

Setelah Anda mendalami materi selanjutnya lakukanlah diskusi dengan kelompok 

Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan 

kelas dan hasilnya di tempel. 

NO KETERANGAN HASIL 

1 Kenapa dalam Islam harus ada konsep Ijtihad? 

Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

2 Kapan seseorang Muslim wajib berijtihad? 

Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

3 Kenapa orang gila tidak boleh berijtihad? Diskusikan 

dengan teman-teman kalian! 

 

4 Apakah boleh orang non-Islam berijtihad? 

Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

 
 
 
 
 
 

DISKUSI 
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Amatilah gambar ini, dan renungkan dan kaitkan dengan materi yang anda pelajari! 

Buatlah narasi dari hasil renungan anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika kamu  lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan! 

 

 

 

Diantara urgensi ijtihad adalah, bahwa ijtihad harus dilakukan untuk menemukan 

hukum-hukum yang ada alasannya agar bisa diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa hukum 

yang lain. Hal ini disebabkan al-Qur'an sebagai sumberutama hukum Islam hanya memuat 

ayat-ayat ahkam yang jumlahnya relatif sedikii, dan pada umumnya hanya memuat norma-

norma dasar yang bersifat umum atau global. Dari 6000 lebih ayat al-Qur'an hanya sekitar 

3,5-17,8% saja yang memuat aturan-aturan hukum, dan itupun termasuk hukum-hukum 

ibadah (ubudiyah) dan kekeluargaan (al-ahwal as-Syakhsiyah).  

Demikian pula jumlah hadits ahkam yang juga relatif tidak begitu banyak. Dari 

sekian ribu hadits nabawi, menumt perkiraan Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip oleh 

Muhammad Amin, hanya sekitar 500 buah saja yang memuat dasar-dasar hukum (ushul al-

MENGAMATI 

 

HIKMAH 

 

WAWASAN LAIN 
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Hukm), ada juga pendapat lain yang menyebutkan sekitar 1200 buah hadits di samping ada 

juga yang memperkirakan sekitar 3000 buah hadits. Dengan demikian, posisi ijtihad sangat 

penting dalam konsfigurasi Islam yang senantiasa dinamis shalihun likulli zaman wa makan. 

 

 

 

1. Carilah istilah bentuk ijtihad yang terdapat dalam al-Qur’an, minimal 3 ayat! 

2. Buatlah kliping pendapat-pendapat ulama tentang pro-kontra ijtihad pada masa 

sekarang! 

 

 

 

Ijtihad ialah pencurahan pikiran dan kesempatan untuk mendapatkan suatuhukum 

syara, mengenai suatu masalah dengan jalan istinbat dari al-qur’an dan al-hadis.Orang yang 

melakukan ijtihad dinamakan mujtahid.  

Secara umum, hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya, seorang mujtahid wajib 

melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara’ dalam hal-hal yang 

syara’ sendiri tidak menetapkannya secara jelas dan pasti.  

Ijtihad mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Dinatara 

metode Ijtihad yang populer antara lain: (1) qiyas; (2) ijma’; (3) urf; (4) maslahah mursalah; 

(5) istihsan; (6) saddu al-dzariah; (7) syar’u man qablana; (8) ‘amalu ahli madinah; (9) 

istishab dst.  

Peringkat mujtahid terbagi atas empat bagian, yaitu: 1). Al-Mujtahid al-Mustaqil, 2). 

Al-Mujtahid al-Muntashib; 3). Mujtahid fi al-Mazhab/al-Mujtahid al-Muqayyad/ al-

Mujtahid al-Takhrij, 4). Mujtahid Murajjih. 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Jelaskan pengertian hukum taklif dan hukum wadh’i? Baik secara etimologi atau secara 

terminologi? 

2. Jelaskan pengertian haram dan makruh? Apa bedanya? 

3. Apa pengertian sunnah dan mubah? Berikan perbedaannya? 

4. Apa pengertian dari ahliyatul wujub al-kamilah? 

5. Apa yang dimaksud dengan ahliyatul wujub al-naqishoh? 

PENUGASAN BELAJAR MANDIRI 

 

RANGKUMAN 

 

UJI KOMPETENSI 
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NASIKH-MANSUKH 
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BAB III 

NASIKH-MANSUKH 

 

 

KOMPETENSI 

INTI 1 

(SIKAP 

SPIRITUAL) 

KOMPETENSI 

INTI 2 

(SIKAP SOSIAL) 

KOMPETENSI INTI 

3 

(PENGETAHUAN) 

 

KOMPETENSI INTI 

4  

(KETRAMPILAN) 

9. Menghayati 

dan 

mengamalkan 

ajaran agama 

yang 

dianutnya;  

10. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, santun, 

peduli (gotong 

royong, 

kerjasama, 

toleran, damai), 

bertanggungjaw

ab, responsif, 

dan pro aktif, 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

sesuai dengan 

perkembangan 

anak di 

lingkungan, 

keluarga, 

sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan alam 

sekitar,  bangsa, 

negara, kawasan 

regional, dan 

kawasan 

internasional; 

11. Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif 

pada tingkat 

teknis, spesifik, 

detil, dan 

kompleks 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora 

dengan wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

pada bidang 

kajian yang 

spesifik sesuai 

dengan bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

masalah;  

12. Menunjukkan 

keterampilan 

menalar, 

mengolah, dan 

menyaji secara: 

efektif, kreatif, 

produktif, kritis, 

mandiri, 

kolaboratif, 

komunikatif, dan 

solutif dalam 

ranah konkret dan 

abstrak terkait 

dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya di 

sekolah dan 

bertindak secara  

efektif dan kreatif 

serta mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

dengan kaidah 

keilmuan.  

KOMPETENSI INTI 
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KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 
KOMPETENSI DASAR 

1.3.Menghayati 

kebenaran 

tahapan 

hukum dalam 

penentuan 

hukum 

melalui proses 

nasikh 

mansukh 

2.3.Mengamalkan 

sikap selektif 

dan toleran 

sebagai 

implikasi 

pemahaman 

materi nasikh 

mansukh 

 

3.3.Memahami 

Nasikh 

Mansukh dan 

Ketentuannya  

4.3.Mengomunikasikan 

contoh produk hukum 

dari nasikh mansukh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR 
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PETA KONSEP 



USHUL FIKIH  -  KELAS XII 55 

  

 

 

 

 

Masalah nâsikh mansûkh dan korelasinya dengan al-Qur’an merupakan hal yang 

masih hangat untuk dibicarakan sampai saat ini. Pendapat seputar konsep ini dalam ushûl al-

fiqh dan ‘ulûm al-qur’ân (tafsir) masih diselimuti oleh kontroversi. Kontroversi tentang ada 

tidaknya teori naskh akhirnya mencuat ke permukaan dan menjadi isu yang tak kunjung 

berakhir. Oleh karena itu, Muhammad Amin Suma menyatakan bahwa di antara kajian Islam 

tentang hukum (fiqh – usûl fiqh), yang sampai sekarang masih debatable dan kontroversial 

adalah persoalan naskh, terutama jika dihubungkan dengan kemungkinan adanya nâsîkh-

mansûkh antar ayat-ayat Al-Qur’an.  

Dengan nada yang cukup “provokatif”, pemikir muslim asal Mesir, Gamal al-Banna 

menyatakan bahwa ide naskh adalah “min akbar al-kawârits al-fikriyyah” (‘salah satu 

malapetaka pemikiran terbesar’) yang menjadikan ulama salaf tergelincir dan tertipu. 

Akhirnya seluruh mereka membolehkannya, bahkan mereka sampai mengatakan bahwa itu 

merupakan ijma‘. Lebih dari itu, mereka menolak Imam Syafi‘i, yang menyatakan bahwa 

Sunnah tidak me-naskh Al-Qur’an, berdasarkan klaim mereka bahwa kedua-duanya –Al-

Qur’an dan Sunnah– adalah wahyu.  

Maka dari itu, pembahasan tentang Naskh dan Mansukh dalam buku ini akan 

mengulas banyak hal tentang dimensi-dimensi yang terdapat dalam Naskh-Mansukh, mulai 

definisi, hikmahnya dll. 

 

 

 

A. Pengertian Nasikh Mansukh 

Secara  etimologi, kata nasakh dipakai  untuk  beberapa  pengertian:  

penghapusan,  dan pemindahan/menyalin. Secara etimologis, kata “nasakh”(نسخ) dalam 

bahasa Arab digunakan dengan arti al-izalah(اإلزالة), yang artinya menghilangkan atau 

meniadakan. Seperti pada ungkapan: نسختَماَفيَهذاَالكتاب “Saya  menyalin tulisan 

yang ada alam kitab ini”, begitu juga ungkapan: ََّالشمسالظل  Matahari telah“ نسخت

menghilangkan bayangan”. Terkadang kata tersebut juga digunakan dengan arti al-

 

PRAWACANA 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Naql(النقل) yang artinya memindahkan atau mengalihkan sesuatu, menghubungkan dari 

suatu keadaan kepada bentuk lain di samping masih tetapnya bentuk semula. 

Sedangkan pengertian nasakh menurut istilah usul fikih adalah; khithab (titah) 

yang menunjukkan penghapusan hukum yang ditetapkan oleh khithab (titah) terdahulu, 

dengan jalan yang seandainya khithab penujuk tersebut tidak ada maka khithab terdahulu 

masih berlaku, dengan lebih akhirnya khitab yang menghapus. ‘Abd al-Wahhâb Khallaf 

memberikan definisi bahwa naskh menurut para ushûliyyûn adalah “membatalkan 

pengamalan satu hukum syar’i  dengan menggunakan dalil yang datang kemudian”. 

Pembatalan tersebut bisa terjadi secara eksplisit (sharâhatan) atau implisit (dhimnan); 

pembatalan secara global (ijmâl) atau parsial (juz’iy) sesuai dengan maslahat yang ada. 

Atau, naskh itu adalah pemunculan dalil yang datang kemudian, yang secara implisit 

membatalkan operasi – atas satu hukum – yang berlaku dengan menggunakan dalil yang 

lebih dulu (dalîl sâbiq). 

Sementara menurut Abu Zahrah, naskh menurut para ushûliyyûn adalah 

“pengangkatan sang pembuat hukum (syâri‘) satu hukum syariat dengan menggunakan 

dalil yang datang belakangan”. Dengan demikian, menurut beliau, tampak beda antara 

naskh dengan takhshîsh. Naskh terdapat dua nash nâsikh dan mansûkh yang – keduanya 

– tidak disertai satu zaman, tetapi nâsikh datang belakangan dari yang mansûkh.  

Pengertian Naskh lain secara sederhana juga dikemukakan oleh Khudhari Biek, 

dia memberikan definisi bahwa naskh adalah “pengangkatan sang pembuat hukum 

(syâri‘) atas satu hukum syar’i  dengan menggunakan dalil syar’i ”. Sedangkan dalam 

bukunya Târîkh al-Tasyrî‘al-Islâmî, secara panjanglebar beliau menyatakan bahwa 

naskh menurut terminologi fuqaha’ dimaknai dengan dua pengertian. Pertama, 

pembatalan hukum yang diambil dari nash awal (nash sâbiq) dengan menggunakan nash 

yang datang kemudian (nashlâhiq). Contohnya adalah hadits yang berbunyi: “Kuntu 

nahaytukum ‘an ziyârat al-qubûr alâ fazûrûhâ.” Nash pertama melarang untuk 

melakukan ziarah kubur, sedangkan nash kedua mengangkat (menghapus) larangan 

tersebut lalu posisinya digantikan oleh pembolehan (al-ibâhah) atau permintaan (al-

thalab) – untuk melakukan ziarah kubur. Kedua, mengangkat keumuman nash awal atau 

men-taqyîd (mengikat) nash yang mutlak. Contohnya adalah firman Allah s.w.t.. di 

dalam Qs. Al-Baqarah (2): 228, “Wa al-muthallaqâtu yatarabbashna bi’anfusihinna 

tsalâsta qurû’in.” Kemudian, Allah berfirman di dalam Qs. Al-Azâb (33): 49, “Idzâ 
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nakahtum al-mu’minâti tsumma thallaqtumûhunna min qabli an tamassûhunna famâ 

lakum ‘alayhinna min ‘iddatin ta‘taddûnahâ.” 

Qadhi Abu Bakar mengemukakan bahwa pengertian nasakh adalah: 

إنهَالخطابَالدالَعلىَارتفاعَالحكمَالثابتَبالخطابَالمتقدمَعلىَوجهَلوَّلهَلكانَثابتاَ

َمعَتراخيهَعنه.ََ

Artinya: Nasakh ialah khitab (titah) yang menunjukkan terangkatnya hukum 

yang ditetapkan dengan khitab terdahulu dalam bentuk seandainya ia tidak 

terangkat tentu masih tetap berlaku disamping hukum yang datang kemudian. 

 

Sementara definisi dari Al-Amidi tidak jauh berbeda dengan definisi yang 

disebutkan di atas, yaitu: 

َعبارةَعنَخطابَالشرعيَالمانعَمنَاستمرارَماَثبتَمنَحكمَخطابَشرعيَسابقَ

Artinya: lbarat dari titah pembuat hukum (syari’) yang menolak kelanjutan 

berlakunya hukum yang ditetapkan dengan titah terdahulu. 

 

Al-Syathibi dari kalangan ulama Maliki juga menetapkan nasakh dengan arti 

mencabut (رفع) yang dirumuskan secara sederhana dalam definisinya: 

 لحكمَالشرعيَبدليلَشرعيَمتأخٍر.َرفعَا

Artinya: Mencabut hukum syar’i  dengan dalil syar’i  terkemudian. 

Secara sederhana nasakh adalah menghapus hukum syara’ yang sudah ada 

dengan mengganti hukum syara’ baru yang datang setelah hukum tersebut. Yang 

dimaksud menghapus di sini adalah menghapus keterkaitan hukum tersebut dengan 

perbuatan orang mukallaf. Dari definisi tersebut, nasakh itu bisa terjadi bila memenuhi 

kriteria berikut ini:  

1. Hukum yang dihapus atau diganti adalah hukum syara’.  Karena itu penghapusan 

hukum akal tidak disebut nasakh. Contoh, Seseorang diwajibkan shalat karena ada 

dalil ayat al-Qur’an. Secara akal, sebelum dalil al-Qur’an itu datang shalat 

hukumnya tidak wajib. Maka pergantian hukum tidak wajibnya shalat menjadi wajib 

tidak disebut nasakh. 

2. Penghapusan atau penggantian hukum tersebut disebabkan karena tuntutan syara’. 

Dengan demikian penghapusan hukum yang disebabkan karena kematian, lupa, gila 

atau ketidakmampuan tidak disebut nasakh.  
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3. Nasikh harus datang kemudian (terakhir) dari mansukh. Dengan demikian, istitsna’ 

(pengecualian) tidak disebut nasakh.  

4. Terjaadinya naskh dengan jalan yang seandainya khithab penujuk tersebut tidak ada 

maka khithab terdahulu masih berlaku. Hal ini mengecualikan adanya penghapusan 

hukum pada dalil yang pertama dibatasi adanya ghoyah dan illat. Sedangkan dalil ke 

dua menunjukkan sampainya ghoyah( batas akhir), atau hilangnya illat (alasan 

hukum). 

Contoh sampainya ghoyah: 

Surat al-Jumuah ayat 9:  

ََِوذَُرو۟اَٱْلبَيَْيَ  أَيُّهََ َِذْكِرَٱلِلَّ ةَِِمنَيَْوِمَٱْلُجُمعَِةَفَٱْسعَْو۟اَإِلَى  لَو  ۟اَإِذَاَنُوِدَىَِللصَّ َعََۚاَٱلَِّذيَنََءاَمنُو 

ِلُكْمََخْيٌرَلَُّكْمَإِنَُكنتُْمَتَْعلَُمونََ .٩ََذَ   

Artinya: “Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka 

bersegeralah kalian kepada mengingat Allah Swt dan tinggalkanlah jualbeli”.  

Ayat ke dua: Surat Al-Jumuah ayat 10 :  

َََكثِيًراَلَّعَلََّ ََِوٱذْكُُرو۟اَٱلِلَّ ةَُفَٱنتَِشُرو۟اَفِىَٱْْلَْرِضََوٱْبتَغُو۟اَِمنَفَْضِلَٱلِلَّ لَو  ُكْمَفَإِذَاَقُِضيَِتَٱلصَّ

.١٠ََُحونََتُْفلَِ  

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di muka bumi, 

dan carilah karunia Allah Swt“.  

Jual beli yang semula hukumnya haram, berubah menjadi boleh, bukan karena 

adanya dalil ayat ke dua. Akan tetapi karena telah sampainya ghoyah (batas akhir) 

sebagaimana dipahami dari ayat pertama.Yaitu bahwa jual beli diharamkan selama 

berlangsung shalat Jum’at. Sehingga ketika selesai sholat, maka hukum haram menjadi 

hilang, dan berganti mubah. Hal ini bukan termasuk nasakh.  

Sedangkan contoh hilangnya ilat, sebagaimna haramnya berburu disebabkan 

karena sedang ihram (sebagai illat). Kemudian ketika hilangnya ilat yaitu ihram maka 

hukum berburu menjadi boleh.  Dengan demikian ada beberapa unsur dan istilah yang 

berkaitan degan nasakh ini, yaitu:  

1. Nasakh, yaitu  pembatalan hukum yang telah ada. 

2. Nasikh, adalah dalil yang datangnya kemudian, yang menghapus hukum yang telah 

ada.  

3. Mansukh, yaitu hukum yang  dihapuskan, atau digantikan.  

4. Mansyukh ‘anhu, yaitu orang yang dibebani hukum yakni orang mukallaf. 
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B. Syarat Nasakh 

Beberapa syarat berikut ini menjadi ketentuan yang harusterpenuhi 

diberlakukannya naskh seperti: 

1. Hukum yang di-Naskh Merupakan Hukum Syariat. 

Maksud dari ketentuan ini adalah penetapan hukum tersebut melalui nash 

yang menegaskan dan menetapkan, bukan ditetapkan melalui akal pikiran manusia. 

Karenanya, setiap sesuatu yang pada asalnya dibebaskan karena tidak adanya 

pembebanan hukum kemudian terdapat kewajiban untuk beribadah maka 

pembebanan hukum tersebut bukanlah merupakan naskh.  

Termasuk bukan naskh, seperti sesuatu yang sudah menjadi ketetapan 

berdasar pada pekerjaan atau perbuatan manusia dan merupakan kebiasaan yang 

telah mereka akui sejak awal Islam seperti, kebolehan minum khamr pada awal 

Islam karena sudah menjadi kebiasan yang mengakar dari sebelumnya, kemudian 

terdapat dalil yang mengharamkannya. Demikian itu, tidaklah dikatakan naskh 

melainkan hal itu adalah permulaan syariat. 

2. Hukum Tersebut Menerima Naskh. 

Ketentuan ini mengharuskan adanya ruang bagi hukum syariat tersebut untuk 

di-naskh, karenanya hukum yang berhubungan dengan ajaran pokok agama, tauhid, 

keyakinan, ajaran pokok ibadah, dan tata nilai berupa kabaikan dan keburukan tidak 

dapat di-naskh, sampai kiamat pun hukum tersebut tidak akan ada perubahan, 

sehingga tidak ada ruang untuk di-naskh.  

Terdapat tiga macam bentuk hukum yang tidak menerima naskh. Pertama; 

sesuatu yang telah menjadi ketetapan nash secara langsung dan tegas atas 

kelanggengannya. Kedua; syariat Nabi   Muhammad saw. yang tetap sampai batas 

terputusnya wahyu, kemudian Nabi Muhammad saw. mencabutnya. Ketiga; hukum 

yang dibatasi dengan limit waktu. 

3. Dalil yang Me-naskh Terpisah dan Datang Kemudian 

Dalil yang ditetapkan untuk me-naskh harus tidak bersambung dari yang di-

naskh dan dari segi waktu, dalil yang me-naskh harus berada pada posisi setelahnya. 

Oleh karenanya, jika terdapat dalil yang bersambung dan secara waktu bersamaan 

seperti syarat, sifat dan istitsnâ’ tidaklah dikatakan sebagai dalil naskh, melainkan 

itu sebagai takhshîsh atau penjelas hukum yang pertama. 

4. Dalil yang Me-naskh Adalah Titah Syar’î, artinya dalil yang me-naskh harus berupa 

titah yang datang dari pencipta syariat yaitu al-Quran dan Hadits. 
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5. Dalil yang Me-naskh Harus Kuat 

Sebagai konsekwensi dari teori naskh, dalil yang me-naskh kukum tersebut 

harus lebih kuat dari pada yang di-naskh atau setidaknya sama, oleh sebab itu jika 

dalil yang me-naskh lebih lemah maka tidak bisa me-naskh kepada yang lebih kuat, 

yang demikian adalah sangat logis. 

6. Dalil yang Me-naskh Tidak Mungkin Dikompromikan 

Naskh dan kompromi dalil adalah dua metode yang berbeda karenanya, dalil 

yang me-naskh tidak ada peluang untuk disatukan dan dikompromikan, supaya jelas 

dan nyata adanya pertentangan antara dalil yang datang kemudian (nâsikh) dengan 

dalil yang yang lebih dahulu datangnya (mansûkh) karena itu jika terdapat dua dalil 

yang mungkin untuk dikompromikan, berarti tidak ada pertentangan di antara 

keduanya, sementara terjadinya naskh harus terdapat pertentangan.  

 

C. Macam-macam nasakh 

1. Nasakh yang tidak ada gantinya; seperti nasakh terhadap keharusan memberikan  

sedekah kepada orang miskin bagi mereka yang akan berbicara dengan Nabi. 

2. Nasakh yang ada gantinya, namun penggantinya tersebut adakalanya lebih ringan 

dan adakalanya lebih berat; seperti pembatalan shalat sebanyak 50 kali, diganti 

dengan lima kali saja. 

3. Nasakh bacaan (teks) dari suatu ayat, namun hukumnya tetap berlaku, seperti hukum 

rajam bagi laki-laki dan perempuan tua yang telah menikah. 

4. Nasakh hukum ayat, namun teksnya masih ada, seperti nasakh terhadap keharusan 

memberikan sedekah bagi orang miskin bagi mereka yang akan berbicara kepada 

Nabi. 

5. Nasakh hukum dan bacaan sekaligus, seperti haramnya menikahi saudara sesusu itu 

dengan batasan 10 kali. (HR. Bukhari dan Muslim dari A’isyah). Hukum dan bacaan 

teks tersebut telah dihapus. 

6. Terjadinya penambahan hukum dari hukum yang pertama. Menurut ulam Hanafiyah 

hukum penambahan tersebut bersifat nasakh. 

 

D. Cara Mengetahui Nâsikh-Mansûkh 

Berlakunya hukum syara’, baik dalam bentuk Al-Qur’an maupunHadis Nabi 

adalah secara pasti. Karenanya wajib kita menaatinya. Nasakh terhadap hukum syara’ 

berarti bahwa kita sudah tidak wajib lagi menaati hukum itu karena sudah dinyatakan 
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tidak berlaku lagi. Pernyataan tidak perlu lagi menaati hukum yang berlaku adalah suatu 

pengingkaran yang berdosa kecuali bila di dasarkan kepada petunjuk pasti yang 

menyatakan bahwa hukum yang lalu itu betul-betul sudah dicabut atau di-nasakh, karena 

sesuatu yang telah diyakini tidak dapat dibatalkan dengan zhan (dugaan yang kuat) 

semata. Karenanya perlu mengetahui adanya petunjuk tentang nâsikh-mansûkh itu. 

Petunjuk yang meyakinkan tentang nâsikh-mansûkh adalah sebagai berikut: 

1. Nash yang secara lahirnya menunjukkan yang satu menjadi nâsikh ter hadap yang 

lain. Umpamanya Firman Allah dalam surat al-Anfal (8): 66: 

۟ائَةٌََصابَِرةٌَيَْغِلبُو۟اَِم۟ائََ نُكمَّمِ َفِيُكْمََضْعفًاََۚفَإِنَيَُكنَّمِ ََُعنُكْمََوَعِلَمَأَنَّ َنََخفََّفَٱلِلَّ تَْيِنََۚٱْلـ  

نُكْمَأَْلٌفَيَْغِلبَُ ََُمَعََوإِنَيَُكنَّمِ َوٱلِلَّ  ََِ ۟اَأَْلفَْيِنَبِإِْذِنَٱلِلَّ بِِرينََو  ٱلصَّ   

Artinya: Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah 

mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus 

orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; 

dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat 

mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang 

yang sabar.  

Menjadi nasikh terhadap ayat sebelumnya (Anfal: 65) 

َنَٱلَِّذيَنََكفَُرواَ۟ ۟اَأَْلفًاَّمِ ۟ائَةٌَيَْغِلبُو  نُكمَّمِ َيَْفقَُهونَََوإِنَيَُكنَّمِ َبِأَنَُّهْمَقَْوٌمََّلَّ  

Artinya: jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan 

dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu 

kaum yang tidak mengerti.  

Demikian pula Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 187: 

َُلَـُكۡمََوُكلُۡواََواۡشَربُۡواََحتهىَيَتَبَيََّنَلَـُكُمَاۡلَخـيَۡ ََواۡبتَغُۡواََماََکتََبَّٰللاه َنَبَاِشُرۡوهُنَّ طَُفَاۡلـــ  

َؕ اَّۡلَۡبيَُضَِمَنَاۡلَخـۡيِطَاَّۡلَۡسَوِدَِمَنَاۡلفَۡجرَِ  

Artinya: Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah 

ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang 

putih dari benang hitam, yaitu fajar.  

Ayat tersebut berarti me-nasakh hukum sebelumnya tentang tidak boleh nya 

bersetubuh, makan dan minum di malam hari. 

2. Ijmâ’ ulama yang menetapkan bahwa suatu dalil yang menetapkan hukum 

menasakh dalil lain yang menetapkan hukum yang berbeda dengan itu. Hal itu 

mengandung arti bahwa nasikh-nya bukan ijmâ’ tetapi adalah nash juga, sedangkan 
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ijmâ’ hanya memberi petunjuk mengenai nash mana yang nâsikh dan mana yang 

mansûkh. Ibnu Hazm menambahkan bahwa ijmâ’ yangdapat memberi petunjuk 

tentang nâsikh-mansûkh itu hanyalah ijmâ’ umatyang tidak ada padanya khilaf 

(beda pendapat). 

3. Tarikh, yaitu keterangan waktu yang menjelaskan berlakunya dua nash yang 

berbeda. Bila dua dalil hukum berbenturan dan tidak mungkin diselesaikan dengan 

cara apa pun, tetapi dapat diketahui bahwa yang satu terdahulu datang nya dan yang 

satu lagi terkemudian datangnya; maka yang datang terkemu dian itu disebut nâsikh 

dan yang datang terdahulu itu disebut mansûkh. 

Yang dijadikan pedoman dalam penentuan terdahulu dan terkemudian itu adalah 

dari segi turunnya ayat itu dari Allah SWT. atau datangnya (wurud) sunah itu dari Nabi 

bukan dari segi penempatannya dalam mushaf atau dalam buku hadis; karena 

sebagaimana diketahui urutan ayat dalam Al-Qur’an bukan berdasarkan urutan turunnya 

wahyu, tetapi semata berdasarkan petunjuk dari Nabi. 

Sementara menurut Wahbah Al-Zuhaili, jika dijumpai dua nash yang tampak 

bertentangan antarakeduanya dan tidak memungkinkan untuk dikompromikan dan 

secarasyarat telah memenuhi ketentuan naskh maka salah satu dari keduanya dapat 

disebut nâsikh (yang menghapus) yang datang lebih awal dan lainnya adalah mansûkh 

(yang terhapus) yang datang belakangan. Untukmemastikan keberadaan nâsikh dan 

mansûkh dapat diketahui denganbeberapa cara antara lain:  

1. Penuturan secara tegas dari nash al-Quran, misal tentang di-naskh-nya perintah 

bershadaqah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasulullah saw. dalam surat 

Al-Mujadalah:13. Contoh lain dapt dilihat di surat Al-Anfâl: 66 yang me-naskh ayat 

sebelumnya yaitu Al-Anfâl: 65. Kedua contoh ini adalah penegasan langsung 

tentang keberadaan naskh melalui nash al-Quran; 

2. Penuturan secara tegas melaui Hadits qaulî Rasulullah saw. sebagaimana 

perkatannya “ini me-naskh ini” atau yang semakna dengan perkataan tersebut. 

Sebagaimana penegasan Rasulullah tentang larangan ziarah kubur, kemudian 

Rasulullah me-naskh larangan tersebut menjadi kebolehan; 

3. Sikap atau perbuatan Rasulullah saw., hal ini disebut dengan Hadits fi’lî. 

Sebagaimana tindakan Rasulullah saw. merajam pelaku zina yang bernama Mâ’iz 

dan Nabi   tidak menderanya. Sikap dan perlakuan Rasulullah ini me-naskh pada 

sabdanya “jika seseorang yang sama-sama beristri berzina didera seratus kali dan 

dirajam sampai mati”; 
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4. Ijma sahabat Rasulullha saw. tentang adanya nâsikh dan mansûkh. Sebagaimana 

kewajiban pausa bulan Ramadlan sebagai nâsikh atas wajibnuya puasa ‘âsyûra’. 

Ketetapan nâsikh dan mansûkh ini merupakan Ijma sahabat; 

5. Periwatan rawi yang diperoleh dari sahabat Rasulullah saw. bahwa salah satu dua 

dalil hukum dalam kasus tertentu mendahului dan dalil hukumnya datang 

setelahnya. Seperti ungkapan “bahwa ayat ini turun setelah A” atau “Hadits fulan 

pada peperangan Badar dan Hadits lain pada perang Uhud”. 

6. Adanya salah satu dua hukum yang satunya hukum syar’î sementara lainnya selaras 

dengan kebiasaan yang berjalan sejak masa lampau, dari kedua hukum ini yang 

merupakan hukum syar’î me-naskh pada kebiasaan.  

 

E. Hikmah adanya nasakh 

1. Mengukuhkan keberadaan Allah, bahwa Allah takkan pernah terikat dengan 

ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Sehingga jalan pikiran 

manusia takkan pernah bisa mengikat Allah SWT. Allah mampu melakukan apa 

saja, sekalipun menurut manusia hal tersebut tidak logis. Tetapi Allah akan 

menunjukkan, bahwa kehendak-Nya lah yang akan terjadi, bukan kehendak kita. 

Sehingga diharapkan dari keberadaan nasakh dan mansukh ini akan mampu 

meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, bahwa Dia-lah yang Maha 

Menentukan. 

2. Dengan nasakh dan mansukh ini diharapkan pula kita akan mempunyai prediksi dan 

pengertian bahwa Allah itu memang adalah zat yang Maha Bijak, Maha Kasih, 

Maha Sayang, bahkan “arhamurrahimin“, yaitu lebih kasih daripada yang berhati 

kasih dan lebih sayang daripada siapa saja yang berhati sayang. Mengapa? Karena 

memang pada kenyataannya hukum-hukum nasakh dan mansukh tersebut semuanya 

demi untuk kemaslahatan dan kebaikan kita. 
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Setelah Anda mendalami materi selanjutnya lakukanlah diskusi dengan kelompok 

Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan 

kelas dan hasilnya ditempel. 

NO KETERANGAN HASIL 

1 Kenapa dalam al-Qur’an boleh di nasakh? 

Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

2 Mengapa konsep nasakh-mansukh ada dalam Islam? 

Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

3 Al-Qur’an itu sudah final/sempurna, kenapa harus 

dinasakh? Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

4 Apakah hadis juga ada nasakh? Diskusikan dengan 

teman-teman kalian! 

 

 
 
 
 

Amatilah gambar ini, dan renungkan dan kaitkan dengan materi yang anda pelajari! 

Buatlah narasi dari hasil renungan anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man jadda wajada, "Barangsiapa bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil"! 

 

HIKMAH 

 

DISKUSI 

 

MENGAMATI 
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Ilmu Nasikh wa Mansukh merupakan bagian penting dalam ilmu Alquran yang wajib 

diketahui oleh mujtahid, akan berakibat fatal apabila salah dalam memahaminya pada 

konteks kekinian, karena itu mengatahui Nasikh wa Mansukh dalam Alquran dijadikan 

syarat yang harus dipenuhi mujtahid dalam menentukan hukum. 

Meskipun demikian, pendapat tentang konsep ini dalam ushul fiqh dan studi qur’an 

masih debatable dan menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kontroversi tentang 

teori naskh ini mencuat menjadi isu yang tak kunjung berakhir. Oleh karena itu, Muhammad 

Amin Suma berpendapat bahwa di antara kajian Islam tentang hukum (fiqih dan ushul fiqh), 

yang sampai saat ini masih debatable dan kontroversial adalah persoalan naskh, terutama 

ketika dihubungkan dengan kemungkinan adanya naskh antar ayat-ayat al-Qur’an.  

Oleh karena kajian tentang Nasikh dan Mansukh dengan mengkaji seputar definisi 

dan ruang lingkup An-Naskh, urgensi dan hikmah An-Naskh, Pedoman mengetahui An-

Naskh, Kontroversi an-Naskh dalam Alquran beserta argumentasi pendapat para ulama 

(jumhur) tentang eksistensi nasikh dan mansukh dalam al-Qur’an, juga pembagian dan 

macam-macam An-Naskh dalam Alquran dalam berbagai perspektif, merupakan lingkup 

pada pembahasan bab ini. 

 

 

 

1. Carilah contoh-contoh bentuk nasakh-mansukh yang terdapat dalam al-Qur’an, minimal 

3 ayat! 

2. Buatlah kliping pendapat-pendapat ulama tentang pro-kontra nasakh-mansukh baik yang 

terdapat al-Qur’an atau Hadis! Baik pendapat yang menolak atau menerima. 

 

 

 

Definisi naskh menurut para ushûliyyûn adalah “membatalkan pengamalan satu 

hukum syar’i  dengan menggunakan dalil yang datang kemudian”. Pembatalan tersebut bisa 

terjadi secara eksplisit (sharâhatan) atau implisit (dhimnan).  Dengan demikian ada 

beberapa unsur dan istilah yang berkaitan dengan nasakh ini, yaitu: (1) Nasakh, yaitu  

pembatalan hukum yang telah ada; (2) Nasikh, adalah dalil yang datangnya kemudian, yang 

WAWASAN LAIN 

 

PENUGASAN BELAJAR MANDIRI 

 

RANGKUMAN 
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menghapus hukum yang telah ada; (3) Mansukh, yaitu hukum yang  dihapuskan, atau 

digantikan; (3) Mansyukh ‘anhu, yaitu orang yang dibebani hukum yakni orang mukallaf. 

Syarat Nasakh; (1) Hukum yang di-Naskh Merupakan Hukum Syariat; (2) Hukum 

Tersebut Menerima Naskh; (3) Dalil yang Menaskh Terpisah dan Datang Kemudian; (4) 

Dalil yang Me-naskh Adalah Titah Syar’î, artinya dalil yang me-naskh harus berupa titah 

yang datang dari pencipta syariat yaitu al-Quran dan Hadits; (5) Dalil yang me-naskh harus 

kuat; (6) Dalil yang me-naskhtidak mungkin dikompromikan.  

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Apa yang kamu ketahui tentang nasikh-mansukh? Berikan penjelasannya secara 

etimologi dan terminologi? 

2. Apakah ada ayat al-Qur’an yang di nasakh oleh qiyas? Berikan penjelasan terkait ini? 

3. Siapakah yang berhak me-nasakh ayat-ayat al-Qur’an atau sunnah? 

4. Bagaimana cara mengetahui nasakh-mansukh dalam al-Qur’an atau sunnah? 

5. Apa hikmah munculnya nasakh-mansukh dalam al-Qur’an atau sunnah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJI KOMPETENSI 
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TA’ARRUDL AL-ADILLAH 
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BAB IV 

TA’ARRUDL AL-ADILLAH 

 

 

KOMPETENSI 

INTI 1 

(SIKAP 

SPIRITUAL) 

KOMPETENSI 

INTI 2 

(SIKAP SOSIAL) 

KOMPETENSI 

INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

 

KOMPETENSI INTI 

4  

(KETRAMPILAN) 

13. Menghayati dan 

mengamalkan 

ajaran agama 

yang dianutnya;  

14. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, santun, 

peduli (gotong 

royong, 

kerjasama, 

toleran, damai), 

bertanggungjaw

ab, responsif, 

dan pro aktif, 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

sesuai dengan 

perkembangan 

anak di 

lingkungan, 

keluarga, 

sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan alam 

sekitar,  bangsa, 

negara, kawasan 

regional, dan 

kawasan 

internasional; 

15. Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif 

pada tingkat 

teknis, spesifik, 

detil, dan 

kompleks 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora 

dengan wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

pada bidang 

kajian yang 

spesifik sesuai 

dengan bakat 

dan minatnya 

untuk 

memecahkan 

masalah;  

16. Menunjukkan 

keterampilan 

menalar, 

mengolah, dan 

menyaji secara: 

efektif, kreatif, 

produktif, kritis, 

mandiri, 

kolaboratif, 

komunikatif, dan 

solutif dalam 

ranah konkret dan 

abstrak terkait 

dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya di 

sekolah dan 

bertindak secara  

efektif dan kreatif 

serta mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

dengan kaidah 

keilmuan.  

KOMPETENSI INTI 
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KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

1.4.Menghayati 

kebenaran 

tahapan hukum 

dalam 

penentuan 

hukum melalui 

proses ta'arud 

al-adillah 

2.4.Mengamalkan 

sikap selektif 

dan toleransi 

sebagai 

implikasi dari 

materi ta'arudul 

adillah 

 

3.4.Memahami 

ta'arudul adillah 

dan 

ketentuannya 

4.4.Menyajikan 

contoh cara 

penyelesaian 

masalah 

kontradiktif 

dengan konsep 

ta'arudul adillah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETA KONSEP 

KOMPETENSI DASAR 
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Al-Qur’an dan sunah sebagai sumber hukum Islam dalam menerangkan pesan 

hukumnya menggunakan berbagai macam cara, adakalanya dengan tegas dan adakalanya 

tidak tegas, ada yang dapat dipahami melalui arti bahasanya dan ada pula melalui tujuan 

hukumnya. Pada satu kondisi juga terdapat pertentangan atau kontradiksi antara satu dalil 

dengan dalil lainnya atau disebut ta‘arud al-adillah yang memerlukan penyelesaian. Usul 

fikih menampilkan berbagai macam cara dengan berbagai aspeknya untuk menangkap 

pesan-pesan hukum yang ditampilkan oleh al-Qur’an dan sunah, serta solusi yang dapat 

dilakukan apabila terjadi kontradiksi antara beberapa dalil yang sederajat atau antara dalil 

lainnya.  

Kontradiksi dalil atau ayat al-Qur’an yang dimaksud adalah kontradiksi secara 

lahiriah saja menurut pemahaman dan analisis fukaha, karena pada hakikatnya kontradiksi 

antara dua dalil atau beberapa dalil itu tidak terjadi. Allah swt. menurunkan ayat-ayat al-

Qur’an dengan maksud dan tujuan tertentu, yang diatur secara sistematis dan komprehensif 

yang tidak mungkin mengalami kontradiksi. 

Mengetahui adanya ta‘arud al-adillah merupakan salah satu cara untuk memahami 

hukum Islam dan mengeluarkan hukum dari sumber aslinya, dalam usul fikih dikenal istilah 

thuruq al-istinbat (metode menetapkan hukum). Penerapan thuruq al-istinbat ini, para 

fukaha dapat memahami maksud, tujuan dan cara pelaksanaan suatu hukum. Memahami 

ta‘arud al-adillah, fukaha dapat menetapkan hukum, melaksanakan hukum dan 

menyelesaikan hukum pada suatu permasalahan. Menemukan hukum dari sumbernya sangat 

penting, karena realitas permasalahan kehidupan manusia mengalami perkembangan dari 

masa ke masa, begitu pula pada era modern ini banyak permasalahan yang muncul 

membutuhkan penyelesaian dari aspek hukum Islam. 

 

 

 

A. Pengertian Ta’arrudl Al-‘Adillah 

Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu 

yang dikenai hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas 

suatu kasus, tetapi di samping itu ada pula dalil lain yang meng hendaki berlakunya 

hukum lain atas kasus itu, maka kedua dalil itu disebut berbenturan atau bertentangan. 

 

PRAWACANA 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Ini dalam istilah hukum Islam disebut “ta‘arudh” (تعارض)atau “ta‘adul” (تعادل)atau 

“taqabul” (تقابل). Ketiga istilah itu memang pada dasarnya berbeda artinya, namun 

memiliki kesamaan dalam hal adanya perbedaan. Jadi, yang dimaksud dengan 

perbenturan dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah 

satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.  

Ta‘arud al-adillah adalah kontradiksi antara kandungan salah satu dari dua dalil 

yang sama derajatnya dengan dalil lain. Kontradiksi itu dapat terjadi antara ayat al-

Qur’an dengan ayat al-Qur’an yang lain, hadis mutawatir dengan hadis mutawatir, hadis 

ahad dengan hadis ahad, dan antara qiyas dengan qiyas yang lain. Jadi, ta‘arud tidak 

akan terjadi sekiranya derajat kedua dalil yang saling kontradiksi itu berbeda, misalnya 

yang satu berupa ayat al-Qur’an dan yang lain berupa hadis. 

Ta’arudlul ‘Adillah adalah kondisi saling mencegahnya di antara dua dalil secara 

mutlak, yaitu satunya menunjukkan makna yang berbeda dengan yang ditunjukkan dalil 

lain.  Setiap dalil hukum menghendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu 

yang dikenai hukum. Bila ada suatu dalil yang menghendaki berlakunya hukum atas 

suatu kasus,tetapi disamping itu ada pula dalil lain yang menghendaki berlakunya 

hukum lain atas kasus itu,maka kedua dalil itu disebut berbenturan atau bertentangan 

(ta’arudl). Maka dari itu ulama’ ushul berusaha menemukan titik penyelesaian dari dua 

dalil yang secara dhohir terlihat kontradiksi tersebut. 

Pada dasarnya, di antara dalil-dalil syara’ tidak mungkin terjadi benturan 

(ta’arudl). Jika ditemukan ta’arudl, ini sebatas tataran lahir dari nash-nash al-Qur’an 

atau as-Sunnah, sebagaiman dipahami imam mujtahid. Hal ini sesuai dengan surat 

Annisa’ ayat 72 yang artinya;” Andaikan al Qur’an itu bukan dari sisi Allah, 

tentunyamereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya”. (QS. An Nisa’: 82). 

Menurut Wahbah Az Zuhaili, pertentangan antara kedua dalil atau hukum itu hanya 

dalam pandangan mujtahid,sesuai dengan kemampuan pemahaman,analisis dan kekuatan 

logikanya bukan pertentangan aktual,karena tidak mungkin terjadi bila Allah Swt dan 

Rasul- Nya menurunkan aturan-aturan yang saling bertentangan.  

Oleh sebab itu, menurut Imam Al-Syatibi, pertentangan itu bersifat semu, bisa 

terjadi dalam dalil yang qath’i (pasti benar) dan dalil yang dhanni (relative benar) 

selama kedua dalil itu satu derajat. Apabila pertentangan itu antara kualitas dalil yang 

berbeda,seperti pertentangan dalil yang qath’i dengan dalil yang zhanni,maka yang 

diambil adalah dalil yang qath’i atau apabila yang bertentangan itu adalah ayat Al-



USHUL FIKIH  -  KELAS XII 72 

  

Qur’an dengan hadis Ahad (hadis yang diriwayatkan oleh satu,dua atau tiga orang atau 

lebih yang tidak sampai tingkat mutawatir) maka dalil yang diambil adalah Al-Qur’an 

karena dari segi periwayatannya ayat-ayat Al-Qur’an bersifat Qath’i, sedangkan hadis 

Ahad bersifat dhanni. 

 

B. Terjadinya Ta’arrudl Al-‘Adillah 

Pengertian perbenturan dalil itu mencakup dalil naqlî (dalil yang ditetapkan 

secara tekstual dalam Al-Qur’an atau Hadis Nabi) dan dalil ‘aqlî (dalil yang ditetapkan 

berdasarkan akal, seperti (qiyâs). Juga mencakup dalil qath‘i (dalil yang kekuatannya 

dalam menetapkan hukum, meyakinkan) dan dalil zhannî (dalil yang kekuatannya dalam 

menetapkan hukum tidak meyakinkan). 

Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk dalil apa saja yang mungkin 

kontradiktif (Taʻâruḍ al-adillah). Taʻâruḍ al-adillah itu terjadi pada duaatau lebih dalil 

hukum Islam. Ada tiga tempatyang dimungkinkan terjadinya ta‘âruḍ aladillah, yaitu: 

1. Terjadinya kontradiksi antara dalil qaṭh‘î dengandalil zannî.  

Tempat Ta‘âruḍ al-adillahyang pertama ini memang masih 

menjadiperdebatan di kalangan ulama usul fikih.Mayoritas ulama usul fikih 

berpendapatbahwa tidak boleh mempertentangkan dalilqaṭ‘î dengan dalil zannî. 

Menurut ulamaini, selamanya dalil qaṭ‘î itu harus lebihdiutamakan dari dalil zannî. 

Sebab, dalilqaṭ‘î itu sifatnya pasti sedangkan zannîmasih bersifat bisa berubah. Di 

antara ulamausul fikih yang berpendapat bahwa dalilqaṭ‘î harus didahulukan dari 

dalil zannîadalah al-Asnawî. Menurut beliau, tidakboleh memperhadapkan dalil 

qaṭ‘î dengandalil zannî, sebab dalil qaṭ‘î selamanya harusdidahulukan dari dalil 

zannî. 

Ibn al-Ḥâjib dalam salah satu bukunya:Mukhtaṣar, menyatakan bahwa tidak 

adapertentangan antara dalil qaṭ‘î dengan dalilzannî, sebab dalil zanni akan gugur 

dengansendirinya jika ada dalil qaṭ‘î. Menurut asy-Syaukânî,pertentangan tidak akan 

terjadi,bila salah satu dalil bersifat qaṭ‘î dan dalillainnya bersifat zannî karena dalil 

zannîakan dengan sendirinya menjadi gugur biladihadapkan pada dalil qaṭ‘î. 

Pandangan yangsama juga dikemukan oleh al-Âmidî dalamkaryanya al-Iḥkâm. 

Menurutnya, tidak adapertentangan antara dalil qaṭ‘î dengan dalilzannî, oleh karena 

itu, tidak boleh dilakukantarjîḥ antara keduanya. Sebab, kata alÂmidî,tarjîḥ itu dapat 

dilakukan pada duadalil yang bertentangan tetapi tidak padadalil qaṭ‘î dengan dalil 

zannî karena tidakmungkin dalil qaṭ‘î dengan dalil yang sahih. 
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Berbeda dengan ahli usul fikih di atas, ar-Râzîberpendapat bahwa ta‘âruḍ al-

adillahdapat saja terjadi pada dalil qaṭ‘î dengan dalilzannî. Hal demikian dapat 

terjadi kalau yangqaṭ‘î datang lebih dahulu dari dalil zannîsehingga sangat 

dimungkinkan yang datangkemudian dalam hal ini dalil zannî lebihdiamalkan dari 

dalil qaṭ‘î. Hal ini terjadi,kalau dalil yang bersifat zannî ini memangada penjelasan 

kepastian tentang datangnyalebih kemudian. Sebaliknya, jika dalil yangbersifat zannî 

tersebut tidak ada penjelasanyang pasti tentang kedatangannya lebihkemudian dari 

dalil yang bersifat qaṭ‘î makadalam konteks demikian yang diamalkan 

ataudidahulukan adalah dalil yang bersifat qaṭ‘î.Jika memang adanya kepastian 

bahwa dalilyang bersifat zannî datang lebih kemudiandari dalil qaṭ‘î maka 

penyelesaiannya tidakmelalui tarjîḥ tetapi melalui an-naskh wa al-mansûkh. 

Senada dengan ar-Râzî, Kamâl bin Hammâm, salah satu ulama usul fikih 

darimazhab Ḥanafiyyah berpendapat bahwata‘âruḍ al-adillah dapat saja terjadi 

antaradalil qaṭ‘î dengan dalil zannî. Menurut beliau,sesungguhnya tidak ada 

persyaratan adanyakesamaan kekuatan dalam dua dalil yangsaling bertentangan. 

Sebab, pendapat yangmensyaratkan adanya kesamaan kekuatandalam dua dalil yang 

saling bertolakbelakangdari sisi hukumnya itu didasarkan padapendapat yang 

mengatakan bahwa ta‘âruḍal-adillah terjadi secara hakiki. Padahalta‘âruḍ al-adillah 

itu hanya pada dataranlahiriyah, di mana diketahui adanya ta‘âruḍal-adillah hanya 

oleh ulama (mujtahid) sajabuka terjadi secara hakiki. 

2. Terjadinya kontradiksi antara dua dalil qaṭh‘î. 

Mungkinkah ada dua dalil qaṭ‘î yang salingbertentangan? Asy-Syaukânî, 

dalam bukunyaIrsyâd al-Fuḥûl, berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi 

pertentangan antara dua dalilqaṭ‘î, baik keduanya sama-sama berbentukʻaqli maupun 

naqli. Pendapat senada jugadikemukakan oleh al-Baidâwî, al-Syairazî,Ibn Subkhî 

dan al-Âmidî.Memperhatikanpendapat-pendapat para ahli usul fikih ini,aṣ-Ṣhan‘ânî, 

salah seorang ahli fikih mazhab Syâfi‘î berkesimpulan bahwa pendapat paraahli usul 

fikih tersebut merupakan pendapatmayoritas ulama. 

3. Terjadinya ta‘âruḍ al-adillah antara dua dalil zanni.  

Ta‘âruḍ al-adillah di sini dapatterjadi karena secara ẓâhir dan hakiki dari 

duadalil itu sendiri. Untuk terjadinya ta‘âruḍ 

aladillahsecaraẓâhir,Asnawî,dalambukunya Syarḥ al-Asnawî,menyatakanbahwa 

taʻâruḍ al-adillah sangat mungkin terjadi antaraduadalil zannî dalam pandangan 

seorangmujtahid.Senada dengan Asnawî, Ibn al-Subkîmenyatakanbahwa ta‘âruḍ al-



USHUL FIKIH  -  KELAS XII 74 

  

adillah antaradua dalil zannî dalam pandanganseorangmujtahiditumemangbenar 

adanya. Mengomentari adanya ta‘âruḍ al-adillah antara dua dalil zannî, seperti 

dikemukakanoleh para ahli usul fikih tersebut, Jalâl al-Dînal-Maḥallî, berpendapat 

bahwa taʻâruḍ al-adillah yang demikian itu benar-benarterjadi. 

Sedangkan terjadinya ta‘âruḍ al-adillah pada dua dalil zannî secara hakiki, 

masih menjadi silang pendapat para ulama usul fikih. Setidaknya, silang pendapat 

inidapat dikelompokkan menjadi dua arus.Arus pertama, pendapat yang 

mengatakanbahwa terjadinya pertentangan secarahakiki atas dua dalil zannî adalah 

benaradanya. Pendapat ini, seperti dilaporkan oleh Muḥammad Wafâ, dipegangi 

oleh alÂmidî, al-Baqillanî, Abû ‘Alî al-Jubaʻî, Abû Hâsyim, Ibn Hâjib, al-Asnawî, 

asy-Syaukânî, al-Mawardî, ar-Rauyanî. Pertentangan itu bisa saja terjadi jika 

kedudukan dua dalil itu memang sejajar, bukan satu dalil lebih unggul 

kedudukannya atas dalil yang lain. 

Arus kedua, pendapat yang mengatakanbahwa pertentangan secara hakiki 

tidakakan terjadi antara dua dalil zannî. Menurut kelompok ini, seandainya ada dua 

dalil zannî yang saling bertentangan, maka mungkin para mujtahid dapat 

mengamalkan keduaduanya, atau tidak mengamalkan keduanya, atau mengamalkan 

salah satunya.  Seperti dilaporkan oleh Muḥammad Wafâ, pendapat ini dipegangi 

oleh Aḥmad dan Abû Ḥasan al-Kurkhî dan sekelompok ulama Syâfi‘iyyah. 

Mengomentari pendapat-pendapat ini, IbnSubkî berkesimpulan bahwa pendapat 

iniadalah pendapat yang benar. 

 

C. Macam-Macam Ta’arudh Adillah 

Macam-macam ta’arud adillah, sebagaimana dikatakan oleh Muhlis Usman ada 

empat macam, yaitu: 

1. Pertentangan Al-Qur’an Dengan Al-Qur’an 

Banyak nash-nash syara’ yang menurut pemahaman mujtahid bertentangan 

akan tetapi hakikatnya tidak bertentangan. Sebagai suatu contoh, sebagian ahli tafsir 

menetapkan terjadinya ta’arudh adillah antara lain pada surat al-Baqarah: 234 

dengan surat at-Thalaq: 4 

فَإِذَا َأَْربَعَةََأَْشُهٍرََوَعْشًراََِۖ ًجاَيَتََربَّْصَنَبِأَنفُِسِهنَّ بَلَْغَنَََوٱلَِّذيَنَيُتََوفَّْوَنَِمنُكْمََويَذَُروَنَأَْزَو 

َُبَِماَتَعَْ َوٱلِلَّ َبِٱْلَمْعُروِفََ  َأَنفُِسِهنَّ َفَََلَُجنَاَحََعلَْيُكْمَفِيَماَفَعَْلَنَفِى  .٢٣٤ََملُوَنََخبِيرٌَأََجلَُهنَّ  
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Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya 

(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, 

Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 

mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” 

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa setiap wanita yang ditinggalkan 

suaminya meninggal ‘iddahnya empat bulan sepuluh hari, baik wanita itu hamil atau 

tidak hamil. Namun kalau dilihat dalam firman Allah pada surat at-Thalaq: 4 

ـ ِىَلَْمَ
ثَةَُأَْشُهٍرََوٱلَّ   َثَلَ  ـ ِىَيَئِْسَنَِمَنَٱْلَمِحيِضَِمنَنَِّسا ئُِكْمَإِِنَٱْرتَْبتُْمَفَِعدَّتُُهنَّ

يَِحْضَنَََۚوٱلَّ  

ُتَٱْْلَْحَماِلَأََ ََيَْجعَلَوأُ۟ولَ  َِّقَٱلِلَّ َََۚوَمنَيَت َأَنَيََضْعَنََحْملَُهنَّ .٤ََلَّهُۥَِمْنَأَْمِرهِۦَيُْسًراََجلُُهنَّ  

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu 

ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa 

kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” 

Ayat ini memberi petunjuk setiap perempuan yang hamil yang suaminya 

meniggal atau diceraikan suaminya sedangkan mereka dalam kedaan hamil maka 

‘iddahnya sampai melahirkan anaknya (Syafi’I Karim, 2001: 244-245). 

2. Pertentangan Antara Sunnah Dengan Sunnah 

Hadist riwayat Bukhari-Muslim dari Aisyah dan Ummi Salamah 

menyatakan bahwa Nabi SAW: masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena 

jimak sedangkan beliau menjalankan puasa. Kemudian hadist riwayat Ahmad dan 

Ibnu Hibban dinyatakan bahwa Nabi SAW. Melarang berpuasa bagi orang yang 

junub setelah subuh tiba. 

3. Pertentangan Sunnah Dengan Qiyas 

Misalnya hadist yang menyatakan ketidakbolehan jual beli unta atau 

kambing perah atau diikat putingnya agar kelihatan besar, sedang jika dibeli dan 

diperah air susunya terbukti sedikit (adanya penipuan), (HR. Bukhari-Muslim dari 

Abu Hurairah). Semua hadits itu  dua alternative, yaitu boleh diteruskan akadnya 

dengan mengganti kurma satu sha’ itu lebih tepat diartikan dengan penggantian air 

susu perahannya yang masih ada, atau mengganti harga air susu yang diperah. 

Sedangkan contoh ta’arudh antara qiyas dengan sunnah adalah bahwa 

aqiqah anak laki-laki lebih besar dari pada aqiqah anak wanita, namun dalam hadist 

dinyatakan 2 kambing untuk laki-laki dan 1 kambing untuk wanita. Jika 

dianalogikan (qiyas) maka dua kambing sama dengan satu sapi. 
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4. Pertentangan Antara Qiyas Dengan Qiyas 

Misalnya perkawinan Nabi SAW. Pada Aisyah ketika ia berusia 6 tahun dan 

mengumpulinya usia 9 tahun (HR. Muslim dari Aisyah). Bagi Hanafiyah hadist itu 

memperbolehkan bagi orang tua hak untuk memilihkan pasangan (ijbar). Sedang 

bagi Syafi’iah menganggap karena kegadisannya, jadi kalau ia telah janda sekalipun 

masih belum dewasa orang tua tak mempunyai hak memilihkan pasangan (ijbar). 

 

D. Metode Menyikapi Ta’arudlil Adillah 

Dua dalil yang bertentangan dimungkinkan ada 4 keadaan;  

4. Keduanya bermuatan makna ‘am 

5. Keduanya bermuatan makna hash 

6. Salah satu bermuatan khas, dan yang lain bermuatan ‘am.  

7. Masing-masing dari dua dalil bermuatan ‘am dari satu sisi, dan sekaligus bermuatan 

khash dari sisi lain. 

Jika keduanya bermuatan makna ‘am, maka yang harus dilakukan secara 

berurutan adalah; 1) Mengkkompromikan kedua dalil (al-jam’u) jika memungkinkan, 

dengan cara menerapkan masing-masing dalil pada kondisi/ keadaan yang berbeda; 2) 

Jika upaya jam’u tidak memungkinkan, maka dilihatlah kronologi waktu dari masing-

masing dalail. Jika salah satu dalail datangnya lebih akhhir dari yanag lain, maka dalal 

yang daatangnya akhir menasakh dalil yang pertama; 3) Jika kronologi waktunya tidak 

diketahui, maka penerapannya ditangguhkan (tawaqquf) hingga tampak murajjih ( hal-

hal yang mengunggulkan) pada salahsatu dalail. 

Contoh upaya penyelesainnya dengan cara  jam’u ( جمعال ), adalah dua hadits 

yang kandungan maknanya bertentangan, salah satunya menjelaskan bahwa 

“sebaikbaik saksi adalah orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksiannya”. Hadits 

lainnya menjelaskan sebaliknya “seburukburuk saksi adalah orang yangbersaksi 

sebelum diminta kesaksiannya”. Kedua hadits tersebut bersifat ‘am, sama-sama umum 

dalam segala bentuk kesaaksian sebelum diminta. Akan tetapi salah satunya dihukumi 

baik dan yang lainya dinilai buruk. 

Maka dilakukan kompromi dengan cara menerapkannya dalam keadaan yang 

berbeda. Hadits pertama diterapkan pada kasus di mana pihak yang diuntungkan dengan 

adanya kesaksian belum mengetahui adanya saksi yang menguntungkan dirinya. Dengan 

demikian, dia segera mendapatkan kembali haknya dengan adanya inisiatif kesaksian 
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tersebut. Hadits ke dua diterapkan pada kasus di mana pihak yang diuntungkan dengan 

adanya kesaksian telah mengetahui adanya saksi yang menguntungkan dirinya.  

Dengan demikian, saksi tidak perlu inisiaatif melakukan kesaksian sebelum 

diminta oleh pemilik hak. Menurut Imam al Baidlawi mengarahkan dua dalil tersebut 

berbeda. Hadits pertama diterapkan pada kasus yang melibatkan hak Allah seperti talak 

dan pemerdekaan budak. Hadits ke dua pada kasus hak adami.  Contoh upaya tawaqquf 

hingga muncul murajjih ; sebagaiman dalam ayat istimta’. Ayat pertama surat al 

mukminun: 5-6 ”dan orangorang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap 

isteriisteri merekaatau budakbbudak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka 

dalam hal ini tiada tercela.”. Ayat inimenunjukkan halal istimta’ pada dua perempuan 

budakbersaudara. 

Ayat ke dua surat An Nisa’ : 23  

تُُكْمََوبَنَاُتَٱْْلَخََِوبََ
لَ  تُُكْمََوَخ  تُُكْمََوَعمَّ  تُُكْمََوبَنَاتُُكْمََوأََخَو  َه  َمْتََعلَْيُكْمَأُمَّ تُُكُمَُحّرِ َه  نَاُتَٱْْلُْخِتََوأُمَّ

تِىَفِىَُحُجوِركُم
ُتَنَِسا ئُِكْمََوَربَ  ئِبُُكُمَٱلَّ  َه  عَِةََوأُمَّ َض  َنَٱلرَّ تُُكمَّمِ َأَْرَضْعنَُكْمََوأََخَو  تِى 

نَنَِّسا ئُِكُمََٱلَّ  ّمِ

َفَََلَُجنََ َفَإِنَلَّْمَتَُكونُو۟اَدََخْلتُمَبِِهنَّ تِىَدََخْلتُمَبِِهنَّ
بُِكْمَٱلَّ  ئُِلَأَْبنَا ئُِكُمَٱلَِّذيَنَِمْنَأَْصلَ 

اَحََعلَْيُكْمََوَحلَ  

ِحيًما َََكاَنََغفُوًراَرَّ َٱلِلَّ إِنَّ ََماَقَْدََسلََفََ  ٢٣ََوأَنَتَْجَمعُو۟اَبَْيَنَٱْْلُْختَْيِنَإَِّلَّ  

Artinya: “Dan haram mengumpulkan di antara dua perempuan bersaudara 

kecuali yang telah terjadi masa lampau”.  

Ayat ini menunjukkan keharaman mengumpulkan dua  perempuan budak 

bersaudara sebagai obyek istimta’. Karena tidak bisa dikompromikan maka ditunggu 

adanya hal yang mengunggulkan. Sebagian ulama mengunggulkan yang mengharamkan 

berdasarkan argumen prinsip kehatihatian (al-ihtiyath) dalam masalah yang 

berkumpulnya perkara halal dan haram. Hal ini sesuai hadits “ tidaklah berkumpul yang 

halal dan yang haram, melainkan yang haram lebih dominan dari pada yang halal”.  

 

E. Cara penyelesaiaan Ta’arrudl Al-‘Adillah 

Dalam upaya penyelesaian perbenturan antara dua dalil hukum, para ulama ushul 

fiqh bertolak pada suatu prinsip yang dirumuskan dalam kaidah: 

َالعملَبالداليلينََالمتعارضتينَأولىَمنَإلغاءَأحدهماَ

Artinya: Mengamalkan dua dalil yang berbenturan lebih baik 

daripadamenyingkirkan satu di antaranya.  
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Ada tiga tahap penyelesaian yang tergambar dalam kaidah itu:1). Sedapat 

mungkin kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang 

disingkirkan; 2). Setelah dengan cara apa pun kedua dalil itu tidak dapat digunakan 

sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu di antaranya diamalkan;sedangkan yang satu 

lagi ditinggal; 3). Sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalilitu 

ditinggalkan, dalam arti tidak diamalkan keduanya. 

1. Mengamalkan Dua Dalil yang Berbenturan 

Apabila terdapat dua dalil yang berbenturan itu keduanya dapat digunakan 

sekaligus dengan usaha penyelesaian sebagai berikut:  

Pertama, mempertemukan dan mendekatkan pengertian dua dalil yang  

diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh ke 

dua dalil itu, sehingga tidak terlihat lagi adanya perbenturan. Usaha dalam bentuk ini 

disebut taufiq (التوفيق) atau kompromi. Umpamanya ayat 240 dan ayat 243 surat al-

Baqarah (2)tersebut di atas. Memang kedua ayat itu secara lahir berbenturan karena 

ayat 243 menetapkan idah bagi istri yang kematian suami adalah 4 bulan 10 hari; 

sedangkan ayat 240 menetapkan ‘idahnya satu tahun. 

Usaha kompromi dalam kasus ini adalah dengan menjelaskan bahwa yang 

dimaksud “bersenang-senang selama satu tahun” (dalam ayat 240) ada lah untuk 

tinggal di rumah suaminya selama satu tahun kalau ia tidak kawin lagi; sedangkan 

waktu tunggu selama 4 bulan 10 hari (dalam ayat 243) mak sudnya sebagai larangan 

untuk kawin dalam masa itu. Dengan usaha mendekatkan pengertian kedua dalil itu, 

maka dua dalil yang kelihatannya bertentangan menjadi tidak bertentangan, sehingga 

masing-masing dapat digunakan pada tempatnya. 

Kedua, dua dalil yang secara lahir berbenturan dan tidak mungkin dilakukan 

usaha kompromi seperti di atas, namun satu di antara dua dalil itu bersifat “umum” 

dan yang satu lagi “khusus”. Dalam hal ini ditempuh usaha takhsis (تخصيص), 

sehingga dalil khusus diamalkan untuk mengatur hal yang khusus menurut 

kekhususannya sedangkan yang umum diamalkan menurut keumumannya sesudah 

dikurangi dengan ketentuan yang diatur secara khusus. Dengan demikian, tidak ada 

di antara dua dalil itu yang ditinggalkan.  

2. Mengamalkan Satu di Antara Dua Dalil yang Berbenturan 

Bila dua dalil yang berbenturan tidak dapat dikompromikan atau hubungan 

kedua dalil itu bukan dalam bentuk umum dan khususyang dapat diselesaikan secara 
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takhsis, maka kedua dalil tersebuttidak dapat diamalkan secara praktis. Dengan 

demikian, hanya satuayat yang dapat diamalkan sedangkan yang satu lagi tidak 

dapatdiamalkan. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini dapat ditempuhdengan cara 

sebagai berikut: 

a. Apabila dapat diketahui secara pasti bahwa satu di antara dua dalil yang diduga 

ber benturan itu lebih dahulu turun atau berlakunya, sedangkan yang satu lagi 

bela kangan turunnya atau berlakunya, maka yang datang belakangan itu 

dinyatakan berlaku untuk seterusnya dan yang datang lebih dahulu tidak berlaku 

lagi dengan sendirinya. Usaha penyelesaian seperti ini disebut nasakh (النسخ). 

b. Apabila di antara dua dalil yang dipandang berbenturan itu tidak diketahui 

mana yang dahulu dan mana yang belakangan turun atau berlakunya—sehingga 

tidak dapat diselesaikan dengan cara nasakh—namunditemukan petunjuk yang 

menyatakan bahwa salah satu di antaranya lebih kuat dari yang lain, maka 

diamalkanlah dalil yang disertai petunjuk yang menguatkan itu dan dalil yang 

lainnya ditinggalkan. Usaha penyelesaian dalam bentuk ini disebut 

tarjih(ترجيح). 

c. Apabila dua dalil yang berbenturan itu tidak dapat ditempuh usaha penyelesaian 

secara nasakh dan tarjih, namun kedua dalil itu memungkinkan diamalkan, 

maka ditempuh penyelesaian secara takhyir (تخيير),yaitu memilih salah satu di 

antara dua dalil itu untuk diamalkan dan yang satu lagi tidak diamalkan; dengan 

tetap menghormati kebenaran dalil yang tidak diamalkan tersebut. 

3. Meninggalkan Dua Dalil yang Berbenturan 

Bila penyelesaian dua dalil yang dipandang berbenturan dengan cara perta 

ma (kompromi atau taufik) dan dengan cara kedua (nasakh dan tarjih) tidak dapat 

dilakukan, maka ditempuh cara ketiga, yaitu kedua dalil tersebut ditinggal kan. Cara 

meninggalkan dua dalil yang berbenturan itu ada dua bentuk, yaitu: 

a. Ditangguhkan pengamalan kedua dalil itu sambil menunggu kemungkinan 

adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya. Cara 

ini dalam istilah hukum disebut “tawaquf”(توقّف). 

b. Ditinggalkan kedua dalil itu sekaligus dan dicari dalil ketiga untuk diamal kan. 

Cara penyelesaian seperti ini dalam istilah hukum disebut “tasaquth” (تساقط) 

yang secara etimologis artinya: saling berguguran. 
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Sementara dalam perspektif yang berlaku pada Ulama Hanafiyyah 

mengemukakan beberapa langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan pertentangan 

antara dua nash atau dalil, antara lain:  

a. Naskh. Untuk menerapkan metode ini, para mujtahid harus meneliti waktu 

turunya nash atau dalil yang bertentangan tersebut. Apabila mujtahid mengetahui 

mana dalil atau nash yang dahulu turun dan yang kemudian turun, maka ketika 

itu ditetapkan dengan metose naskh. Yang digunakan adalah dalil yang kemudian 

datang. 

b. Tarjih, yaitu menguatkan satu dalil dari dua dalil yang bertentangan dengan 

pertimbangan indicator yang mendukung. 

c. Al-Jamu wa al-Taufiq, yaitu menghimpun kedua dalil yang bertentangan untuk 

kemudian dikompromikan. Metode ini sejalan dengan prinsip yang ditetapkan 

dalam kaidah fiqh “Mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih baik dari 

pada meniggalkan atau mengabaikan dalil yang lain.” 

d. Tasaqut al-Dalalain, yaitu mengugurkan kedua dalil yang bertentangan. Metode 

ini digunakan ketika metode sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pertentangan 

antara dalil tersebut. 

 

F. Contoh Dalil yang terkesan Ta’arrudl Al-‘Adillah 

Contoh perbedaan pendapat ulama mengenai adanya dua dalil yang diang gap 

bertentangan adalah mengenai Firman Allah dalam surat al-Baqarah(2): 240: 

 َوالَِّذيَنَيُتََوفَّْوَنَِمْنُكْمََويَذَُروَنَأَْزَواًجاََوِصيَّةًَِْلَْزَواِجِهْمََمتَاًعاَإِلَىَاْلَحْوِلَ

Artinya: Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkanistri-istri, 

hendak lah berwasiat bagi istri-istri mereka untukber senang-senang selama setahun. 

Kemudian, ayat 234 surat al-Baqarah(2)itu berbunyi: 

َأَْربَعَةََأَْشُهٍرََوَعْشًراَََِۖوٱلَِّذيَنَيُتََوفَّْوَنَِمنُكْمََويَذَُروَنَأَْزَو َ ًجاَيَتََربَّْصَنَبِأَنفُِسِهنَّ  

Artinya: Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkanistri-istri, 

hendak lah istri-istri itu menahan diri selama empatbulan sepuluh hari. 

Perbedaan pendapat ulama mengenai kedua ayat itu adalah:  

1. Sebagian ulama beranggapan bahwa dua dalil dalam dua ayat itu bertentang an: ayat 

240surat al-Baqarah itu menetapkan hukum beridah bagi istri yang kematian suami 

adalah selama satu tahun; sedangkan ayat menetapkan hukum ber‘iddah bagi istri 
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yang kematian suami adalah selama empat bulan sepuluh hari. Dengan sendirinya, 

menurut pandangan mereka, dua dalil tersebut berbenturan.  

2. Ulama lainnya berpendapat bahwa dua dalil dalam dua ayat itu tidak berbenturan 

karena keduanya mengatur hukum atas dua hal yang berbeda, yaitu: dalil yang satu 

(ayat 240)mene rangkan kebolehan istri yang dicerai mati untuk mendiami rumah 

suaminya selama satu tahun; sedangkan dalil yang satu lagi (ayat menyatakan 

ketidakbolehan istri yang kematian suami untuk kawin lagi dalam masa empat bulan 

sepuluh hari. Bila dalil qath‘î bertentangan dengan dalil zhannî, maka kedua dalil itu 

tidak disebut berbenturan, karena dalil qath‘î harus didahulukan atas dalil zhannî, 

sehingga dalil zhannî dapat dianggap tidak ada lagi. 

3. Sebagian ulama lainnya membatasi tidak berbenturannya dalil qath‘î dengan dalil 

zhannî itu adalah bila keduanya sama-sama dalil naqlî. Dalam hal ini, dalil qath‘î 

yang naqlî diutamakan atas dalil zhannî yang naqlî. 

4. Ulama lainnya, seperti Ibnu al-Hajib, mengatakan tidak mungkin terjadi perbenturan 

antara dalil qath‘î dengan dalil zhannî, karena jika hal itu terjadi, maka yang zhannî 

dengan sendirinyadianggap tidak ada lagi. Hal ini berlaku juga pada dalil yang 

bukan naqlî. UmpamanyaadapendapatbahwasiAsedangberadadirumahnya karena 

ada petunjuk, yaitu mobilnya ada di garasi.Dalamwaktu yang sama si A disaksikan 

berada di luar rumah.Keberadaansi A dalam rumahnya didasarkan pada petunjuk 

yang zhannî, sedangkan keberadaannya di luar rumah berdasar- kan pada dalil 

qath‘î. Dalam hal ini, maka pendapat bahwa si A ada di dalam rumahnya tidak 

dipandang lagi, karena pendapat itu lemah. Dengan demikian, maka dua dalil 

(petunjuk) itu tidak dianggap berbenturan. Lain halnya kalau keduanya adalah dalil 

naqlî, karena meskipun yang dipan dang adalah dalil qath‘î, tetapi dalil yang zhannî 

masih tetap diakui keberadaannya, namun tidak dipandang lagi karena ada dalil lain 

yang lebih kuat. 
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Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan 

kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di 

depan kelas dan hasilnya di tempel. 

NO KETERANGAN HASIL 

1 Kenapa dalam ayat al-Qur’an terjadi Ta’arrudl al-

Adillah? Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

2 Kenapa dalam Nash Hadis terjadi Ta’arrudl al-

Adillah? Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

3 Apakah orang awam berhak menjelaskan tentang 

Ta’arrudl al-Adillah ini? Diskusikan dengan teman-

teman kalian! 

 

4 Apa bedanya Ta’arrudl al-Adillah dengan Naskh? 

Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

 

 

 

Amatilah gambar ini, renungkan dan kaitkan dengan materi yang anda pelajari! 

Buatlah narasi dari hasil renungan anda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jika kita sulit menyatukan perbedaan maka satukanlah persamaan yang ada! 

 

DISKUSI 

 

MENGAMATI 

 

HIKMAH 
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Hukum fiqih mempunyai lapangan yang luas, meliputi berbagai peraturan dalam 

kehidupan yang menyangkut hubungan manusia dengan Khaliqnya dan hubungan manusia 

dengan sesama manusia dan sesama makhluk. Yang dalam pelaksanaannya juga berkaitan 

dengan situasi/keadaan tertentu, maka mengetahui landasan hukum yang menjadi pedoman 

berpikir dalam menentukan hukum tersebut sangatlah penting.  

Ta’arudh al-adillah adalah suatu istilah yang dijumpai dalam Ilmu Ushul Fiqh. 

Secara etimologi ta’arudh yaitu saling bertentangan atau pertentangan antara dua perkara. 

Adapun Ta’arudh al-adillah menurut kajian ilmu Ushul Fiqh adalah Berhadap-hadapan dua 

dalil dengan cara yang saling bertentangan. Sebenarnya, tidak ada dalil nash yang saling 

bertentangan, adanya pertentangan dalil syara’ itu hanya menurut pandangan mujtahid, 

bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir inilah, maka ta’arudh mungkin terjadi pada 

dalil-dalil yang qath’i maupun zanni. 

Dalam keberangsuran turunnya wahyu ditemukan adanya dalil-dalil yang terkesan 

bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (ta’arudh al-adillah). Hal ini sering 

dijadikan sebagai senjata oleh pihak-pihak yang ingin menyesatkan umat Islam. Misalnya 

dengan menganggap perbedaan pendapat (penyimpangan pendapat) sebagai hal yang juga 

ditemukan dalam tasyri’ hukum Islam. Untuk itu, kita harus mengetahui bagaimana melihat 

konteks yang bertentangan tersebut. 

 

 

 

1. Tulislah contoh-contoh bentuk Ta’arrudl Al-Adillah yang terdapat dalam al-Qur’an, 

minimal 3 ayat! 

2. Buatlah kliping pendapat-pendapat ulama tentang pro-kontra Ta’arrudl Al-Adillah baik 

yang terdapat al-Qur’an atau Hadis!  

 

 

 

Ta‘arud al-adillah adalah kontradiksi antara kandungan salah satu dari dua dalil 

yang sama derajatnya dengan dalil lain. Kontradiksi itu dapat terjadi antara ayat al-Qur’an 

dengan ayat al-Qur’an yang lain, hadis mutawatir dengan hadis mutawatir, hadis ahad 

dengan hadis ahad, dan antara qiyas dengan qiyas yang lain. Tempat Ta‘âruḍ al-adillahyang 

WAWASAN LAIN 

 

PENUGASAN BELAJAR MANDIRI 

 

RANGKUMAN 
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pertama ini memang masih menjadiperdebatan di kalangan ulama usul fikih.Mayoritas 

ulama usul fikih berpendapatbahwa tidak boleh mempertentangkan dalilqaṭ‘î dengan dalil 

zannî. 

Macam-Macam Ta’arudh Adillah; (1) Pertentangan Al-Qur’an Dengan Al-Qur’an; 

(2) Pertentangan Antara Sunnah Dengan Sunnah; (3) Pertentangan Sunnah Dengan Qiyas; 

(4) Pertentangan Antara Qiyas Dengan Qiyas.  

Metode Menyikapi Ta’arudlil Adillah; (1) Dua dalil yang bertentangan 

dimungkinkan ada 4 keadaan; (2) Keduanya bermuatan makna ‘am; (3) Keduanya 

bermuatan makna hash; (4) Salah satu bermuatan khas, dan yang lain bermuatan ‘am; (5) 

Masing-masing dari dua dalil bermuatan ‘am dari satu sisi, dan sekaligus bermuatan khash 

dari sisi lain. 

Cara penyelesaiaan Ta’arrudl Al-‘Adillah; (1) Mengamalkan Dua Dalil yang 

Berbenturan; (2) Mengamalkan Satu di Antara Dua Dalil yang Berbenturan; (3) 

Meninggalkan Dua Dalil yang Berbenturan 

 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Apa yang kamu ketahui tentang Ta’arrudl al-Adillah? Berikan penjelasannya secara 

etimologi dan terminologi? 

2. Apakah ada ayat al-Qur’an yang kontradiksi? Berikan penjelasan terkait ini? 

3. Siapakah yang berhak menentukan ayat-ayat al-Qur’an atau sunnah itu kontradiksi atau 

tidak? 

4. Bagaimana cara mengetahui Ta’arrudl al-Adillah dalam al-Qur’an atau sunnah? 

5. Apa hikmah munculnya Ta’arrudl al-Adillah dalam al-Qur’an atau sunnah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJI KOMPETENSI 
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TARJIH 
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BAB V 

TARJIH 

 

 

KOMPETENSI 

INTI 1 

(SIKAP 

SPIRITUAL) 

KOMPETENSI 

INTI 2 

(SIKAP SOSIAL) 

KOMPETENSI 

INTI 3 

(PENGETAHUAN) 

 

KOMPETENSI INTI 

4  

(KETRAMPILAN) 

17. Menghayati dan 

mengamalkan 

ajaran agama 

yang dianutnya;  

18. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, santun, 

peduli (gotong 

royong, 

kerjasama, 

toleran, damai), 

bertanggungjaw

ab, responsif, 

dan pro aktif, 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

sesuai dengan 

perkembangan 

anak di 

lingkungan, 

keluarga, 

sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan alam 

sekitar,  bangsa, 

negara, kawasan 

regional, dan 

kawasan 

internasional; 

19. Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif 

pada tingkat 

teknis, spesifik, 

detil, dan 

kompleks 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora 

dengan wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

pada bidang 

kajian yang 

spesifik sesuai 

dengan bakat 

dan minatnya 

untuk 

memecahkan 

masalah;  

20. Menunjukkan 

keterampilan 

menalar, 

mengolah, dan 

menyaji secara: 

efektif, kreatif, 

produktif, kritis, 

mandiri, 

kolaboratif, 

komunikatif, dan 

solutif dalam 

ranah konkret dan 

abstrak terkait 

dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya di 

sekolah dan 

bertindak secara  

efektif dan kreatif 

serta mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

dengan kaidah 

keilmuan.  

KOMPETENSI INTI 
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KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

 

1.5.Menghayati 

kebenaran 

tahapan hukum 

dalam  

penentuan 

hukum melalui 

proses tarjih 

2.5.Mengamalkan 

sikap selektif 

dan toleransi 

sebagai 

implikasi dari  

materi tarjih 

3.5.Memahami tarjih 

dan 

Ketentuannya 

4.5.Menyajikan 

contoh penerapan 

proses tarjih 

dalam 

menentukan 

hukum dalam 

kehidupan dunia 

global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR 
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PETA KONSEP 
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Tarjîh merupakan salah satu perangkat metode istinbâth hukumIslam. Metode ini 

diformulasikan oleh ulama ushul fiqh gunamenemukan titik terang dalam menetapkan 

hukum Islam diantara dalil-dalil yang berta’ârudl. Eksistensi metode ini sangatpenting 

dalam rangka memilah dan memilih dalil al-Qur‟an danHadits yang râjih di antara beberapa 

dalil lain yang berkaitandengan suatu persoalaan hukum. 

Al-Amidi mengemukakan tarjih adalah uangkapan diiringi salah satu dari dua dalil 

yang pantas menunjukkan kepada apa yang dikehendaki di samping keduanya berbenturan 

yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang lain. 

Sedangkan kalangan Syafi’iyyah mendefinisikan tarjih adalah menguatkan salah satu 

indikator dalil zhani atas yang lain untuk diamalkan.  

 

 

A. Pengertian Tarjih 

Apabila terdapat perbenturan dua dalil syar’i  yang tidak mungkin untuk 

dikompromikan dengan cara apa  pun, tidak mungkin pula diperlakukan ketentuan 

takhsis, tidak ditemukan pula cara untuk memberlakukan nasakh, tetapi ditemukan 

petunjuk yang mungkin menguatkan salah satu diantara dua dalil tersebut, maka 

digunakanlah dalil yang memiliki petunjuk yang menguatkan itu. Cara tersebut dinamai 

tarjih.  

Dalam konsep usul fikih, tampaknya dalil-dalil yang hendak di-tarjîḥ ini secara 

lahiriyah dianggap memiliki kontradiksi satu dengan lainnya. Kontradiksi (taʻâruḍal-

adillah) ini kebanyakan berangkat dari hasil pemahaman atas dalil itu sendiri sehingga 

sebetulnya kontradiksi (taʻâruḍal-adillah) itu bersifat lahiriyah semata. Meskipun 

kebanyakan bersifat lahiriyahnamun ada juga kontradiksi di antara dalil-dalil itu secara 

hakiki. Karena itu, jika menemukan dua dalil yang kontradiktif baik secara lahiriyah 

maupun hakiki maka bisa dilakukan penyelesaiannya dengan tarjîḥ. Dengan kata lain, 

tarjîḥ ini dipilih sebagai cara untuk melakukan pilihan di antara dua dalil atau lebih yang 

kontradiktif setelah terlebih dahulu tidak mungkin untuk dilakukan kompromi (al-jam‘u 

wa at-taufîq) antara keduanya. 

 

PRAWACANA 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Menurut Asy-Syaukani, secara bahasa, kata tarjih (ترجيح)merupakan bentuk 

dari akar kata (kata dasar) r-j-ḥ(رجح) yang kemudian diikutkan wazanfa’ala(ََفَعَّل) 

(dobel‘ain) sehingga menjadi rajjaḥa-yurajjiḥu-tarjîḥ( حَ ََ–رجَّ ًََ-يَُرّجُح تَْرِجيحا ), yang 

memiliki arti memberikan penguatan kepada yang lain sehingga menjadi kuat. Menurut 

Muḥammad Wafâ,tarjîḥ secara bahasa adalah mengunggulkansesuatu dengan lebih 

condong padanya danmemenangkannya. 

Sementara tarjih dalam arti istilahi, terdapat beberapa definisi. Yang lebih kuat di 

antara definisi itu adalah yang dikemuka kan Saifuddin al-Amidi dalam bukunya Al-

Ihkam: 

َبهَ َالعمل َيوحب َبما َتعارضهما َمع َالمطلوب َعلى َللدَّللة َالصالحين َاقتران َعن عبارة

 وإهمالَاْلخرَ

Artinya: Ungkapan mengenai diiringinya salah satu dari dua dalil yang pantas 

yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki di samping keduanya berbenturan 

yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang satu 

lagi. 

Pengertian lain tarjih menurut Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, sepertidikutip oleh asy-

Syaukânî, bahwa tarjîḥ adalah menguatkan salah satu dari dua dalilatau pendapat agar 

diketahui dalil yang lebihkuat untuk diamalkan dan dalil yang lainnyadibuang.  

Sedangkan menurut ‘Alî Ḥasaballah, tarjîḥ secara istilah adalah menampakkan 

kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih 

utama untuk dipertimbangkan daripada yang lain. 

Pengertian tarjih juga disampaikan oleh Muhammad Jawad Mughniyah 

sebagaimana berikut ini: 

 تقدَيمَإحدىَالحجتينَعلىَالتانيةَلمنيةَتوجبَذلك

Artinya; Berpegang (mengutamakan) salah satu dari dua hujjah yang lebih kuat 

dari yang lainnya, karena memang ada keistimewaan yang mengharuskan demikian. 

Pengertian berbeda di sampaikan oleh Al-Baidawi, ahli ushul fiqih dari kalangan 

Syafi’iyah Tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang zhanni untuk dapat 

diamalkan, dimana dua dalil yang bertentangan dan akan ditarjih salah satunya itu adalah 

sama-sama zhanni. Sementara pendapat ulama dikalangan madzhab Hanafiah Tarjih 

adalah upaya mencari keunggulan salah satu dari dua dalil yang sama atas yang lain, 
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dimana dua dalil yang bertentangan yang akan di-tarjih salah satunya itu bisa sama-sama 

qath’i, atau sama-sama zhanni. 

Menurut jumhur ulama Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil yang zhanni 

dari yang lainnya untuk di amalkan (diterapkan) berdasarkan dalil tersebut. Dari difinisi 

diatas dapat dikatakan bahwa tarjih adalah memilih salah satu dari dua dalil untuk 

dijadikan dasar pelaksanaan suatu ibadah. 

Kata satu di antara dua dalil yang pantas mengandung arti bahwabila dua dalil 

tersebut atau satu di antara dua dalil tersebut tidak pantas untukdijadikan dalil, maka 

yang demikian tidaklah dinamakan tarjih. Kata di samping keduanya berbenturan 

mengandung arti bahwameskipun keduanya adalah dalil yang patut, namun tidak 

berbenturan, tidak dinamakan tarjih, karena tarjih itu diperlukan waktu menghadapi dua 

dalil yang berbentur an; dan tidak perlu tarjih bila tidak terdapat perbenturan.  

Dari semua definisi yang ada dapat difahami, bahwa tarjîḥ adalah memilih salah 

satu pendapat atau dalil dari dua atau lebih dengan cara menampakkan kelebihan atau 

yang lebih kuat dari yang lainnya untuk selanjutnya diamalkan. 

 

B. Syarat-Syarat Tarjih 

Dari definisi di atas dapat diketahui hakikat tarjih dan sekaligus merupakan 

persyaratan bagi tarjih, yaitu:  

1. Dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk menga malkan 

keduanya dengan cara apa pun. Dengan demikian, tidak terdapat tarjih dalam dua 

dalil yang qath‘i karena dua dalil qath‘i tidak mungkin sa ling berbenturan; 

2. Kedua dalil yang berbenturan itu sama-sama pantas untuk memberi petunjuk kepada 

yang dimaksud; 

3. Ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu di antara dua dalil dan 

meninggalkan dalil yang satu lagi. 

Hukum mengamalkan dalil yang râjih adalah wajib, sedangkan mengamalkan 

dalil yang marjûh di samping adanya yang râjih tidak dibenarkan. Dalil yang 

menunjukkan wajibnya beramal dengan yang rajih itu adalah apa yang dinukilkan dan 

diketahui dari ijmâ’ sahabat dan ulama salaf dalam beberapa kasus berbeda yang 

mewajibkan mendahulukan dalil râjih dari dua dalil yang zhanni. Umpamanya 

mendahulukan kabar dari Aisyah tentang wajibnya mandi bila telah terjadi persetubuhan, 

atas kabar Abu Hurairah yang maksudnya mandi hanya diwajibkan bila keluar mani. 

Contoh lainnya adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau dalam keadaan 
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junub waktu subuh padahal beliau sedang puasa dikuatkan atas hadis yang diriwayatkan 

dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa siapa yang junub waktu subuh, dalam 

keadaan berpuasa tidak sah puasanya. Kekuatan kabar yang disampaikan oleh Aisyah ini 

adalah karena beliau lebih tahu tentang kejadian tersebut. 

Abu Bakar al-Baqillani menjelaskan bahwa wajibnya meng amalkan dalil yang 

râjih itu bila usaha tarjih berlaku secara me yakinkan (qath‘i) dan tidak wajib bila usaha 

tarjih dilakukan secara zhanni. Tarjih hanya mungkin berlaku di antara dalil-dalil yang 

zhanni. Yang demikian berlaku dalam hudûd (batasan dalam definisi) dan dalam dalil-

dalil syar’i . Tarjih dalam dalil syara’ mungkin berlaku di antara dua dalil naqli(qiyâs 

dan istidlal) atau antara dalil naqli dengan dalil naqli, yang akan dirinci berikut ini. 

Sementara Asy-Syaukânî dalam bukunya Irsyâdal-Fuḥûl ilâ Taḥqîq min ʻIlm al-

Uṣûl memberikan pedoman kepada para mujtahid bila menemui dua dalil yang dianggap 

kontradiktif yang eksekusinya dilakukan melalui pilihan tarjîḥ, yaitu dengan syarat-

syarat sebagai berikut: 

1. Dalil-dalil itu sama dalam ketetapan (subût) nya sehingga karena itu tidak ada  

pertentangan yang mengharuskan tarjîḥ antara al-Quran dengan hadis ahad. 

2. Dalil-dalil yang bertentangan itu samasama memiliki kekuatan dari sisi hukumnya. 

3. Hukum permasalahan harus sama serta bersamaan pula waktu, objek dan seginya. 

Oleh karena itu, tidak bisa dianggap ada pertentangan sehingga harus dilakukan 

tarjîḥ, misalnya, antara larangan berjual beli waktu azân dengan kebolehan berjual 

beli di luar waktu azân. 

 

C. Pembagian Tarjih 

Mentarjîh dua dalil atau lebih bukanlah hal yang mudah, tidak asal mengambil 

dua dalil yang bertentangan secara serampangan, tidak serta merta cukup meliahat secara 

zhahirnya, apalagi hanya sekedar mengikuti hawa nafsu melainkan, harus dengan ilmu 

yang memadahi dan ijtihad yang bersungguh-sungguh demi mencapai maksud sesuai 

dengan keinginan syâri’.  

Karena itulah secara garis besar ulama membagi tarjîh pada tigabagian. Pertama; 

tarjîh bain al-nushûsh (mengunggulkan salah satu nash baik al-Quran atau Hadits yang 

bertentangan), kedua; tarjîh bain al-aqyisah (mengunggulkan salah satu Qiyas yang 

bertentangan), ketiga; tarjîh baina nashshin wa qiyâshin (mengunggulkan antara nash 

dan Qiyas yang bertentangan).  
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D. Langkah-Langkah Melakukan Tarjih 

Munculnya usaha tarjih ini karena adanya perlawanan diantara dalili-dalil hukum 

yang akan dijadika hujjah atau alasan dalam menetapkan hukum. Setelah ditemukan dalil 

yang terkuat maka dijadikan pegangan dalam mengamalkan hukum Islam. Dikalangan 

ulama ushul fiqih, langkah-langkah pentarjihan ini dikenal dengan istilah masalik al-

tarjih (الترجيحمسالك) langkah-langkah pentarjihan ini menurut Muhammad Abu 

Zahrah, dapat dibedakan kepada dua macam yaitu pertama tarjih terhadap dalil-dalil 

nash yang masih berlawanan dan kedua tarjih terhadap Qiyas. 

1. Tarjih antara Dalil Nash 

Tarjih terhadap dalil-dalil ini, pada dasarnya berkaitan dengan dalalahNash 

itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagaimana dijelaskan oleh 

Abdul Karim Zaidan adalah sebagai berikut:  

a. Jika terjadi perlawanan antara al-Nash dan al-Zhahir, maka yang diutamakan 

adalah al-Nash, sebab al-Nash itu dilihat dari segi dalalah-nya lebih kuat dari al-

Zhahir, (يرجحَالنصَعلىَالظاَهر).  

Misalnya dalam al-Qur’an disebutkan QS. An-Nisaa: 24 

ِلُكمََْ اََوَرا َءَذَ  َلَُكمَمَّ ََِعلَْيُكْمَََۚوأُِحلَّ َبَٱلِلَّ نَُُكْمََِِۖكتَ  ََماََملََكْتَأَْيَم  ُتَِمَنَٱلنَِّسا ِءَإَِّلَّ َوٱْلُمْحَصنَ 

َأُُجورََ َفَـ اتُوهُنَّ َِمْنُهنَّ َبِهِۦ َفََماَٱْستَْمتَْعتُم ِفِحيَنَۚ ْحِصنِيَنََغْيَرَُمَس  ِلُكمَمُّ َبِأَْمَو  َأَنَتَْبتَغُو۟ا هُنَّ

َََكاَنََعِليًماََحِكيًماَفَِريَضةًَََۚوََّلَُجنَاَحََعلَْيُكْمَفِيَماَتََرَ  َٱلِلَّ َبَْعِدَٱْلفَِريَضِةََۚإِنَّ َضْيتُمَبِهِۦَِمنٌۢ  

Artinya : ..... Dihalalkan bagi kamu menikahi wanita selain yang 

demikian.... (QS. Annisaa : 24). 

Maksudnya yang dihalalkan itu adalah wanita-wanita yang bukan 

mahram yang tersebut dalam ayat sebelumnya (23) QS Annisa’, dan wanita-

wanita yang bersuami pada ayat 24 dilihat dari segi zahirnya ayat, maka 

dalalahnya, seperti disebutkan oleh Abdul Karim Saidan adalah menikahi lebih 

dari empat orang yang termasuk mahram akan tetapi dalalah zahir nash seperti ini 

berlawanan dengan ayat yang lain yaitu: 

عََ َثََوُربَ 
ََوثُلَ  َنَٱلنَِّسا ِءََمثْنَى  َفَٱنِكُحو۟اََماََطاَبَلَُكمَّمِ َمى 

 َ َتُْقِسُطو۟اَفِىَٱْليَت َََِۖوإِْنَِخْفتُْمَأََّلَّ

ِحدَةًَأَْوَمََ َتَْعِدلُو۟اَفََو  َتَعُولُواَ۟فَإِْنَِخْفتُْمَأََّلَّ َأََّلَّ ِلَكَأَْدنَى  
نُُكْمََۚذَ  .٣َََاََملََكْتَأَْيَم   

Artinya : .... maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, 2,3, dan 4. 

.... (QS Annisa’ : 3).  
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Maka ayat ini merupakan ayat yang mengharamkan kawin lebih dari 

empat orang (dalam waktu yang bersamaan/memadu). Oleh karena itu, ayat ini 

dikuatkan dan diutamakan dari ayat pertama di atas serta diharamkan kawin lebih 

dari empat orang. 

b. Mendahulukan al-Mufassar dari al-Nash dilihat dari segi dalalahnya, al-Mufassar 

lebih kuat dari al-Nash ( المفسَّرَعلىَالنَّصيرجحَ ).  

Abdul Karim Zaidan, mengemukakan contoh tentang wanita mustahada,7 

bahwa dalam dua riwayat disebut wanita ”mustahaada” wajib berwudhu setiap 

waktu shalat” riwayat ini menunjukkan wajib berwudhu ini setiap kali akan 

mengerjakan shalat meskipun dalam satu waktu, karena pengertian inilah yang 

langsung dipahami. Pengertian ini adalah pengertian yang dikategorikan pada al-

Nash akan tetapi terdapat riwayat lain ang berlawanan dalalahnya dengan riwayat 

pertama yaitu wanita mustahada meskipun dituntut untuk berwudhu setiap kali 

waktu shalat, namun hal demikian ia dapat mengerjakan beberapa shalat dengan 

satukali berwudhu dalam satu waktu shalat.oleh karena itu berlawanan 

dalalahnya dari kedua riwayat di atas, yang dipegangi adalah riwayat kedua. 

c. Mendahulukan ayat Alquran jenis al-Muhkam dari al-zhahir, al-nash dengan al-

mufassar: Dilihat dari segi tingkatan dan kekuatan dalalah antara al-muhkam 

dengan yang lainnya, maka yang paling derajatnya adalah al-muhkam, berfungsi 

sebagai nasikh ( ُحالمحكمَعلىَالظاهرَوَالنَّصَوَالمفسَّر   .(يَُرجَّ

d. Mendahulukan hukum yang disebutkan langsung oleh ibarah nash. Dengan kata 

lain, dilhat dari penunjukan dalalah nash, maka ibarah nash lebih kuat dari 

isyarah nash, karena ibarah nash apa yang disebutkan, bukan berdasarkan isyarat. 

Oleh karena itu, ibarah nash dimenangkan dari ibarah nash. 

e. Mendahulukan isyarahnash atas dalalah nash dilihat dari tingkatannya maka 

isyarah nash lebih kuat dari dalalah nash. Oleh karena itu, yang dimenangkan 

adalah isyarah nash jka terjadi perlawanan dengan dalalah nash. 

f. Mendahulukan dalalahmantuq atas mafhum jika terjadi perlawanan antara 

dalalah mantuq dan mafhum, maka yang dipegangi dan diamalkan adalah dalalah 

mantuq. Dalalah mantuq adalah pengertian atau ketentuan hukum yang di peroleh 

berdasarkan penuturan nash. Oleh karena itu ia lebih kuat dari dalalah mafhum 

yang keberadaannya diperoleh dari pemahaman tersirat (yang tidak di sebut oleh 

nash), tetapi tidak dapat dipisahkan dari yang mantuq. 
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g. Penggambungan dan pengkompromian jika jalan dan cara yang disebutkan di 

atas tidak dapat dilakukan, karena dalil nash yang berlawanan tersebut 

mempunyai kekuatan hukum yang sama, maka jalan atau cara yang akan 

ditempuh adalah menggambungkan dan mengkompromikan dalil atau nash yang 

berlawanan tersebut. Jalan atau langkah ini disebut dengan al-jam’u wa al-taufiq 

  .(الجْمعُوالتَّوفِْيق)

h. Berpaling dari dua dalil yang berlawanan, (العدولَعنالدليلينَالمتعارضين). 

Jika semua jalan tidak dapat dilakukan, begitu pula dengan tarjih terhadap 

perlawanan dua dalil tersebut, maka mujtahid harus memalingkann dengan 

menggunakan istidlal yaitu pindah kepada dalil lain yang lebih rendah 

tingkatannya. Seperti pindah kepada qiyas. Cara pentarjihan yang telah disebut 

diatas adalah cara yang ditempuh oleh mazhab Hanafi.  

 

2. Pentarjihan Perlawanan antar Qiyas 

Berdasarkan pandangan ulama ushul, ternyata diantara qiyas juga terdapat 

perlawanan. Menurut Zaqy al-Din Sya’ban, bahwa jga terjadi perlawaan diantara 

qiyas, maka mujtahid harus mengambil atau berpegang pada salah satu yang terkuat 

darinya. Jika Illat qiyas tersebut salah satunya ditetapkan dengan jalan nash (mansus) 

dan juga lainnya dengan munasabah, maka yang dipegangi adalah Illat mansus. 

Sementara itu menurut penjelasan Muhammad Abu Zahrah, bahwa perlawanan 

antara qiyas pada dasarnya bisa saja terjadi. Jika seorang mujtahid atau faqih melihat 

terdapatnya perlawanan antara dua qiyas, maka dipegangi salah satu yang 

terkuatdiantara keduanya. Menurut penjelasan Abu Zahrah ternyata para ulama 

berbeda pendapat dalam pentarjihan. Mazhab Hanafi misalnya berpegang pada salah 

satu sifat yang berlawanan yang mereka jadikan sebagai Illat pada setiap qiyas. 

Inilah yang disebut dengan Istihsan. Berbeda halnya dengan Imam Malik 

menghadapi perlawanan dua qiyas, ia menguatkan atau brpegang kepada Maslahat. 

Kemudian Imam Syafi’i berbeda pula dengan pendapat yang disebutkan diatas.  

Bagi Imam Syafi’i, dalam menghadapi perlawanan kedua qiyas ini ialah 

menempuh jalan dengan menguatkan aspek yang paling banyak persamaannya. 

Selanjutnya Imam Syaukani menguraikan panjang lebar tentang perlawanan diantara 

dua qiyas ini, serta upaya yang ditempuh dalam pentarjihannya. Pertarjihan tetrdapat 
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perlawanan diantara qiyas ini, bagiImam Syaukani dikelompokkan kepada beberapa 

macam. Adapun caranya adalah sebagai berikut; 

a. Pentarjihan tentang Illat Hukum 

Menurut al- Syaukani, ada empat belas langkah pentarjihan tentang Illat 

ini. Yang terpenting adalah menguatkan atau mendahulukan qiyas dengan Illat 

hakiki daripada qiyas yang illatnya berdasarkan pertimbangan saja. Yang 

dimaksudkan dngan illat hakiki ialah illat mansusah dan illat berdasarkan 

pertimbangan disebut dengan Mustanbathah (yang diperoleh melalui ijtihad). 

b. Pentarjihan dalil yang menunjukkan keberadaan Illat 

Al-Syaukani menjelaskan ada sebelas langkah dalam pentarjihan dalil 

yang menunjukkan keberadaan illat qiyas. Dengan kata lain, keseblas langkah ini 

berkaitan dengan petunjuk penetapan illat. Yang terpenting adalah menguatkan 

illat qiyas yang ditetapkan dengan dalil yang tidak qath’i. Menguatkan atau 

mendahulukan illat qiyas yang ditetapkan dengan dalil yang zahir daripada al-

sabr wa al-Taqsim. 

c. Pentarjihan tentang dalil hukum 

Yang dimaksud disini ialah tentang dalil al-Ashl (pokok). Menurut al-

Syaukani bahwa al-Ashl (pokok) sebagai tempat penyandaran qiyas yang dalilnya 

qath’ih harus lebih didahulukan daripada yang zhanny. 

d. Pertajihan tentang al-far’u (cabang) yang disamakan dengan pokok 

Dalam hal ini menurut al-Syaukani, bahwa al-Far’u (cabang) yang secara 

substansial pertautannya dengan nilai pokok mempunyai nilai hukum dan illat 

yang sama lebih dikuatkan dari al-Far’u (cabang) yang pertautannya dengan 

pokok hanya sama dari segi jenis hukum dan nilai illat saja. 
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Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan 

kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di 

depan kelas dan hasilnya di tempel. 

NO KETERANGAN HASIL 

1 Apakah menggunakan sistem Tarjih dalam Nash al-

Qur’an itu tidak terkesan mendiskriminasi terhadap 

al-Qur’an? Diskusikan dengan temen-temen kalian! 

 

2 Kapan metode Tarjih ini dapat dilaksanakan dalam 

menguaraikan problematika dalam nash al-Qur’an 

atau hadis?? Diskusikan dengan temen-temen kalian! 

 

3 Apakah orang awam berhak melakukan tentang 

Tarjih ini? 

 

4 Apa bedanya Tarjih dengan Naskh? Diskusikan 

dengan teman-teman kalian! 

 

 

 

 

Amatilah gambar ini, renungkan dan kaitkan dengan materi yang anda pelajari! 

Buatlah narasi dari hasil renungan anda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSI 

 

MENGAMATI 
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Kemuliaan terbesar dalam hidup tidak terletak pada ketangguhan, tetapi dalam bangkit 

setiap kali kita jatuh."! 

 

 

 

Konsep tarjih muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil 

dengan dalil lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan jalan (metode) al-

jama` wa al-tawfiq (َوالتوفيق  ,(راجح) Dalil yang dikuatkan disebut dengan rajih .(الجمع

sedangkan dalil yang dilemahkan disebut marjuh ( َمرجوح( . 

Dengan pengertian tersebut, jumhur mengkhususkan tarjih pada permasalahan yang 

zhanni. Menurut mereka tarjih tidak termasuk persoalan yang qath’i. Juga tidak termasuk 

antara yang qath’i dengan yang zhanni. 

Para ulama telah sepakat bahwa dalil yang rajih (dikuatkan) harus diamalkan, 

sebaliknya dalil yang marjuh (dilemahkan) tidak perlu diamalkan. Di antara alasannya, para 

sahabat dalam banyak kasus telah melakukan pen- tarjih-an dan tarjih tersebut diamalkan, 

seperti para sahabat lebih menguatkan hadits yang dikeluarkan oleh Siti ‘Aisyah tentang 

kewajiban mandi apabila telah bertemu antara alat vital lelaki dan alat vital perempuan (H.R. 

Muslim dan Turmudzi), daripada hadits yang diterima dari Abu Hurairah, “Air itu berasal 

dari air”. (H.R. Ahmad Ibnu Hambal dan Ibnu Hibban). 

 

 

 

1. Tulislah contoh-contoh hukum yang dihasilkan dari sistem tarjih, minimal 3 contoh! 

2. Buatlah kliping pendapat-pendapat ulama tentang pro-kontra tarjih! Baik pendapat yang 

menerima atau pendapat yang menolak.  

 

 

 

 

 

 

 

PENUGASAN BELAJAR MANDIRI 

 

HIKMAH 

 

WAWASAN LAIN 
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Pengertian tarjîḥ adalah menguatkan salah satu dari dua dalilatau pendapat agar 

diketahui dalil yang lebihkuat untuk diamalkan dan dalil yang lainnyadibuang. Sedangkan 

syaratTarjih antara lain: (1) Dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk 

menga malkan keduanya dengan cara apa pun; (2) Kedua dalil yang berbenturan itu sama-

sama pantas untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud; (3) Ada petunjuk yang 

mewajibkan beramal dengan salah satu di antara dua dalil dan meninggalkan dalil yang satu 

lagi. 

secara garis besar ulama membagi tarjîh pada tigabagian. Pertama; tarjîh bain al-

nushûsh (mengunggulkan salah satu nash baik al-Quran atau Hadits yang bertentangan), 

kedua; tarjîh bain al-aqyisah (mengunggulkan salah satu Qiyas yang bertentangan), ketiga; 

tarjîh baina nashshin wa qiyâshin (mengunggulkan antara nash dan Qiyas yang 

bertentangan).  

 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Apa yang kamu ketahui tentang tarjih? Berikan penjelasannya secara etimologi dan 

terminologi? 

2. Mengapa dalam konsep hukum Islam ada istilah tarjih? Berikan penjelasan terkait ini? 

3. Siapakah yang berhak menentukan ayat-ayat al-Qur’an atau sunnah itu harus ditarjih 

atau tidak? 

4. Bagaimana cara mengetahui suatu ayat dalam al-Qur’an atau sunnah harus ditarjih? 

5. Apa hikmah munculnya tarjih dalam al-Qur’an? 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGKUMAN 

 

UJI KOMPETENSI 
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1. Khithab syar’i  yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf baik bersifat 

tuntunan, takhyir  (membolehkan)  atau wadl’iy/menetapkan adalah pengertian dari.. 

a. Hukum syar’i  

b. Hukum Wad’i 

c. Hukum Taklifi 

d. Hukum Muamalah 

e. Hukum bagi orang Islam 

2. Hukum syar’i  menurut ulama Ushul fikihdibagi atas dua macam yaitu… 

a. Hukum wajib dan sunnah 

b. hukum taklifi dan hukum wadl’iy 

c. hukum karahah dan ibahah 

d. hukum taklifi dan hukum amali 

e. hukum qur’ani dan hukum fi’liyah 

3. Yang di sebut Al hakim dalam Ushul fiqh adalah 

a. Allah SWT dan Rasul-Nya 

b. Mukallaf 

c. Kitab-kitab Allah 

d. Para Malaikat Allah 

e. Hukum-hukukm Allah  

4. Berkenaan dengan hukum-hukum Allah, mazhab mu’tazilah berpendapat bahwa... . 

a. Akal dapat mengetahui hukum-hukum Allah SWT tanpa perantara rasulNya dan 

kitabNya, karena adanya manfaat atau bahaya 

b. b. Akal tidak dapat mengetahui baik dan buruk kecuali dengan perantara rasul 

dankitabNya 

c. Baik dan buruk ditentukan oleh akal serta rasul dan kitabNya 

d. Akal manusia kadang mengetahui baik dan buruk dan kadang tidak dapat 

e. Baik dan buruk perbuatan mukhallaf tergantung dari pendapat imam madzhabnya 

5. Fungsi dari al hakim dalam Ushul fiqh adalah  

a. Mengadili terdakwa di dalam pengadilan agama 

b. Mengadili mukallaf atas perbuatan dosanya 

c. Menetapkan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf 

d. Mengatur penerapan hukum wadh’i agar sejalan dengan hukum syar’i  

e. Membatasi seluruh perbuatan dan perkataan mukallaf agar terhindar dari dosa 

SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER (PAS) 
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6. Perbuatan mukallaf yang terkait dengan titah Allah disebut dengan... . 

a. Hakim 

b. Hukum 

c. Mahkum ‘Alaih 

d. Mahkum fih 

e. Mukallaf 

7. Segala sesuatu yang dijadikan oleh syar’i  sebagai alasan bagi ada dan tidak 

adanyahukum. 

a. Sebab 

b. Syarat 

c. Mani’ 

d. Hakim 

e. Mahkum alaih 

8. Tuntutan Allah yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntuan 

tidakpasti di sebut 

a. Ijab 

b. Nadb 

c. Karaha 

d. Makruh 

e. Tahrim  

9. Tuntutan Allah yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntuanpasti di 

sebut 

a. Wajib 

b. Haram 

c. Ijab 

d. Nadb 

e. Karahah 

10. Segala sesuatu yang dengan adanya dapat meniadakan hukum atau dapatmembatalkan 

sebab hukum di sebut … 

a. Sebab          

b. Syarat 

c. Taklifi  

d. Wad’i 

e. Mani’ 
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SEMESTER GENAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITTIBA’ 
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 BAB VI  

ITTIBA` 

 

 

 

KOMPETENSI 

INTI 1 

(SIKAP 

SPIRITUAL) 

KOMPETENSI 

INTI 2 

(SIKAP SOSIAL) 

KOMPETENSI INTI 

3 

(PENGETAHUAN) 

 

KOMPETENSI INTI  

4  

(KETRAMPILAN) 

5. Menghayati 

dan 

mengamalkan 

ajaran agama 

yang 

dianutnya;  

6. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, santun, 

peduli (gotong 

royong, 

kerjasama, 

toleran, damai), 

bertanggungjaw

ab, responsif, 

dan pro aktif, 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

sesuai dengan 

perkembangan 

anak di 

lingkungan, 

keluarga, 

sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan 

alam sekitar,  

bangsa, negara, 

kawasan 

regional, dan 

kawasan 

internasional; 

7. Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif pada 

tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan 

kompleks 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan pada 

bidang kajian 

yang spesifik 

sesuai dengan 

bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

masalah;  

 

8. Menunjukkan 

keterampilan 

menalar, 

mengolah, dan 

menyaji secara: 

efektif, kreatif, 

produktif, kritis, 

mandiri, 

kolaboratif, 

komunikatif, dan 

solutif dalam ranah 

konkret dan 

abstrak terkait 

dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya di 

sekolah dan 

bertindak secara  

efektif dan kreatif 

serta mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

dengan kaidah 

keilmuan.  

 

KOMPETENSI INTI 

 



USHUL FIKIH  -  KELAS XII 104 

  

 

 

5.1.Menghayati 

kebenaran cara 

beragama 

melalui 

tahapan ittiba' 

dan hikmahnya 

dalam menjaga 

kemurnian 

syariat 

6.1.Mengamalkan 

sikap selektif 

dan toleran 

sebagai 

implikasi dari 

materi ittiba' 

 

7.1.Memahami 

ittiba` dan 

menyaji secara: 

efektif, kreatif, 

produktif, 

kritis, mandiri, 

kolaboratif, 

komunikatif, 

dan solutif 

dalam ranah 

konkret dan 

abstrak terkait 

dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya di 

sekolah dan 

bertindak 

secara efektif 

dan kreatif 

serta mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

dengan kaidah 

keilmuan 

hukum ittiba` 

 

8.1.Mengomunikasikan 

contohdari 

penerapanittiba` 

dalam menjalankan 

syari'at sehari-hari 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR 
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Sebagaimana dimaklumi bahwa bermazhab adalah mengikuti ajaran yang telah 

dicetuskan oleh imam Mujtahid dan atau mengikuti metode istinbath yang telah dirumuskan 

oleh imam mujtahid dalam proses menentukan hukum sesuatu. Hal ini sesuai pendapat  

Syeikh Al-Buthi yang mengatakan bahwa bermadzhab ialah; “Mengukutnya orang awam 

atau orang yang tidak sampai ke derajat ijtihad  kepadamadzhab imam Mujtahid, baik 

secara terus menerus atau berpindahpindah darimadzhab satu kepada madzhab lainnya”. 

Bermadzhab berfungsi memudahkan umat Islam mempelajari ajaran agamanya, 

sehingga mereka selamat dari penyimpangan, salah tafsir dan kekeliruan. Bermadzhab juga 

dapat membatasi meluassnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Artinya, dengan 

bermadzhab, umat Islam di seluruh dunia hanya dikategorikan dalam empat golongan besar, 

yaitu; Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanbali. Ada 

beberapa istilah terkait dengan proses bermadzhab, yaitu ittiba’, taqlid dan talfiq. 

PETA KONSEP 

 

PRAWACANA 
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A. Pengertian Ittiba’ 

Perkataan “ittiba’” dalam bahasa arab berasal dari “ ittaba’a yattabi’u ittiba’an“ 

( َ ََ–اتبع إتباعاَ-يتبع ) sebuah istilah dalam Bahasa Arab yang berarti menuruti atau 

mengikuti. Ittiba’ yang dimaksud di sini adalah, sebagaimana pernyataan di bawah ini:  

 قَبُْوُلَقَْوِلَاْلقَائِِلََوأَْنَتَتَْعلَُمَِمْنَأَْيَنَقَالَهَُ

Artinya: “Menerima perkataan orang lain yang berkata yang berkata, dan kamu 

mengetahui alasan perkataannya. 

Di samping ada juga yang memberi definisi: 

 قَبُْوُلَقَْوِلَاْلقَائِِلَبِدَِلْيٍلََراِجحٍَ

Artinya:  “menerima perkataan seseorang dengan dalil yang lebih kuat. 

Jika kita gabungkan definisi-definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa, ittiba’ 

adalah mengambil atau menerima perkataan seorang fakih atau mujtahid, dengan 

mengetahui alasannya serta tidak terikat pada salah satu mazhab dalam mengambil suatu 

hukum berdasarkan alasan yang diaagap lebih kuat dengan jalan membanding. 

Maka, menurut istilah pengertian ittiba’ adalah menerima perkataan orang lain 

dengan mengetahui sumber alasan perkataan tersebut atau mengikuti pendapat mujtahid 

dengan mengetahui dali-dalilnya. Orang yang melakukan ittiba’ disebut muttabi’, yakni 

orang yang tidak mampu berijtihad tetapi mengetahui dalil-dalil mujtahid. Dari mereka 

ada yang disebut “muhaqqiqun” yaitu orang-orang yang mampu meneliti, meriksa dan 

menyelidiki mana pendapat yang lebih kuat, mana pendapat yang lemah, dan mana fiqih 

Assunnah dan fiqih alMazhab. Jadi ittiba’ adalah mengikuti seseorang karena nyata dan 

jelas dalilnya serta sah madzhabnya. Karena itu selain al-Qur’an, sunnah Nabi, qaul dan 

amal para sahabat, serta hasil ijtihad beberapa tabi’in dan para imam madzhab, ijtihad 

para muttabi’ juga menjadi hujjah dalam agama dan ilmu syari’ah.  

Ittiba’ kepada ulama dengan mengerti alasan dan dalilnya yang jelas termasuk 

perbuatan yang utama. Karena seseorang yang berittiba’ berarti ia menjalankan sesuatu 

dengan pengertian, berpedoman kepada sunnah Nabi. Kalau seseorang tidak sampai 

kepada taraf ijtihad, hendaknya berusaha sampai kepada taraf ittiba’, dengan ittiiba’ kita 

dapat beramal dengan pengertian dan kesadaran yang benar. 

 

MATERI PEMBELAJARAN 
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B. Tujuan Ittiba’ 

Dengan adanya Ittiba` diharapkan agar setiap kaum muslimin, sekalipun ia orang  

awam, ia dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan, tanpa 

diselimuti keraguan sedikitpun. Suatu ibadah atau amal jika dilakukan dengan penuh 

keyakinan akan menimbulkan keikhlasan dan kekhusukan. Keikhlasan dan kekhusukan 

merupakan syarat sahnya suatu ibadah atau amal yang dikerjakan. 

 

C. Kedudukan Ittiba’ dalam Islam 

Ittiba' kepada Rasulullah saw mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam 

Islam, bahkan merupakan salah satu pintu seseorang dapat masuk Islam. Berikut ini akan 

disebutkan beberapa kedudukan penting yang ditempati oleh ittiba', di antaranya adalah: 

Pertama, Ittiba' kepada Rasulullah saw adalah salah satu syarat diterima amal. 

Sebagaimana para ulama telah sepakat bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua:  

1. Mengikhlaskan niat ibadah hanya untuk Allah swt semata.  

2. Harus mengikuti dan serupa dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah saw.  

    Ibnu 'Ajlan mengatakan: "Tidak sah suatu amalan melainkan dengan tiga 

perkara: taqwa kepada Allah swt, niat yang baik (ikhlas) dan ishabah (sesuai dan 

mengikuti sunnah Rasul)." Maka barangsiapa mengerjakan suatu amal dengan didasari 

ikhlas karena Allah swt semata dan serupa dengan sunnah Rasulullah saw, niscaya amal 

itu akan diterima oleh Allah swt. Akan tetapi kalau hilang salah satu dari dua syarat 

tersebut, maka amal itu akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah swt. Hal inilah yang 

sering luput dari pengetahuan banyak orang. Mereka hanya memperhatikan satu sisi saja 

dan tidak memperdulikan yang lainnya. Oleh karena itu sering kita dengar mereka 

mengucapkan: "yang penting niatnya, kalau niatnya baik, maka amalnya baik."  

Kedua,Ittiba' merupakan bukti kebenaran cinta seseorang kepada Allah swt dan 

Rasul-Nya. Allah swt berfirman: 

ََُغفُوٌرَرََّ َوٱلِلَّ ََُويَْغِفْرَلَُكْمَذُنُوبَُكْمََ  ََفَٱتَّبِعُونِىَيُْحبِْبُكُمَٱلِلَّ ٣١َِحيمٌَقُْلَإِنَُكنتُْمَتُِحبُّوَنَٱلِلَّ  

Artinya: "Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, 

niscaya Allah swt mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang." (QS. Ali Imran[3]: 31). 

Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan ucapannya: "Ayat yang mulia ini 

sebagai hakim bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah swt, akan tetapi tidak 

mengikuti sunnah Muhammad saw. Karena orang yang seperti ini berarti dusta dalam 
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pengakuan cintanya kepada Allah swt sampai dia ittiba' kepada syari'at agama Nabi 

Muhammad saw dalam segala ucapan dan tindak tanduknya."  

Ketiga,Ittiba' adalah sifat yang utama wali-wali Allah swt  Ibnu Taimiyah dalam 

kitabnya menjelaskan panjang lebar perbedaan antara waliyullah dan wali syaitan, 

diantaranya beliau menjelaskan tentang wali Allah swt dengan ucapannya: "Tidak boleh 

dikatakan wali Allah swt kecuali orang yang beriman kepada Rasulullah saw dan syari'at 

yang dibawanya serta ittiba' kepadanya baik lahir maupun batin. Barangsiapa mengaku 

cinta kepada Allah swt dan mengaku sebagai wali Allah swt, tetapi dia tidak ittiba' 

kepada Rasul-Nya, berarti dia berdusta. Bahkan kalau dia menentang Rasul-Nya, dia 

termasuk musuh Allah swt dan sebagai wali syaitan." Imam Ibnu Abil 'Izzi Al-Hanafi 

berkata: "Pada hakikatnya yang dinamakan karamah itu adalah kemampuan untuk 

senantiasa istiqamah di atas al-haq, karena Allah swt tidak memuliakan hamba-Nya 

dengan suatu karamah yang lebih besar dari taufiq-Nya yang diberikan kepada hamba itu 

untuk senantiasa menyerupai apa yang dicintai dan diridhai-Nya yaitu istiqamah di 

dalam mentaati Allah swt dan Rasul-Nya dan ber-wala kepada wali-wali Allah swt serta 

bara' dari musuh-musuh-Nya." Mereka itulah wali-wali Allah swt sebagaimana tersebut 

dalam firman-Nya: 

َََِّلََخْوٌفَ َأَْوِليَا َءَٱلِلَّ ٦٢ََعلَْيِهْمََوََّلَهُْمَيَْحَزنُونََأَََّل َإِنَّ  

Artinya: "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah swt itu, tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Yunus[10]: 

62). 

Demikianlah beberapa kedudukan ittiba' yang tinggi dalam syari'at Islam dan 

masih banyak lagi kedudukan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ittiba' kepada 

Rasulullah saw merupakan suatu amal yang teramat besar dan banyak mendapat 

rintangan. Mudahmudahan Allah swt menjadikan kita termasuk orang-orang yang ittiba' 

kepada Nabi-Nya dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kita akan bertemu Allah 

swt dengan membawa husnul khatimah. 

 

D. Macam-macam Ittiba’  

Ittiba’ ada dua macam, yaitu ittiba’ kepaada Allah dan rasul-Nya, dan ittiba’ 

kepada selain Allah dan rasul-Nya, yaitu kepada ulama sebagai Warasatul Anbiya’. 

Sesuai dengan jiwa Islam, agar perbuatan seseorang itu betul-betul berjalan  di atas rel 
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yang benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan rasul-Nya, maka kita diperintahkan 

bahkan diwajibkan ittiba’ kepada Nabi, sesuai dengan firman Allah: 

ََُغفُوٌرَرََّ َوٱلِلَّ ََُويَْغِفْرَلَُكْمَذُنُوبَُكْمََ  ََفَٱتَّبِعُونِىَيُْحبِْبُكُمَٱلِلَّ ٣١ِحيمٌَقُْلَإِنَُكنتُْمَتُِحبُّوَنَٱلِلَّ  

Artinya: “Katakanlah olehmu wahai Muhammad, apabila kamu sekalian 

mencintai Allah, maka ikutilah (ittiba’lah) kepada Ku niscaya Allah mengasihimu”. 

(Q.S. AliImran: 31). 

 

E. Dasar dan Hukum Ittiba’ 

Seorang muslim wajib ittiba’ kepada Rasulullah saw dengan menempuh jalan 

yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan. Begitu banyak ayat al-

Qur’an yang memerintahkan setiap muslim agar selalu ittiba’ kepada Rasulullah saw di 

antaranya firman Allah swt. 

ََ َٱلِلَّ ُسوَلََِۖفَإِنَتََولَّْو۟اَفَإِنَّ َََوٱلرَّ ِفِرينَََقُْلَأَِطيعُو۟اَٱلِلَّ َٱْلَك  ٣٢َََّلَيُِحبُّ  

Artinya: “Katakanlah: “Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, 

maka sesungguhnya Allah swt tidak menyukai orang-orang kafir” (QS. Ali lmran[3]: 

32).  

Dalam ayat lain Allah swt berfirman: 

َََسِميٌعََعِليمٌَيَ  أَيَُّهاَٱلَِّذيَنَ َٱلِلَّ َََۚإِنَّ ََِوَرُسوِلهِۦَََِۖوٱتَّقُو۟اَٱلِلَّ ُمو۟اَبَْيَنَيَدَِىَٱلِلَّ ١َءاَمنُو۟اَََّلَتُقَدِّ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah swt 

dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah swt Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. al-Hujurat[49]:1). 

Demikian juga Allah swt memerintahkan setiap muslim agar ittiba’ kepada 

sabilil mukminin yaitu jalan para sahabat Rasulullah saw dan mengancam dengan 

hukuman yang berat kepada siapa saja yang menyeleweng darinya: 

ََويَتَّبِْعََغْيَرََسبِيِلَٱْلُمْؤِمنِيَنَنَُولِّهِۦََماَ َبَْعِدََماَتَبَيََّنَلَهَُٱْلُهدَى  سُوَلَِمنٌۢ ََوَمنَيَُشاقِِقَٱلرَّ تََولَّى 

َوَسا َءْتََمِصيًرا ١١٥ََونُْصِلهِۦََجَهنََّمََِۖ  

Artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudahjelas kebenaran 

baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan Ia 

leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan Ia ke dalam 

jahanam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”. (QS. An-Nisa‟[4]: 115). 

Semua pernyataan memberikan penjelasan bahwa ittiba’ dalam bidang agama 

Islam sangat urgen sekali. Namun demikian, menurut Haq & Faisal (1997), menjelaskan 
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bahwa bagi orang yang mempunyai kesanggupan untuk mengadakan penelitian terhadap 

nash-nash dan mengistinbatkan hukum dari nash-nash tersebut, tidak layak mengikuti 

pendapat orang lain tanpa mengemukakan hujjahnya. Akan tetapi bagi orangorang yang 

tidak mampu meneliti nash-nash tersebut, maka ia dianjurkan mengikuti apa yang 

disampaikan oleh mujtahid, tentunya dengan mengentahui dasar dari pendapat mujtahid 

tersebut. 

 

F. Kepada siapa harus Ittiba’ 

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa yang berhak kita berittiba‟ 

kepadanya adalah mereka yang pendapatnya didasari dengan dalil yang jelas, dalam hal 

ini Rasulullah saw adalah orang yang paling berhak kita ikuti hal itu sebagaimana Allah 

swt berfirman;  

ََ ِخَرََوذََكَرَّٰللاه َََواۡليَۡوَمَاَّۡل  َِاُۡسَوةٌََحَسنَةٌَلَِّمۡنََكاَنَيَۡرُجواَّٰللاه ٢١ًراََكثِيَۡلَقَۡدََكاَنَلَُكۡمَفِۡىََرسُۡوِلَّٰللاه  

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik., 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kesenangan) hari akhirat dan 

dia banyak menyebut Allah." (QS. Al-Ahzab[33]:21). 

Dalam ayat lain Allah swt berfirman: 

ُكْمََعْنهَُفَٱنتَُهو۟اََۚ ُسوُلَفَُخذُوهََُوَماَنََهى  ُكُمَٱلرَّ َءاتَى   َوَماَ 

Artinya: “Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (QS. Al-Hasyr[59]: 7). 

Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan: Ittiba’ adalah seseorang mengikuti apa 

yang datang dari Rasulullah saw dan para shahabatnya. Ittiba’ kepada Nabi saw dalam 

keyakinan akan terwujud dengan meyakini apa yang diyakini oleh Nabi saw sesuai 

dengan bagaimana beliau meyakininya – apakah merupakan kewajiban, kebid’ahan 

ataukah merupakan pondasi dasar agama atau yang membatalkannya atau yang merusak 

kesempurnaannya dst – dengan alasan karena beliau saw meyakininya.  

Ittiba’ kepada Nabi saw dalam perkataan akan terwujud dengan melaksanakan 

kandungan dan makna-makna yang ada padanya. Bukan dengan mengulang-ulang lafadz 

dan nashnya saja. Sebagai contoh sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Malik bin Al-

Huwaris dalam Kitab Al-Fathu Al-Rabbani: 

 قالَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلم:ََصلُّْواََكَماََرأَْيتُُمْونِْيَأَُصلِّي.َ



USHUL FIKIH  -  KELAS XII 111 

  

Artinya: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”.(HR. 

Bukhori). 

Ittiba’ kepadanya adalah dengan melaksanakan shalat seperti shalat beliau. 

Sedangkan ittiba’ kepada Nabi saw di dalam perkara-perkara yang ditinggalkan adalah 

dengan meninggalkan perkara-perkara yang beliau tinggalkan, yaitu perkara-perkara 

yang tidak disyariatkan. Sesuai dengan tatacara dan ketentuan Nabi saw di dalam 

meninggalkannya, dengan alasan karena beliau saw meninggalkannya. Dan ini adalah 

batasan yang sama dengan batasan ittiba’ di dalam perbuatan. 

 

 

 

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan 

kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di 

depan kelas dan hasilnya ditempel. 

NO KETERANGAN HASIL 

1 Mengapa dalam berislam dianjurkan beriitiba’ secara 

benar? Diskusikan dengan temen-temen kalian! 

 

2 Apakah ada sesorang Muslim yang tidak diwajibkan 

ittiba’? Diskusikan dengan temen-temen kalian! 

 

3 Kenapa orang awam berhak melakukan ittiba’ini? 

Diskusikan dengan temen-temen kalian! 

 

4 Apa bedanya ittiba’ dengan taqlid? Diskusikan 

dengan temen-temen kalian! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSI 
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Amatilah gambar ini, renungkan dan kaitkan dengan materi yang anda pelajari! 

Buatlah narasi dari hasil renungan anda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal, padahal tidak bertindak adalah 

kegagalan yang jelas sudah terjadi."! 

 

 

 

Ketika al-ittibā’ yang dimaksud adalah mengikuti Rasulullah, maka maksudnya 

adalah mengikuti syariat dan agama atau Sunnahnya (ittibā’ al-syar’ al-Muhammadī wa al-

dīn al-nabawī) dalam setiap perkataan dan amal perbuatannya, serta dalam berbagai keadaan 

yang dialaminya. Kewajiban ittibā’ kepada Rasulullah tersebut diperintahkan antara lain 

seperti dalam Q.S. Āli ’Imrān [3]: 31 adalah karena beliau memiliki beragam kemuliaan 

yang utama (syamā‘il). Khususnya setelah para Nabi lainnya tiada, maka beliau adalah yang 

paling berhak untuk dijadikan teladan (qudwah), diikuti (ittibā’), dipegang teguh syariatnya, 

diteladani jejak langkahnya dan untuk diamalkan ajarannya yang telah diwahyukan Allah 

kepadanya. 

Oleh karena itu, berdasarkan kerangka dasarnya secara ontologis, konsepsi al-ittibā’ 

dikategorikan sebagai salah satu bagian dari dwilogi aksioma agama paling fundamental 

dalam Islam; yang harus terpaut secara sinergis dengan konsepsi mengesakan Allah (al-

tauhīd). Itulah pentingnya kajian tentang ittiba’.  

 

 

MENGAMATI 

 

HIKMAH 

 

WAWASAN LAIN 
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1. Tulislah ayat-ayat al-Qur’an atau hadis yang menganjurkan untuk berittiba’, minimal 3 

ayat atau 3 hadis! 

2. Buatlah kliping pendapat-pendapat ulama tentang pro-kontra ittiba’!  

 

 

 

Pengertian ittiba’ adalah menerima perkataan orang lain dengan mengetahui sumber 

alasan perkataan tersebut atau mengikuti pendapat mujtahid dengan mengetahui dali-

dalilnya.  

Dengan adanya Ittiba` diharapkan agar setiap kaum muslimin, sekalipun ia orang  

awam, ia dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan penuh keyakinan, tanpa diselimuti 

keraguan sedikitpun. Suatu ibadah atau amal jika dilakukan dengan penuh keyakinan akan 

menimbulkan keikhlasan dan kekhusukan. Keikhlasan dan kekhusukan merupakan syarat 

sahnya suatu ibadah atau amal yang dikerjakan. 

Ittiba' kepada Rasulullah saw mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam 

Islam, bahkan merupakan salah satu pintu seseorang dapat masuk Islam. Ittiba’ ada dua 

macam, yaitu ittiba’ kepaada Allah dan rasul-Nya, dan ittiba’ kepada selain Allah dan rasul-

Nya, yaitu kepada ulama sebagai warasatul Anbiya’.  

 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Apa yang kamu ketahui tentang ittiba’? Berikan penjelasannya secara etimologi dan 

terminologi? 

2. Mengapa dalam konsep hukum Islam ada istilah ittiba’? Berikan penjelasan terkait ini? 

3. Apa manfaat ittiba’ bagi umat Islam yang masih awam soal agama Islam, khususnya 

berkiatan dengan hukum Islam? 

4. Apakah ittiba’ itu wajib bagi semua umat Islam? Kepada siapa mereka harus ittiba’? 

5. Apa hikmah munculnya konsep ittiba’ dalam agama Islam? 

 

 

PENUGASAN BELAJAR MANDIRI 

 

RANGKUMAN 

 

UJI KOMPETENSI 
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TAQLID 
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BAB VII  

TAQLID 

 

Kompetensi Inti (KI) 

KOMPETENSI 

INTI 1 

(SIKAP 

SPIRITUAL) 

KOMPETENSI 

INTI 2 

(SIKAP SOSIAL) 

KOMPETENSI INTI 

3 

(PENGETAHUAN) 

 

KOMPETENSI INTI  

4  

(KETRAMPILAN) 

9. Menghayati dan 

mengamalkan 

ajaran agama 

yang dianutnya;  

10. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, santun, 

peduli (gotong 

royong, 

kerjasama, 

toleran, damai), 

bertanggungjaw

ab, responsif, 

dan pro aktif, 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

sesuai dengan 

perkembangan 

anak di 

lingkungan, 

keluarga, 

sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan 

alam sekitar,  

bangsa, negara, 

kawasan 

regional, dan 

kawasan 

internasional; 

11. Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif pada 

tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan 

kompleks 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan pada 

bidang kajian 

yang spesifik 

sesuai dengan 

bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

masalah;  

 

12. Menunjukkan 

keterampilan 

menalar, 

mengolah, dan 

menyaji secara: 

efektif, kreatif, 

produktif, kritis, 

mandiri, 

kolaboratif, 

komunikatif, dan 

solutif dalam 

ranah konkret dan 

abstrak terkait 

dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya di 

sekolah dan 

bertindak secara 

efektif dan kreatif 

serta mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

dengan kaidah 

keilmuan.  

 

KOMPETENSI INTI 
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KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

5.2.Menghayati 

kebenaran 

beragama 

melalui taqlid 

dan hikmahnya 

dalam menjaga 

kemurnian 

syariat 

6.2.Mengamalkan 

sikap selektif 

dan toleransi 

sebagai 

implikasi dari 

materi taqlid 

7.2.Memahami 

ketentuan 

taqlid 

8.2.Menyajikan 

contoh dari 

penerapan taqlid 

dalam 

menjalankan 

syariat sehari-hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETA KONSEP 

KOMPETENSI DASAR 
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Praktek taqlid memang sudah menjadi kenyataan sejarah. Baik yang pro dan yang 

kontra sama-sama memiliki pondasi pijakan. Dalam tataran dogmatis, kelompok pro taqlid 

menggunakan al-Qur’an antara lain Surat 21 (al-Abiya’): 7,9 Surat 4 (al-Nisa’): 5910 dan 

surat 16 (al-Nahl): 4311 sebagai justifikasinya. Sementara kelompok yang kontra 

menggunakan ayat lainnya sebagai dalil larangan taqlid, antara lain surat 9 (al-Tawbah): 

31,12 surat 43 (al-Zukhru): 2313 dan surat 33 (al-Ahzab): 67.14 Di samping pertarungan 

dengan menggunakan nash al-Qur’an, sunnah Nabi pun menjadi landasan masing-masing 

kelompok. 

Dalam tataran diskursus akademik, kelompok pro taqlid menyatakan bahwa 

mengambil hukum langsung pada al-Qur’an dan al-Sunnah sangatlah sulit dan kompleks 

karena, pertama, membutuhkan syarat-syarat intellectual quality yang cukup berat dan, 

kedua, kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan yag komprehensif yang bertebaran dan 

tidak terkodifikasi dengan baik sebagai pertimbangan hukum. Alasan ini dibantah oleh al-

Syaukani yang menyatakan bahwa kompendiun (mukhtasar) yang mencakup semua dalil 

yang dibutuhkan untuk ijtihad sebenarnya sudah ada dan cukup sebagai dasar, sehingga 

tidak ada alasan lagi untuk taqlid.  

Perdebatan tentang taqlid belum berakhir dan tidak akan berakhir. Sampai saat ini 

dua kubu terus eksis, bahkan kemudian muncul kelompok ketiga sebagai kelompok moderat 

yang menyatakan bahwa taqlid itu ada dua macam, yang dibolehkan dan yang dilarang. Al-

Shanqiti dengan apik menjelaskan dua model taqlid ini dengan mendasarkan pada 

kemampuan berfikir seseorang sebagai indikatornya. Orang awam tanpa kemampuan 

berfikir dan mengakses kepada nash secara mandiri dibolehkan untuk taqlid sementara yang 

sebaliknya adalah dilarang. 

Sayangnya, diskusi tentang taqlid ini sangat banyak pada ranah tekstual, dogma dan 

teoritis. Tidaklah banyak kajian taqlid yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

sosio-historis, pendekatan dengan menyelami lautan data historis dengan melihat faktor 

sosial sebagai pendorong dinamika sejarah itu sendiri. Salah satu dari yang sedikit ini adalah 

tentang taqlid dalam kaitannya dengan kemunculan tradisi mukhtasar dalam sejarah hukum 

Islam yang ditulis oleh Mohammad Fadel dengan menggunakan pendekatan sosiologis. 

Kajian ini ingin mengisi kekurangan kajian taqlid secara sosiologis. 

 

 

PRAWACANA 
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A. Pengertian Taqlid 

Istilah taqlid berasal dari qollada yuqollidu taqlidan( َ ََ–قَلَّدَ تَقِلْيداًََ-يُقلِّد ) yang 

berarti mengikuti, meniru, dan  mengikat . Kemudian dalam istilah agama dipergunakan 

dalam arti: mengikuti pendapat orang lain yang diyakini kebenarannya sesuai dengan Al-

Qur’an dan Al-Hadits. Ada sebagian pendapat ulama’ ahli bahasa menjelaskan bahwa 

istilah taqlid  berasal dari qiladah yang berarti kalung atau rantai yang diikatkan pada 

yang lainnya. Sadangkan menurut istilah (terminologi) taqlid adalah: 

َالتقليدَهوَقبولَالقائلَوأنتََّلَتعلمَمنَأينَقالهَ

Artinya: “Taqlid ialah menerima atau mengikutinya terhadap pendapat orang 

lain,sadangkan engkau tidak mengetahui atas dasar apa dia berpendapat demikian”. 

Adapun Taqlid menurut pendapat Hasbi al-Shiddieqy adalah: 

  .العملَبقولَمنَليسَقولهَاحدىَالحججَالشرعيةَبَلَحجةَمنها

Artinya: Mengamalkan pendapat orang yang pendapatnya itu bukan suatu 

hujjah syar’i yyah tanpa ada hujjah. 

Menurut Imam al-Ghozali Taqlid ialah menerima perkataan tidak dengan 

alasan/hujjah. Jadi menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar 

pengambilannya dinamakan taqlid. Sedangkan orang yang menerima pendapat 

dinamakan muqallid. Menurut para ulama hukum bertaqlid bagi orang yang mampu 

berijtihad sendiri hukumya haram. Inilah yang dimaksudkan dengan ungkapan Imam 

Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa bertaqlid hukumnya haram. Sedangkan bagi selain 

mujtahid baik orang awam maupun orang yang sudah alim tapi belum memenihi syarat 

ijtihad maka hukumnya wajib. Dalam hal ini orang alim dan orang awam sama-sama 

wajib bertaqlid. 

Dalam hal ini Dr. Said Romadlon mengutip pendapat Imam Ibnul Qayyim yang 

disetujui oleh beberapa para ulama sebagai berikut: “Bahwa telah 

lengakapnyakitabkitab Assunah saja belun cukup untuk dijadikan andasan fatwa, tetapi 

jugadiperlukan adanya tingkat kemampuan istinbat dan keahlian berfikir. Bagi 

yangtidak memliki kemampuan tersebut, maka ia berkewajiban mengikuti firman 

AllahSWT. Yang terdapat dalam Q.S. anNahl ayat 43, yang berarti harus bertaklid”. 

Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa tidak semua sahabat itu ahali fatwa, begitu pula 

MATERI PEMBELAJARAN 
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para tabi’ni. Ini berarti sebagian para sahabat dan tabi’in bertaklid kepada ahli fatwa, 

dan tidak ada satupun dari para sahabat dan tabi’in mengingkari taklid tersebut. 

Dengan demikian maka tidak semua bertaqlid itu tercela/jelek. Bertaqlid yang 

tercela adalah taqlid buta yaitu bertaqlid yang hanya pasrah terhadap semua pendapat 

sebagaimana adanya tanpa memahami dan berusaha mengetahui dalil-dalil pendapat 

terebut. Mereka dianggap jelek karena tidak berusaha meningkatkan kualitas taqlidnya. 

Sedangkan taqlidnya orang alim yang belum mencapai tingkatan mujtaid adalah sesuatu 

yang tetap terpuji bahkan wajib, dan yang demikian itu lebih baik dari pada memaksakan 

diri berijtihad padahal ia belum mampu. 

Jadi bertaqlid, tidak selalu identik dengan mengikuti secara membabi buta, tanpa 

sama sekali mempertimbangkan apakah pendapat yang diikuti itu benar atau sesat. 

Memang, pada tingkat pertama semua orang pasti mengalami proses mengikuti tanpa 

mengerti kekuatan pendapat yang diikuti. Anak yang baru belajar shalat, pasti dia 

mengikuti pelajaran gurunya tanpa mempersoalkan dalil-dalilnya, kuat atau tidak. Tetapi 

setelah tingkat permulaan ini terlampaui, maka harus diusahakan supaya pengetahuannya 

meningkat menurut kemampuan dan kesempatan yang ada. Sewajarnya, dia harus 

mengetahui dan meyakini kebenaran pelajaran yang diikutinya, dengan berusaha 

mengetahui dalil-dalilnya. Dengan mengetahui serba sedikit tentang dalil-dalil itu, tidak 

lah berarti dia harus lepas dari tingkatan bertaqlid. 

Selain itu, fenomena taqlid dapat terjadi dalam dua tempat;  

1. Seorang yang taqlid (muqollid) adalah orang awam yang tidak mampu mengetahui 

hukum (yakni ber-istimbath dan istidlal, pent) dengan kemampuannya sendiri, maka 

wajib baginya taqlid. Berdasarkan firman Allah SWT: 

ْكِرَإِنَُكنتُْمَََّلَتَْعلَمَُ ۟اَأَْهَلَٱلذِّ َإِلَْيِهْمََۚفَْسـ لُو  َِرَجاًَّلَنُّوِحى  أَْرَسْلنَاَِمنَقَْبِلَكَإَِّلَّ ٤٣َونَََوَماَ   

Artinya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan 

jika kamu tidak mengetahui.” (QS. an-Nahl : 43) 

Dan hendaknya ia mengikuti orang (yakni ‘ulama) yang ia dapati lebih utama 

dalam ilmu dan waro '(kehati-hatian) nya, jika hal ini sama pada dua orang (‘ulama), 

maka hendaknya ia memilih salah seorang diantara keduanya.  

2. Terjadi pada seorang Mujtahid suatu kejadian yang ia harus segera memutuskan 

suatu masalah, sedangkan ia tidak bisa melakukan penelitian maka ketika itu ia 

boleh taqlid. Sebagian ‘ulama mensyaratkan untuk bolehnya taqlid : hendaknya 
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masalahnya (yang ditaqlidi) bukan dalam ushuluddin (pokok agama/aqidah, pent) 

yang wajib bagi seseorang untuk meyakininya; karena masalah aqidah wajib untuk 

diyakini dengan pasti, dan taqlid hanya memberi faidah dzonn (persangkaan). dan 

yang rojih (kuat) adalah bahwa yang demikian bukanlah syarat, berdasarkan 

keumuman firman Allah subhanahu wa ta’ala : 

ْكِرَإِنَُكنتُْمَََّلَتَْعلَمَُ ۟اَأَْهَلَٱلذِّ َإِلَْيِهْمََۚفَْسـ لُو  َِرَجاًَّلَنُّوِحى  أَْرَسْلنَاَِمنَقَْبِلَكَإَِّلَّ ٤٣َونَََوَماَ   

Artinya: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan 

jika kamu tidak mengetahui.” (QS. an-Nahl: 43). 

Ayat ini adalah dalam konteks penetapan kerasulan yang merupakan 

ushuluddin, dan karena orang awam tidak mampu untuk mengetahui (yakni ber-

istinbath dan istidlal) kebenaran dengan dalil-dalinya. Maka jika ia memiliki udzur 

dalam mengetahui kebenaran, tidaklah tersisa (baginya) kecuali taqlid, berdasarkan 

firman AllahSwt: 

َوَمنَيُوقََ َنفُِسُكْمََ  َََماَٱْستََطْعتُْمََوٱْسَمعُو۟اََوأَِطيعُو۟اََوأَنِفقُو۟اََخْيًراَّْلِ َنَْفِسهِۦََفَٱتَّقُو۟اَٱلِلَّ ُشحَّ

ئَِكَهُُمَٱْلُمْفِلُحونََ
١٦فَأُ۟ولَ    

Artinya: “Bertakwalah kepada Alloh semampu kalian.” (QS. at-Taghobun: 16) 

 

B. Ruang Lingkup Taqlid 

Dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan melarang orang Islam 

ikut-ikutan dalam menjalankan agama, di antaranya firman Allah dalam surat 

Luqman(31): 21: 

َۚأََولَوَْ  َ َُقَالُو۟اَبَْلَنَتَّبُِعََماََوَجْدنَاََعلَْيِهََءابَا َءنَا أَنَزَلَٱلِلَّ ُنَََوإِذَاَقِيَلَلَُهُمَٱتَّبِعُو۟اََماَ  َكاَنَٱلشَّْيَط 

ََعذَاِبَٱلسَِّعيرَِ  يَْدُعوهُْمَإِلَى 

Artinya: Bila dikatakan kepada mereka ikutilah apa-apa yang telahditurunkan 

Allah mereka berkata: bahkan kami mengikuti apaapayang kami temukan bapak- 

bapakkami melakukannya. 

Di samping itu, ada pula ayat yang mengisyaratkan tidak perlu semua mendalami 

pengetahuan agama, tapi cukup sebagian orang saja, sebagai mana diterangkan dalam 

firman Allah pada surat al-Taubah (9): 122: 



USHUL FIKIH  -  KELAS XII 121 

  

يِنََوِليُنِذُرو۟اَقَْوَمُهْمَإِذَاََرَجعَُ ْنُهْمََطا ئِفَةٌَلِّيَتَفَقَُّهو۟اَفِىَٱلدِّ َفِْرقٍَةَّمِ ۟اَإِلَْيِهْمَلَعََفَلَْوََّلَنَفََرَِمنَُكّلِ لَُّهْمَو 

 يَْحذَُرونََ

Artinya: Kenapa tidak keluar sebagian dari setiap golongan di antaramereka 

untuk mendalami pengetahuan agama dan mengajari(memperingatkan) kaumnya 

setelah mereka kembali. 

 

Karena sebagian yang tahu pengetahuan agama dan banyak yangtidak tahu, maka 

yang tidak tahu itu disuruh bertanya kepada yangtahu, sebagaimana difirmankan Allah 

dalam surat an-Nahl(16): 43: 

ْكِرَإِنَُكنتُْمَََّلَتَْعلَُمونََ ۟اَأَْهَلَٱلذِّ  فَْسـ لُو 

Artinya: Bertanyalah kepada para ahli ilmu, jika kamu tidakmengetahui. 

Oleh karena adanya isyarat-isyarat Al-Qur’an yang di satu segi melarang ber-

taqlîd dan dari segi lain mengisyaratkan menyuruh untuk ber-taqlîd, maka terdapat 

perbincangan yang meluas di kalangan ulama tentang taqlid tersebut. Perbincangan 

ulama dalam hal ini adalah: 

Pertama, tentang apakah taqlîd itu dapat menghasilkan suatu ilmu yang 

membawa kepada tingkat yakin? (1) .Al-Ghazali menjelaskan bahwa taqlîd itu buknalah 

suatu cara yang dapat membawa kepada ilmu yang meyakinkan, baik dalam hal-hal yang 

berkenaan dengan ushuluddin, maupun dalam bidang syariah; (2).Golongan Hasyawiyah 

dan Ta’limiyah berpendapat bahwa cara untuk mendapatkan yang hak atau kebenaran itu 

hanya lah melalui taqlîd. Karena itu wajib ber-taqlid dan haram hukumnya berijtihad 

dengan menggunakan nalar.  

Al-Ghazali membantah pendapat kedua ini dengan dua alasan: (a). Kebenaran 

seorang muqallid tidak dapat diketahui secara dharûrî (nyata) kecuali dengan dalil, baik 

melalui mukjizat dan kebenaran wahyu atau melalui kabar dari Nabi; (b). Ada 

kemungkinan diketahui secara dharuri kesalahan muqallid itu, karena kalau ia 

dinyatakan salah, maka mengandung arti terdapat kesalahan dalam mazhab yang 

diikutinya itu. 

Kedua, tentang boleh tidaknya taqlîd dalam bidang ushuluddin atau hal-hal yang 

bersifat ‘aqliyat, karena ushuluddin (‘akidah) itu sendiri harus didasarkan pada 

keyakinan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama: (1). 

Kebanyakan ulama berpendapat tidak boleh ber-taqlîd dalam bidang ushuluddin. Hal ini 

dikuatkan oleh al-Razi. Ketidakbolehan ber-taqlîd dalam bidang ini berlaku untuk 
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kalangan mujtahid dan berlaku untuk orang awam. Alasannya ialah bahwa untuk sampai 

dapat menghasilkan ilmu yang meyakinkan dalam ushuluddin (seperti tentang keesaan 

Allah dan lainnya) adalah wajib atas Rasul berdasarkan firman Allah dalam surat 

Muhammad (47): 19: 

َُ َٱلِلَّ هََإَِّلَّ  فَٱْعلَْمَأَنَّهُۥَََّل َإِلَ 

Artinya: Ketahuilah wahai Muhammad bahwa tiada Tuhan selain Allah. 

Ayat ini menunjukkan wajib mengetahui Allah. Mengetahui sampai kepada 

keyakinan itu hanya dapat dilakukan dengan ilmu dan tidak dengan ikut-ikutan. Hal 

tersebut berlaku pula untuk kita, karena kita disuruh mengikuti jejak Nabi Muhammad 

SAW. 

Sementara itu, taqlid dapat terbagi menjadi dua jenis, yakni: 

1. Taqlid yang umum. 

Penjelasanya adalah berikut ini, seseorang berpegang pada suatu madzhab 

tertentu yang ia mengambil rukhshoh-rukhshohnya dan azimah-azimahnya dalam 

semua urusan agamanya. Dan para ‘ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini. 

Diantara mereka ada yang berpendapat wajibnya hal tersebut dikarenakan (menurut 

mereka, pent) orang-orang muta-akhirin memiliki udzur (tidak mampu, pent) untuk 

ber-ijtihad; diantara mereka ada yang berpendapat haramnya hal tersebut karena apa 

yang ada padanya dari keharusan yang mutlak dalam mengikuti orang selain Nabi 

Saw. 

2. Taqlid yang khusus.  

Penjelasannya adalah, bahwa seseorang mengambil pendapat tertentu dalam 

kasus tertentu, maka ini boleh jika ia lemah/tidak mampu untuk mengetahui yang 

benar melalui ijtihad, baik ia lemah secara hakiki atau ia mampu tapi dengan 

kesulitan yang sangat.  

 

C. Syarat-syarat bertaqlid 

Menurut Sudarsono, syarat-syarat taqlid dapat dibagi dua, yaitu syarat orang 

yang ber-taqlid dan syarat orang yang di-taqlidi. Syarat  ber-taqlid: Orang yang 

diperbolehkan untuk bertaqlid adalah orang awam atau orang biasa yang tidak 

mengetahui cara-cara mencari hukum syari`at. Ia boleh mengikuti pendapat orang yang 

pandai dan mengamalkannya. Adapun orang yang pandai dan sanggup mencari sendiri 

hukum-hukum syari`at maka harus berijtihad sendiri, bila waktunya masih cukup. Akan 
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tetapi bila waktunya sudah sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan waktu untuk 

mengerjakan yang lain (dalam soal-soal ibadah), maka menurut suatu pendapat boleh 

mengikuti pendapat orang pandai lainnya. 

Sedangkan syarat orang yang ditaqlidi terbagi menjadi dua hukum yaitu:   

1. Hukum akal  

Dalam hukum akal tidak boleh ber-taqlid kepada orang lain seperti 

mengetahui adanya zat yang menjadikan alam serta sifat-sifatnya dan hukum akal 

lainnya. Karena jalan menetapkan hukum-hukum tersebut ialah akal, sedangkan 

setiap orang punya akal. Jadi tidak ada gunanya jika bertaqlid dengan orang lain. 

Allah Swt. mencela taqlid, sebagaimana firman-nya: 

َ  َأََولََ أَْلفَْينَاََعلَْيِهََءابَا َءنَا َُقَالُو۟اَبَْلَنَتَّبُِعََماَ  أَنَزَلَٱلِلَّ ْوََكاَنََءابَا ُؤهُْمَََّلََوإِذَاَقِيَلَلَُهُمَٱتَّبِعُو۟اََماَ 

 يَْعِقلُوَنََشْيـًٔاََوََّلَيَْهتَدُونََ

Artinya: Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah perintah yang 

diturunkan Allah, maka mereka menjawab : tetapi kami mengikuti apa-apa yang 

kami peroleh dari orang tua kami. Meskipun orang tua mereka tiada memikirkan 

sesuatu apa pun dan tidak pula mendapat petunjuk. (al-Baqarah :170). 

2. Hukum syara` 

Hukum syara` dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (a). Yang diketahui dengan 

pasti dari agama seperti wajib salat lima waktu, puasa, zakat dan haji, juga tentang 

haramnya zina dan minuman keras. Dalam soal-soal tersebut tidak boleh taqlid, 

karena semua orang dapat mengetahuinya; (b). Yang diketahui dengan penyelidikan 

dan mencari dalil, seperti soal-soal ibadah yang kecil, dalam hal semacam ini 

diperbolehkan taqlid. 

Tidak hanya taqlid yang diperbolehkan saja yang ada, tetapi taqlid yang 

diharamkan juga ada, yaitu : 1) Taqlid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau 

pendapat nenek moyang atau orang dahulu kala yang bertentangan dengan Alquran dan 

Hadis.  2) Taqlid kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil 

perkataannya. 3) Taqlid  kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan yang 

bertaqlid mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah. 
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D. Hukum Bertaqlid  

Dalam menghukumi taqlid menurut para ulama terdapat 3 macam hukum: 

Pertama,Taqlid yang diharamkan, kedua, Taqlid yang diwajibkan, dan ketiga, Taqlid 

yang dibolehkan.  

1. Taqlid yang diharamkan. Ulama sepakat haram melakukan taqlid ini. Taqlid ini ada 

tiga macam: 

a. Taqlid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau 

orang dahulu kala yang bertentangan dengan al Qur`an Hadits.  

b. Taqlid kepada orang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil 

perkataannya.  

c. Taqlid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan yang bertaqlid 

mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah.  

2. Taqlid yang dibolehkan. Adalah taqlidnya seorang yang sudah mengerahkan 

usahanya untuk ittiba’ kepada apa yang diturunkan Allah swt. Hanya saja sebagian 

darinya tersembunyi bagi orang tersebut sehingga dia taqlid kepada orang yang lebih 

berilmu darinya, maka yang seperti ini adalah terpuji dan tidak tencela, dia mendapat 

pahala dan tidak berdosa. Taqlid ini sifatnya sementara. Misalnya taqlid sebagian 

mujtahid kepada mujtahid lain, karena tidak ditemukan dalil yang kuat untuk 

pemecahan suatu persoalan. Termasuk taqlidnya orang awam kepada ulama.  Ulama 

muta-akhirin dalam kaitan bertaqlid kepada imam, membagi kelompok masyarakat 

kedalam dua golongan:  

a. Golongan awan atau orang yang berpendidikan wajib bertaqlid kepada salah satu 

pendapat dari keempat madzhab.  

b. Golongan yang memenuhi syarat-syarat berijtihad, sehingga tidak dibenarkan 

bertaqlid kepada ulama-ulama.  

Golongan awam harus mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui sama sekali 

dasarpendapat itu (taqlid dalam pengertian bahasa). Syaikhul Islam lbnu Taimiyah 

berkata, “Adapun orang yang mampu ijtihad apakahdibolehkan baginya taqlid? ini 

adalah hal yang diperselisihkan, dan yang shahih adalahdibolehkan ketika dia dalam 

keadaan tidak mampu berijtihad entah karena dalil-dalil (danpendapat yang berbeda) 

sama-sama kuat atau karena sempitnya waktu untuk berijtihad ataukarena tidak 

nampak dalil baginya”  
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3. Taqlid yang diwajibkan. Adalah taqlid kepada orang yang perkataannya dijadikan 

sebagai dasar hujjah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah saw. Juga apa yang 

dikatakan oleh lbnul Qayyim: Sesungguhnya Allah swt telah memerintahkan agar 

bertanya kepada Ahlu Dzikr, dan Adz-Dzikr adalah al-Qur‟an dan al-Hadis yang 

Allah swt perintahkan agar para istri Nabi-Nya selalu mengingatnya sebagaimana 

dalam firman-Nya: 

ََكََ َٱلِلَّ ََِوٱْلِحْكَمِةََۚإِنَّ ِتَٱلِلَّ َِمْنََءايَ  َفِىَبُيُوتُِكنَّ ٣٤َاَنَلَِطيفًاََخبِيًراَوٱْذُكْرَنََماَيُتْلَى   

Artinya “Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dan ayat-ayat Allah 

swt dan hikmah (SunnahNabimu)” (QS. al-Ahzab[33]:34)  

lnilah Adz-Dzikr yang Allah swt perintahkan agar kita selalu 

ittiba‟(mengikuti) kepadanya, dan Allah swt perintahkan orang yang tidak memiliki 

ilmu agar bertanya kepada ahlinya. Inilah yang wajib atas setiap orang agar bertanya 

kepada ahli ilmu tentang Adz-Dzikr yang Allah swt turunkan kepada Rasul-Nya agar 

ahli ilmu ini memberitahukan kepadanya. Kalaudia sudah diberitahu tentang Adz-

Dzikr ini maka tidak boleh baginya kecuali ittiba’kepadanya. 

 

E. Tingkatan Taqlid atau Muqallid  

Sebagaimana halnya ijtihad/mujtahid yang bertingkat-tingkat, demikian juga 

taqlid/muqallid yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:  

1. Taqlid secara total/murni (taqlid al-mahdli), seperti taqlid yang dilakukan oleh 

kebanyakan orang awam, dimana dalam keseluruhan hukum Islam, mereka 

mengikuti pendapat imam mujtahid; 

2. Taqlid dalam bidang-bidang hukum tertentu saja, seperti yang dilakukan para ulama 

yang mampu berijtihad dalam bidang madzhab, bidang tarjih, dan bidang fatwa. 

Dengan demikian dilihat dari satu segi, mereka dianggap sebagai mujtahid, tetapi 

dilihat dari sisi lain, mereka termasuk muqallid. 

3. Taqlid dalam hal kaidah-kaidah istinbath, seperti yang dilakukan oleh 

mujtahidmuntasib. 
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Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan 

kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di 

depan kelas dan hasilnya ditempel. 

NO KETERANGAN HASIL 

1 Taqlid dalam urusan aqidah, bolehkah? Diskusikan 

dengan temen-temen kalian! 

 

2 Apakah ada sesorang Muslim yang tidak diwajibkan 

bertaqlid? Diskusikan dengan temen-temen kalian! 

 

3 Kenapa orang awam diperbolehkan melakukan 

bertaqlid? Diskusikan dengan temen-temen kalian! 

 

4 Apa bedanya ittiba’ dengan taqlid? Diskusikan 

dengan temen-temen kalian! 

 

 

 

 

 

Amatilah gambar ini, dan renungkan dan kaitkan dengan materi yang anda pelajari! 

Buatlah narasi dari hasil renungan anda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSI 

 

MENGAMATI 
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"Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan 

semangat."! 

  

 

 

Bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad maka wajib bagi mereka 

berijtihad dan mengamalkan hasil ijtihadnya. Tidak dibenarkan/haram baginya bertaqlid atau 

mengikuti pendapat mujtahid yang lain. Kearah inilah harus kita fahami ucapan imam-imam 

mujtahid kenamaan seperti Hanafi, Syafi'i dan lain-lain yang melarang taqlid. Artinya, bagi 

yang mampu berijtihad sendiri karena telah memenuhi persyaratannya janganlah mengikuti 

atau bertaqlid kepada mujtahid yang lain, tetapi wajib berijtihad sendiri. 

Dengan demikian tidak benar jika kita mengatakan bahwa ijtihad itu wajib dan taqlid 

itu haram secara mutlaq/tanpa ada batasan. Sebab tidak realistis. Kenyataan menunjukkan 

bahwa sejak dahulu sampai saat sekarang dan akan berlanjut terus sampai akhir zaman nanti, 

mayoritas umat Islam dari kalangan awam. Yang awam ini jelas tidak mungkin untuk 

dipaksakan harus mengupayakan dirinya menjadi mujtahid. Diantara ulama yang 

mengharamkan taqlid dan mewajibkan ijtihad tanpa ada batasan-batasan tertentu ialah Ibnu 

Hazmdan al-Syaukany. 

Bagi kita yang harus kita tempuh ialah mengusahakan bagaimana agar lahirnya 

ulama-ulama yang ahlun li al-ijtihad dapat diperbanyak. Kalau sudah pada tempatnya untuk 

duduk di kursi ijtihad, janganlah menduduki bangku taqlid. Sebab ada beberapa ulama yang 

semestinya mereka    mampu    berijtihad, tetapi    nyatanya    masih  tetap  menjadi  

muqallidin  yang  setia. Demikian juga harus kita  usahakan,  jangan  sampai  terjadi adanya  

"man  laisa  lahu  ahlun li al-ijtihad" memberanikan diri untuk berijtihad. Ini sangat 

berbahaya. 

 

 

 

1. Tulislah ayat al-Qur’an yang meninspirasikan tentang perintah bertaqlid, minimal 3 ayat! 

2. Buatlah kliping pendapat-pendapat ulama tentang pro-kontra taqlid yang dilarang dan 

taqlid yang dianjurkan!  

 

HIKMAH 

 

WAWASAN LAIN 

 

PENUGASAN BELAJAR MANDIRI 
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Pengertian Taqlid ialah menerima perkataan tidak dengan alasan/hujjah. Selain itu, 

fenomena taqlid dapat terjadi dalam dua tempat; (1) Seorang yang taqlid (muqollid) adalah 

orang awam yang tidak mampu mengetahui hukum (yakni ber-istimbath dan istidlal, pent) 

dengan kemampuannya sendiri, maka wajib baginya taqlid; (2) Terjadi pada seorang 

Mujtahid suatu kejadian yang ia harus segera memutuskan suatu masalah, sedangkan ia 

tidak bisa melakukan penelitian maka ketika itu ia boleh taqlid.  

Sementara itu, taqliddapat terbagi menjadi dua jenis, yakni: (1) Taqlid yang umum; 

(2) Taqlid yang khusus. Tingkatan Taqlid atau Muqallid; (1) Taqlid secara total/murni 

(taqlid al-mahdli); (2) Taqlid dalam bidang-bidang hukum tertentu saja; (3) Taqlid dalam 

hal kaidah-kaidah istinbath. 

 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

6. Apa yang kamu ketahui tentang taqlid? Berikan penjelasannya secara etimologi dan 

terminologi? 

7. Mengapa dalam konsep hukum Islam ada istilah taqlid? Berikan penjelasan terkait ini? 

8. Apa manfaat taqlid bagi umat Islam yang masih awam soal agama Islam, khususnya 

berkiatan dengan hukum Islam? 

9. Adakah dalam Islam seseorang yang dilarang bertaqlid? Berikan penjelasan ini! 

10. Apa hikmah munculnya konsep taqlid dalam Islam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGKUMAN 

 

UJI KOMPETENSI 
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TALFIQ 
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BAB VIII  

TALFIQ 

 

 

 

KOMPETENSI 

INTI 1 

(SIKAP 

SPIRITUAL) 

KOMPETENSI 

INTI 2 

(SIKAP SOSIAL) 

KOMPETENSI INTI 

3 

(PENGETAHUAN) 

 

KOMPETENSI INTI  

4  

(KETRAMPILAN) 

13. Menghayati 

dan 

mengamalkan 

ajaran agama 

yang 

dianutnya;  

14. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, santun, 

peduli (gotong 

royong, 

kerjasama, 

toleran, damai), 

bertanggungjaw

ab, responsif, 

dan pro aktif, 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif 

sesuai dengan 

perkembangan 

anak di 

lingkungan, 

keluarga, 

sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan 

alam sekitar,  

bangsa, negara, 

kawasan 

regional, dan 

kawasan 

internasional; 

15. Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif pada 

tingkat teknis, 

spesifik, detil, dan 

kompleks 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan pada 

bidang kajian 

yang spesifik 

sesuai dengan 

bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

masalah;  

16. Menunjukkan 

keterampilan 

menalar, 

mengolah, dan 

menyaji secara: 

efektif, kreatif, 

produktif, kritis, 

mandiri, 

kolaboratif, 

komunikatif, dan 

solutif dalam 

ranah konkret dan 

abstrak terkait 

dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya di 

sekolah dan 

bertindak secara 

efektif dan kreatif 

serta mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

dengan kaidah 

keilmuan.  

KOMPETENSI INTI 

 



USHUL FIKIH  -  KELAS XII 131 

  

 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 

KOMPETENSI 

DASAR 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

 

5.3.Menghayati 

hikmah 

ketentuan talfiq 

dalam menjaga 

kehati-hatian 

dalam 

beragama 

6.3.Mengamalkan 

sikap selektif 

dan toleransi 

sebagai 

implikasi dari 

materi talfiq 

7.3.Memahami 

ketentuan talfiq 

8.3.Mengomunikasikan 

contoh dan non 

contoh dari 

pemahaman dan 

peneapan talfiq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETA KONSEP 

KOMPETENSI DASAR 
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Dalam sebuah komunitas masyarakat terbagi dua kelompok dalam kaitannya dengan 

pembebanan sebuah hukum, ada orang ‘alim yang bisa memahami sebuah konsep penetapan 

hukum dengan menggali pemahaman dari nash dalam al-Qur’an dan hadits melalui sunnah. 

Kelompok yang pertama bisa sampai kepada derajat mujtahid yang mampu berijtihad dalam 

memahami sebuah konsep yang ditetapkan oleh syari’at islam. Namun untuk menjadi 

seorang mujtahid harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dengan demikan 

pemahaman sebuah perintah dalam perbuatan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Adapun 

kelompok yang kedua adalah masyarakat awam yang masih membutuhkan pemahaman 

dalam pembebanan sebuah hukum yang ditetapkan oleh syari’at melalui beberapa cara, 

diantaranya adalah dengan bertanya kepada orang yang mengerti tentang agama, baik 

ulama’ atau orang yang telah dianggap mampu dalam menjawab permasalahan yang 

berhubungan dengan ajaran islam dan aturan-aturan di dalamnya.  

Betapa sulitnya masyarakat awam yang belum memahami ajaran syari’at dan hukum 

islam dalam menjawab dinamika yang sangat sarat oleh perkembangan dan kemajuan zaman 

yang semakin melaju cepat. Tidak sedikit yang terjebak dalam pemahaman dangkal ketika 

menafsirkan dan menjalankan sebuah perintah, begitu pula dengan fenomena taqlid yang 

acap kali dijadikan panutan buta tanpa berusaha menggali dan menelaah kembali dalam nash 

dan sunnah yang nyata sebagai pedoman asli dalam sebuah syari’at. Taqlid buta yang akan 

berdampak negatif dan melahirkan pemikiran yang tidak sesuai bahkan jauh dari ruh dan 

nilai-nilai syari’at.  

Dengan sudut pandang yang berbeda-beda tersebut, masyarakat awam mendapatkan 

sebuah solusi dengan cara menganut sebuah madzhab. Di sana mereka bisa menjawab 

permasalahan-permasalahan yang mencakup adanya anjuran yang harus dikerjakan dan 

larangan yang harus ditinggalkan. Hal tersebut diperbolehkan, selama masih berjalan pada 

jalur dan ruang lingkup yang berhubungan dengan ibadah dan muamalah. Namun yang 

berkenaan dengan masalah keyakinan tidak diperbolehkan, karena hal-hal yang telah diatur 

dan terkonsep dalam nash tidak bisa diganggu gugat dengan alasan yang hanya berlandaskan 

hawa nafsu manusia.  

Umat islam diberi kebebasan dalam memilih madzhab yang dianggapnya mampu 

menjawab permasalahan hukum taklifi yang dibebankan kepada seorang hamba. Akan tetapi 

kebebasan tersebut bukan tanpa aturan dan batasan. Semuanya mempunyai rel-rel yang sarat 

 

PRAWACANA 
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dengan ketentuan untuk kemaslahatan umat manusia. Banyak sekali fenomena yang 

berkembang berkaitan dengan ittiba’ terhadap madzhab tersebut, permasalahannya adalah 

tidak semua aturan dalam syai’at mampu dikerjakan oleh seorang hamba, ada kalanya di 

sana ada pembebanan yang tidak mampu dikerjakan secara signifikan, karena dianggap sulit. 

Dengan anggapan tersebut, maka tidak heran jika mereka mencari jalan pintas dengan 

membuka pandangan meuruti hawa nafsu yang sesat, yaitu dengan cara mencari 

kemudahankemudahan yang sebenarnya jauh dari hakekat rukhsoh. 

Fenomena di atas yang menjadi dasar munculnya istilah talfiq2 dalam bermadzhab 

yang secara etimologi (bahasa) berarti melipat, menjahit dan menggabungkan, sedangkan 

menurut terminologi (istilah) yaitu menggabungkan dua pendapat atau lebih untuk sampai 

kepada tujuan dalam menyikapi sebuah hukum. Selanjutkan akan melahirkan sebuah 

pendapat yang ketiga yang tidak termasuk dalam pendapat kedua madzhab itu. Menyikapi 

adanya pandangan ittiba’ buta dan taqlid tanpa dasar yang kuat dari nash perlu dikaji 

kembali apa yang menjadi penyebab utama munculnya istilah talfiq dalam bermadzhab. 

Walaupun secara sharih tidak ada anjuran bermadzhab, namun bermadzhab bukan sebuah 

larangan ketika diniatkan untuk menelaah pemahaman yang hukumnya dzanniyah (cabang-

cabang fiqih yang masih bersifat perkiraan dan keraguan), khususnya bagi masyarakat yang 

awam dalam memahami hukum syari’at. 

 

 

 

A. Pengertian Talfiq 

Talfiq adalah sebuah istilah yang ada dalam hukum Islam, secara bahasa berasal 

dari kata “Laffaqa- Yulaffiqu- Talfiqan” ( َ ََ–لفَّق تْلفيقاَ-يلفِّق ) yang berarti 

mengumpulkan, menempelkan. Sementara pengertian talfiq secara istilahi, banyak para 

ahli berbeda pendapat, diantaranya; menurut Dr. Wahbah az-Zuhaili, talfiq adalah 

mengamalkan suatu pendapat yang belum pernah diucapkan oleh seorang mujtahidpun. 

Sedangkan menurut Ibrahim Husain, talfiq adalah beramal dalam suatu masalah menurut 

hukum yang merupakan gabungan dari dua mazhab atau lebih.  

Ada juga pengertian lain dari talfiq menurut istilah adalah beramal dalam suatu 

masalah menurut hukum yang merupakan gabungan dari dua madzhab atau lebih 

sehingga masing-masing madzhab itu tidak mengakuinya. Maksudnya, melakukan suatu 

ibadah atau muamalah dengan mencomot satu pendapat dari satu madzhab dan 

MATERI PEMBELAJARAN 
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mencomot pendapat dari madzhab lain yang masing-masing tidak sempurna sehingga 

tidak bisa dihubungkan mengikuti masdzhab A atau B.  

Contoh yang mudah difahami adalah tentang wudlu, kita ambil urusan niat dan 

mengusap kepala: 

1. Menurut madzhab Hanafi, niat tidak wajib dan kepala harus diusap minimal 

seperempatnya. 

2. Menurut madzhab Syafi’i, niat wajib dan kepala harus diusap sebagian kecil, 

(sehelai rambutpun cukup). 

3. Menurut madzhab Maliki, niat wajib dan kepala harus diusap seluruhnya. 

4. Maenurut madzhab Hanbali, niat wajib dan kepala harus diusap seluruhnya. 

Seandainya ada yang berwudlu tanpa niat (mengikuti madzhab Hanafi), dan 

hanya mengusap sehelai rambutnya (mengikuti madzhab Syafi’i), maka melakukan 

wudlu secara demikian itu disebut Talfiq, yaitu memilih-milih hukum dari berbagai 

madzhab untuk satu unit perbuatan tetapi unit perbuatan itu tidak dibenarkan oleh suatu 

madzhab. 

Dalam contoh kasus tersebut Madzhab Syafi’I tidak membenarkannya karena 

tidak adanya niat, madzhab Hanafi tidak membenarkannya karena kepala diusap kurang 

dari seperempatnya, begitu pula madzhab Maliki dan Hanbali, tidak membenarkannya 

karena tidak ada niat dan kepala tidak diusap seluruhnya. Ulama ushul dan ulama fiqih 

berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya bertalfiq. Perbedaan ini bersumber dari 

masalah boleh dan tidaknya seseorang berpindah dari satu madzhab ke madzhab lain. 

Dalam masalah ini, mereka terbagi menjadi tiga kelompok: 

 

B. Ruang lingkup Talfiq 

Talfiq sama seperti taqlid dalam hal ruang lingkupnya, yaitu hanya pada perkara-

perkara ijtihad yang bersifat zhanniyah (perkara yang belum diketahui secara pasti dalam 

agama). Adapun hal-hal yang diketahui dari agama secara pasti (ma’luumun minaddiini 

bidhdharuurah), dan perkara-perkara yang telah menjadi ijma’, yang mana 

mengingkarinya adalah kufr, maka di situ tidak boleh ada taqlid, apalagi talfiq.  

 

C. Hukum talfiq 

Ulama terbagi kepada dua kelompok tentang hukum talfîq. Satu kelompok 

mengharamkan talfiq secara mutlaq, dan satu kelompok lagi membolehkan secara 

mutlaq.Ulama Hanafiyah mengklaim ijma' kaum muslimin atas keharaman talfiq. 
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Sedangkan dikalangan Syafi'iyah, hal itu menjadi sebuah ketetapan.Ibnu Hajar 

mengatakan:” Pendapat yang membolehkan talfiq adalah menyalahi ijma', berikut ini 

penjelasan masing-masing kelompok.  

1. Argumentasi Kelompok yang Mengharamkan Talfiq 

Pendapat ini dipelopori oleh Syaikh lmam Abu Abdullah Muhammad Ibnu 

Abdul Malik dan al-Qaffal. Pendapat ini sangat radikal dan sangat eksfiem, 

disamping iru tidak rasional da1 tidak realistis serta melupakan sejarah. Secara 

historis banyak ulama berpindah mazhab dari mazhab satu ke mazhab lain seperti 

yang teiah dituturkan oleh as-Suyuti sebagaimana dikutip oleh asy-Sya'rani.  

Menurut as-Suyuti banyak ulama yang berpindah dari mazhab satu ke 

mazhab yang lain, seperti: Abdul Azis bin Imran al-Khara'i al-Maliki pindah ke 

mazhab syafi’i, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam al-Maliki pindah ke 

mazhab Syafi’i kemudian kembali ke mazhab Maliki dan akhirnya kembali ke 

mazhab Syafi’i lagi, Ibrahim bin Khalid al-Bagdadi al-Hanafi pindah ke mazhab 

Syafi’i', Abu Saur meninggalkan mazhabnya dan berpindah mengikuti mazhab 

Syafi’i, dan masih banyak lagi.  

Menurut kelompok yang mengharamkan ini, yaitu mendasarkan pendapatnya 

pada perkataan ulama ushul fiqh tentang ijma' atas ketidakbolehan menciptakan 

pendapat ketiga apabila para ulama terbagi kepada dua kelompok tentang hukum 

suatu perkara. Karena menurut mayoritas ulama, tidak boleh menciptakan pendapat 

ketiga yang meruntuhkan (menyalahi) sesuatu yang telah disepakati. Misalnya 'iddah 

wanita hamil yang suaminya meninggal dunia, terdapat dua pendapat, pertama: 

hingga melahirkan, kedua: yang paling jauh (lama) dari dua tempo 'iddah (“iddah 

melahirkan dan “iddah yang ditiggal oleh suaminya karena kematian). Maka tidak 

boleh menciptakan pendapat ketiga, misalnya dengan beberapa bulan saja. 

Akan tetapi jika ditinjau lebih dalam, terlihat bahwa alasan ini tidak bisa 

dibenarkan sepenuhnya, karena meng-qiyaskan talfiq atas ihdaatsu qaul tsaalits 

(menciptakan pendapat ketiga) adalah merupakan qiyas antara dua hal yang berbeda. 

Hal itu dapat dilihat dari dua sisi: 

a. Terciptanya pendapat ketiga terjadi apabila permasalahannya hanya satu, 

sedangkan talfiq terjadi dalam beberapa permasalahan. Misalnya, kefardhuan 

menyapu kepala adalah sebuah permasalahan, sementara permasalahan batalnya 

wudhu' karena bersentuhan dengan wanita adalah permasalahan lain. Jadi, talfiq 

terjadi bukan dalam satu permasalahan, maka tidak terjadi pendapat ketiga. 
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b. Berdasarkan pada pendapat yang paling kuat, dalam permasalahan talfiq tidak 

terdapat suatu sisi yang disepakati oleh para ulama. Misalnya, persoalan 

menyapu kepala merupakan khilaf di kalagan ulama, apakah wajib seluruhnya 

ataukah sebagian saja. Demikian pula batalnya wudhu' dengan menyentuh 

perempuan merupakan permasalahan yang menjadi khilaf, apakah ia memang 

membatalkan wudhu' ataukah tidak. Maka, dalam perkara talfiq, tidak ada sisi 

yang disepakati (ijma').Dengan demikian, pendapat yang mengharamkan talfiq 

telah dilandaskan pada dasar yang salah yaitu qiyas ma'al faariq. 

Apabila ulama Hanafiyah mengklaim ijma' atas keharaman talfiq, akan tetapi 

realita yang ada sangat bertentangan. Ulama-ulama terpercaya seperti Al-Fahâmah 

Al-Amîr dan Al-Fâdhil Al-Baijuri telah menukilkan apa yang menyalahi dakwaan 

ulama Hanafiyah tersebut. Maka klaim adanya ijma' adalah bathil. 

Berkata Al-Syafsyawani tentang penggabungan dua mazhab atau lebih dalam 

sebuah masalah:” Para ahli ushul berbeda pendapat tentang hal ini. Yang benar 

berdasarkan sudut pandang adalah kebolehannya (talfiq).”Prof. Dr. Wahbah Az 

Zuhaili berkata:” Adapun klaim ulama Hanafiyah bahwa keharaman talfiq 

merupakan ijma', maka hal itu adakala dengna i'tibar ahli mazhab (ijma' mazhab 

Hanafi), atau dengan i'tibar kebanyakan. Dan adakala juga berdasarkan pendengaran 

ataupun persangkaan belaka. Sebab, jika sebuah permasalahan telah menjadi ijma', 

pastilah ulama mazhab yang lain telah menetapkannya (mengatakannya) juga....” 

2. Argumentasi Kelompok yang Membolehkan Secara Mutlaq  

Para ulama yang membolehkan talfiq, mereka berdalil dengan beberapa 

alasan:Alasan Pertama Tidak adanya nash di dalam al-Quran atau pun as-Sunnah 

yang melarang talfiq ini. Setiap orang berhak untuk berijtihad dan tiap orang berhak 

untuk bertaqlid kepada ahli ijtihad. Dan tidak ada larangan bila kita sudah bertaqlid 

kepada satu pendapat dari ahli ijtihad untuk bertaqlid juga kepada ijtihad orang lain. 

Di kalangan para shahabat nabi saw terdapat para shahabat yang ilmunya 

lebih tinggi dari yang lainnya. Banyak shahabat yang lainnya kemudian menjadikan 

mereka sebagai rujukan dalam masalah hukum. Misalnya mereka bertanya kepada 

Abu Bakar ra, Umar bin Al-Khattab ra, Utsman ra, Ali ra, Ibnu Abbas ra, Ibnu 

Mas''ud ra, Ibnu Umar ra dan lainnya. Seringkali pendapat mereka berbeda-beda 

untuk menjawab satu kasus yang sama.Namun tidak seorang pun dari para shahabat 

yang berilmu itu yang menetapkan peraturan bahwa bila seseorang telah bertanya 
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kepada dirinya, maka untuk selamanya tidak boleh bertanya kepada orang lain.Dan 

para iman mazhab yang empat itu pun demikian juga, tak satu pun dari mereka yang 

melarang orang yang telah bertaqlid kepadanya untuk bertaqlid kepada imam selain 

dirinya. 

Maka dari mana datangnya larangan untuk itu, kalau tidak ada di dalam 

Quran, sunnah, perkataan para shahabat dan juga pendapat para imam mazhab 

sendiri? 

Alasan Kedua, Pada hari ini, nyaris orang-orang sudah tidak bisa bedakan 

lagi, mana pendapat Syafi''i dan mana pendapat Maliki, tidak ada lagi yang tahu 

siapa yang berpendapat apa, kecuali mereka yang secara khusus belajar di fakultas 

syariah jurusan perbandingan mazhab. Dan betapa sedikitnya jumlah mereka hari ini 

dibandingkan dengan jumlah umat Islam secara keseluruhan. Maka secara pasti dan 

otomatis, semua orang akan melakukan talfiq, dengan disadari atau tidak. Kalau 

hukum talfiq ini diharamkan, maka semua umat Islam di dunia ini berdosa. Dan ini 

tentu tidak logis dan terlalu mengada-ada. 

Alasan Ketiga Nabi saw melalui Aisyah disebutkan: “Nabi tidak pernah diberi 

dua pilihan, kecuali beliau memilih yang paling mudah, selama hal tersebut bukan 

berupa dosa. Jika hal tersebut adalah dosa, maka beliau adalah orang yang paling 

menjauhi hal tersebut “. 

Adanya dua pilihan maksudnya ada dua pendapat yang masing-masing 

dilandasi dalil syar’iyang benar. Namun salah satunya lebih ringan untuk dikerjakan. 

Maka nabi saw selalu cenderung untuk mengerjakan yang lebih ringan.Itu nabi 

Muhammad saw sendiri, seorang nabi utusan Allah swt. Lalu mengapa harus ada 

orang yang main larang untuk melakukan apa yang telah nabi lakukan?Dan ini 

merupakan salah satu dasar tegaknya syariat Islam yaitu member kemudahan, tidak 

menyusahkan dan mengangkat kesempitan, hal ini sesuai pula dengan sabda Nabi 

Muhammad saw: 

“Sesungguhnya agama ini (Islam) adalah mudah. Dan tidaklah seorang yang 

mencoba untuk menyulitkannya, maka ia pasti dikalahkan”. 

Diantara para ulama yang mendukung talfiq adalah:Al-Izz Ibnu Abdissalam 

menyebutkan bahwa dibolehkan bagi orang awam mengambil rukhsah (keringanan) 

beberapa madzhab (talfiq), karena hal tersebut adalah suatu yang disenangi. Dengan 
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alasan bahwa agama Allah swt itu mudah (dinu al-allahi yusrun) serta firman Allah 

swt dalam surat al-Hajj ayat 78: 

يِنَِمْنََحَرجٍََۚ  َوَماََجعََلََعلَْيُكْمَفِىَٱلدِّ

Artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam satu 

agama suatu kesempitan.  

Imam al-Qarafi menambahkan bahwa, praktik talfiq ini bisa dilakukan selama 

ia tidak menyebabkan batalnya perbuatan tersebut ketika dikonfirmasi terhadap 

semua pendapat imam madzhab yang diikutinya.Demikian juga dengan para ulama 

kontemporer zaman sekarang, semacam Dr. Wahbah Az-Zuhaili, menurut beliau 

talfiq tidak masalah ketika ada hajat dan dlarurat, asal tanpa disertai main-main atau 

dengan sengaja mengambil yang mudah dan gampang saja yang sama sekali tidak 

mengandung maslahat syar’iyat. 

Pendapat yang ini lebih sesuai dengan realitas. Tetapi pendapat ini terlalu 

longgar sehingga dikhawatirkan terjadi penyirnpangan-penyimpangan. 

Membolehkan berpindah mazhab secara mutlak bisa menimbulkan Tala'ub al-

Mazhab (mempermainkan mazhab). Mempermainkan mazhab inilah yang tidak 

diperbolehkan oleh para ulama'. Di samping itu bisa menimbulkan penyimpangan-

penyimpangan demi memenuhi hawa nafsu' Orang awam akan bingung melihat 

fenomena seperti itu, hakim akan sulit memutuskan perkara. Oleh karena itu 

kebijakan penguasa sangat berperan dalam pembatasan-pembatasan kebolehan 

berpindah mazhab' Penguasa berhak menetapkan syarat-syarat demi kemaslahatan 

umum dan keadilan sosial. 

 

D. Ketentuan dalam bertalfiq 

Pendapat pertama, orang awam harus mengikuti madzhab tertentu, tidak boleh 

memilih suatu pendapat yang ringan karena tidak mempunyai kemampuan untuk 

memilih. Karena itu mereka belum boleh melakukan talfiq.Pendapat kedua, 

membolehkan talfiq dengan syarat tidak akan menimbulkan pendapat yang bertentangan 

dengan salah satu madzhab yang ditalfiq-kan tersebut.Pendapat ketiga, membolehkan 

talfiq tanpa syarat dengan maksud mencari yang ringan-ringan sesuai dengan kehendak 

dirinya. 
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E. Contoh Talfiq 

1. Dalam Ibadah; (1) Seseorang berwudlu menurut madzhab Syafi'i yang menyapu 

kurang dari seperempat kepala, kemudian ia bersentuhan kulit dengan perempuan 

lain (ajnabiyah); ia terus bershalat dengan mengikuti madzhab Hanafi yang 

mengatakan bahwa sentuhan tersebut tidak membatalkan wudlu. (2) Seseorang 

berwudlu mengikuti tata cara Syafi'i, kemudian ia bershalat dengan menghadap 

kiblat dengan posisi sebagaimana ditentukan oleh madzhab Hanafi.  

2. Masalah Kemasyarakatan; (1) Membuat undang-undang perkawinan dimana akad 

nikahnya harus dengan wali dan saksi karena mengikuti madzhab Syafi'i; mengenai 

sah jatuhnya thalaq raj'i mengikuti madzhab Hanafi yang memandang sah ruju' bi 

al-fi'li (langsung bersetubuh). (2) Terjadi ru'yah yang mu'tabarah pada suatu tempat, 

kemudian Qadli Syafi'i menetapkan bahwa ru'yah tersebut berlaku pada seluruh 

wilayah kekuasaannya, sebab Qadli tadi berpegang dengan pendapat madzhab Maliki 

dan Hanafi yang tidak memandang persoalan mathla'. 

 

 

 

Setelah Anda mendalami materi maka selanjutnya lakukanlah diskusi dengan 

kelompok Anda, kemudian persiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut di 

depan kelas dan hasilnya di tempel. 

NO KETERANGAN HASIL 

1 Talfiq dalam urusan aqidah, bolehkah? Diskusikan 

dengan temen-temen kalian! 

 

2 Apakah ada sesorang Muslim yang dibolehkan 

bertalfiq? Diskusikan dengan teman-teman kalian! 

 

3 Kenapa orang awam diperbolehkan melakukan 

bertalfiq? Diskusikan dengan temen-temen kalian! 

 

4 Apa bedanya talfiq dengan taqlid? Diskusikan 

dengan temen-temen kalian! 

 

 

 

DISKUSI 
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Amatilah gambar ini, dan renungkan dan kaitkan dengan materi yang anda pelajari! 

Buatlah narasi dari hasil renungan anda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu." - Ali bin Abi Thalib 

 

 

 

Umat islam diberi kebebasan dalam memilih madzhab yang dianggapnya mampu 

menjawab permasalahan hukum taklifi yang dibebankan kepada seorang hamba. Akan tetapi 

kebebasan tersebut bukan tanpa aturan dan batasan. Semuanya mempunyai rel-rel yang sarat 

dengan ketentuan untuk kemaslahatan umat manusia. Banyak sekali fenomena yang 

berkembang berkaitan dengan ittiba’ terhadap madzhab tersebut, permasalahannya adalah 

tidak semua aturan dalam syai’at mampu dikerjakan oleh seorang hamba, ada kalanya di 

sana ada pembebanan yang tidak mampu dikerjakan secara signifikan, karena dianggap sulit. 

Dengan anggapan tersebut, maka tidak heran jika mereka mencari jalan pintas dengan 

membuka pandangan meuruti hawa nafsu yang sesat, yaitu dengan cara mencari 

kemudahankemudahan yang sebenarnya jauh dari hakekat rukhsoh.Fenomena di atas yang 

menjadi dasar munculnya istilah talfiq.  

Sedangkan bermadzhab menjadi sebuah dampak yang negatif ketika muncul sikap 

fanatisme terhadap madzahab yang diikutinya. Di ruang lingkup inilah larangan berijtihad 

dilakukan, karena hukumnya sudah jelas dan tidak bisa diganggu gugat apalagi dengan 

alasan yang hanya mengikuti hawa nafsu belaka. Oleh sebab tidaklah menjadi keharusan 

bagi seseorang untuk tetap pada satu madzhab saja, tetapi yang sangat ditakutkan adalah 

MENGAMATI 

 

HIKMAH 

 

WAWASAN LAIN 
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terjebak kepada talfiq dengan alasan rukhsah dalam syari’at. Seseorang boleh mengikuti 

madzhab lain apabila ada alasan yang kuat, bukan sekedar coba-coba dan menuruti hawa 

nafsu. Tetapi atas dasar adanya situasi yang darurat dan ketidak sanggupan melakukan 

seperti apa yang telah difatwakan oleh madzhabnya. Seperti mengikuti madzhab Syafi’i 

dalam masalah ibadah dan mengikuti madzhab Hanafi dalam masalah muamalah. Jelasnya, 

talfiq adalah melakukan sesuatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua 

madzhab atau lebih. 

 

 

1. Tulislah ayat al-Qur’an yang meninspirasikan tentang larangan bertalfiq, minimal 3 ayat! 

2. Buatlah kliping pendapat-pendapat ulama tentang pro-kontra talfiq yang dilarang dan 

taqlid yang diperbolehkan!  

 

 

 

Talfiq adalah beramal dalam suatu masalah menurut hukum yang merupakan 

gabungan dari dua mazhab atau lebih. Talfiq sama seperti taqlid dalam hal ruang 

lingkupnya, yaitu hanya pada perkara-perkara ijtihad yang bersifat zhanniyah (perkara yang 

belum diketahui secara pasti dalam agama). Adapun hal-hal yang diketahui dari agama 

secara pasti (ma’luumun minaddiini bidhdharuurah), dan perkara-perkara yang telah 

menjadi ijma’, yang mana mengingkarinya adalah kufr, maka di situ tidak boleh ada taqlid, 

apalagi talfiq.  

 

 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini! 

1. Apa yang kamu ketahui tentang talfiq? Berikan penjelasannya secara etimologi dan 

terminologi? 

2. Mengapa dalam konsep hukum Islam ada istilah talfiq? Berikan penjelasan terkait ini? 

3. Apa manfaat talfiq bagi umat Islam yang masih awam soal agama Islam, khususnya 

berkiatan dengan hukum Islam? 

4. Adakah dalam Islam seseorang yang dilarang bertalfiq? Berikan penjelasan ini? 

5. Apa hikmah munculnya konsep talfiq dalam Islam? 

 

PENUGASAN BELAJAR MANDIRI 

 

RANGKUMAN 

 

UJI KOMPETENSI 
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1. Ittiba’ adalah sikap seorang Muslim untuk mengikuti arahan dan segala hal yang 

berkaitan dengan Agama Islam kepada? 

a. Nabi Muhammad 

b. Raja 

c. Presiden 

d. Perdana Menteri 

e. Kepala Desa 

2. Orang yang bertaqlid dalam urusan agama Islam kepada ulama atau orang yang lebih 

mengerti agama Islam, tanpa mengetahui pertimbangan-pertimbangannya disebut 

dengan? 

a. Mulqid 

b. Muslim 

c. Muqollid 

d. Muammil 

e. Mukmin 

3. Mengamalkan pendapat orang yang pendapatnya itu bukan suatu hujjah syar’i yyah 

tanpa ada hujjah, adalah pengertian dari konsep?  

a. Taqlib 

b. Takbir 

c. Taqlid 

d. Talfiq 

e. Tasfiq 

4. Kata-kata berbahasa Arab berikut ini adalah pengertian dari konsep? 

  .العملَبقولَمنَليسَقولهَاحدىَالحججَالشرعيةَبَلَحجةَمنها

a. Talfiq 

b. Ittiba’ 

c. Taqlid 

d. Mujtahid 

e. Maqbul 

 

SOAL LATIHAN PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) 
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5. Terjemahan dari ayat di bawah ini yang benar adalah? 

۟اَ ْكِرَإِنَُكنتُْمَََّلَتَْعلَُمونََفَْسـ لُو  أَْهَلَٱلذِّ  

a. Bertanyalah kepada para ahli hukum, jika kamu tidak mengetahui 

b. Bertanyalah kepada para ahli ilmu, jika kamu tidak mengetahui 

c. Bertanyalah kepada para ahli ilmu, jika kamu mengetahui 

d. Bertanyalah kepada para ahli ilmu, jika kamu tidak mendahuli 

e. Bertanyalah kepadanya, jika kamu tidak mengetahui 

6. Kata-kata berbahasa Arab berikut ini adalah pengertian dari konsep? 

 قَبُْوُلَقَْوِلَاْلقَائِِلَبِدَِلْيٍلََراِجحٍَ

a. Talfiq 

b. Ittiba’ 

c. Taqlid 

d. Mujtahid 

e. Maqbul 

7. Terjemahan dari ayat di bawah ini yang benar adalah? 

 قَبُْوُلَقَْوِلَاْلقَائِِلَبِدَِلْيٍلََراِجحٍَ

a. Menerima perbuatan seseorang dengan dalil yang lebih kuat. 

b. Menerima perkataan seseorang dengan dalil yang kurang lebih kuat. 

c. Menerima perkataan seseorang dengan dalil yang tidak lebih kuat. 

d. Menerima perbuatan seseorang dengan dalil yang tidak lebih kuat. 

e. Menerima perkataan seseorang dengan dalil yang lebih kuat. 

8. Menurut para ulama hukum bertaqlid bagi orang yang mampu berijtihad sendiri 

hukumya adalah? 

a. Nadb 

b. Sunnah 

c. Wajib 

d. Haram 

e. Mutlaq 

9. Tuntutan Allah yang menuntut untuk melakukan suatu perbuatan dengan tuntuan pasti di 

sebut? 

a. Wajib 

b. Haram 
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c. Ijab 

d. Nadb 

e. Karahah 

10. Segala sesuatu yang dengan adanya dapat meniadakan hukum atau dapat membatalkan 

sebab hukum di sebut.. 

a. Sebab          

b. Syarat 

c. Taklifi  

d. Wad’i 

e. Mani’ 
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