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ABSTRAK 

 

Sumber hukum Islam merupakan hal yang paling mendasar dalam proses 

penetapan sebuah hukum. Dalam Islam dikenal sumber hukum utama adalah Al-Quran 

GDQ� VXQQDK�� QDPXQ� GL� VLVL� ODLQ� GDUL� NDODQJDQ� PX¶WD]LODK� PHPDQGDQJ� VXPEHU� XWDPD�

hukum Islam bukanlah Al-Quran dan sunnah melainkan akal yang lebih utama. 

Perbedaan pandangan tersebut menjadi menarik untuk dibahas dalam bidang ushul fiqh 

perbandingan. Penulisan ini melakukan metode yuridis normatif, dengan jenis dan 

sumber data sekunder, dikumpulkan dengan metode dokumenter dan dianalisis dengan 

kualitatif deskriptif, sehingga bisa ditemukan perbedaan dan persamaan antaranya dua 

madzhab yang berbeda terkait sumber hukum Islam yang digunakan dalam menetapkan 

sebuah produk hukum. 

 

Kata Kunci:  Sumber, Hukum, Islam. 

 

 

ABSTRACT 

 

  The source of Islamic law is the most fundamental in the process of establishing 

a law. In Islam it is known that the main source of law is the Qur'an and the sunnah, but 

on the other side of the mu'tazilah view the main source of Islamic law is not the Qur'an 

and sunnah but the more important reason. The differences of view become interesting to 

be discussed in the field of ushul fiqh comparison. This writing performs normative 

juridical methods, with secondary types and sources, collected by documentary method 

and analyzed by qualitative descriptive, so that differences can be found and the 

similarities between two different schools of law related to the source of Islamic law used 

in establishing a legal product. 
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A. PENDAHULUAN 

       Kata-NDWD�³6XPEHU�+XNXP�Islam´�PHUXSDNDQ�WHUMHPDKDQ�GDUL�ODID]K�Masâdir al-

Ahkâm. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis 

oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum 

Islam, mereka menggunakan al-adillah al-Syariyyah. Penggunaan mashâdir al-Ahkâm 

oleh ulama pada masa sekarang ini, tentu yang dimaksudkan adalah se-arti dengan istilah 

al-Adillah al-6\DU¶L\\DK. Dan yang dimaksud Masâdir al-Ahkâm adalah dalil-dalil 

KXNXP� V\DUD¶� \DQJ� GLDPELO� �Giistimbathkan) daripadanya untuk menemukan hukum. 

Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati (muttafaq) para ulama dan ada yang 

masih dipersilisihkan (mukhtalaf). Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur 

XODPD� DGDODK� $O� 4XU¶DQ�� +DGLWV�� ,MPD¶� GDQ� 4L\DV�� 3DUD� MXPKXU� 8ODPD� MXJD� VHSDNDW�

dengan urutan dalil-GDOLO�WHUVHEXW�GL�DWDV��$O�4XU¶DQ��6XQQDK��,MPD¶�GDQ�4L\DV���QDPXQ�

dari kalangan 0X¶WD]LODK�PHQHPSDWNDQ�DNDO�GDODP�XUXWDQ�SHUWDPD�VHEHOXP�$O-QXU¶DQ��

sunnah, ijma dan qiyas. Maka penulis akan membahas dalam makalah ini mengenai 

pengertian, klasifikasi dan kehujahan sumber utama hukum Islam tersebut. 

 

B.  PEMBAHASAN 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam PHUXSDNDQ�UDQJNDLDQ�GDUL�NDWD�³KXNXP´ GDQ�NDWD�³Islam´��.HGXD�

itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat 

dalam Al-4XU¶DQ��MXJD�EHUODNX�GDODP�EDKDVD ,QGRQHVLD��³�KXkum Islam´�VHEDJDL�VXDWX�

rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa 

,QGRQHVLD�NDWD�µKXNXP¶�PHQXUXW�$PLU�6\DULIXddin adalah seperangkat peraturan tentang 

tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang 

diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya1. 

%LOD� NDWD� µKXNXP¶�PHQXUXW� GHILQLVL� GL� DWDV� GLKXEXQJNDQ� NHSDGD� µIslam¶� DWDX� µsyara¶��

PDND�µKXNXP�Islam¶�DNDQ�EHUDUWL��³�VHSHUDQJNDW�SHUDWXUDQ�EHUGDVDUNDQ�ZDK\X�$OODK�GDQ�

sunah Rasul tetang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat 

untuk semua yang beragama Islam2. 

                                                 
1 Amir Syarifuddin.Ushul Fiqih Jilid 1. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6. 
2 Ibid. 
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Sedangkan hukum dalam pengertian hukum V\DUD¶ menurut istilah ulama ushul 

adalah khitob (doktrin) V\DU¶i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa 

tuntutan, pilihan atau ketetapan. 

¢àÓÂ�Â¢�¦Z�c�Â¢�¢¦ô×�[èôðm¦�¾¢àçå�êôà¬m¦� °̧¢Ìó¦�§¢Ø»�

� �Hukum adalah khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf baik berupa 

perintah atau pilihan atau ZDGK¶i3´ 

  Para ahli ushul memberi istilah pada hukum yang berhubungan dengan perbuatan 

mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan hukum taklifi, dan hukum yang 

berhubungan dengan perbuatan mukalaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan 

hukum taklifi, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf dalam bentuk 

ketetapan dengan hukum ZDGK¶L4. 

Adapun hukum syara¶�PHQXUXW�LVWLODK�DKOL�ILqh adalah pengaruh yang ditimbulkan 

oleh doktrin V\DU¶L dalam perbuatan (mukallaf), seperti kewajiban, keharaman dan 

kebolehan5. 

 

2. Pengertian Sumber Hukum Islam 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada 

hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum  adalah tempat kita dapat 

menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat 

pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil 

hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. 

.DWD� µVXPEHU¶�GDODP�KXNXP�ILTK�DGDODK� WHUMHPDK�GDUL� ODIDG]� � �ª¼ã - �©�¼ã, 

lafadz tersebut terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan 

dalil (�Þôßªß� ��DWDX�OHQJNDSQ\D�³�DGLOODK�V\DU¶L\\DK´�����ôË®¸ß���ß©÷�) . Sedangkan dalam 

literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau DGLOODK�V\DU¶L\\DK, dan 

tidak pernah kata ³�PDVKDGLU�DO-ahkam al-V\DU¶L\\DK´ (����ôË®¸ß��á�Ü£÷��©�¼ã) .  Mereka

  yang menggunakan kata mashadir sebagai ganti al-adillah beranggapan bahwa 

kedua kata tersebut memiliki arti yang sama6. 

                                                 
3 :DG¶L�DGDOK�VHEDE��V\DUDW��DWDX�PDQL¶�SHQJKDODQJ�VXDWX�KXNXP 
4 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fikih,(Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 136. 
5 Ibid. 
6 Amir Syarifudin, Ushul« hlm.51. 
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 Bila dilihat secara etimologis, maka akan terlihat bahwa kedua kata itu tidaklah 

sinonim, setidaNQ\D�ELOD�GLKXEXQJNDQ�NHSDGD�µsyariah¶. Kata sumber ( �©�¼ã ), atau 

dengan jamaknya ©�¼ã , dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat 

GLWHPXNDQ�DWDX�GLWLPED�QRUPD�KXNXP��6HGDQJNDQ�µGDOLO�hukum¶�EHUDUWL�VHVXDWX�\DQJ�

memberi  petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum $OODK��.DWD�³VXPEHU´�

dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-4XU¶DQ�GDQ�VXQDK��NDUHQD�PHPDQJ�

keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara¶� WHWDSL� WLGDN�PXQJNLQ�

NDWD�LQL�GLJXQDNDQ�XQWXN�µLMPD�GDQ�TL\DV�NDUHQD keduanya bukanlah wadah yang dapat 

ditimba norma hukum. ijma dan qiyas itu, keduanya adalah cara dalam menemukan 

hukum��.DWD�µGDOLO¶GDSDW�GLJXQDNDQ�XQWXN�$O-4XU¶DQ�GDQ�VXQDK��MXJD�GDSDW�GLJXQDNDQ�

untuk ijma dan qiyas, karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum 

Allah7.  Berikut 2 pembahasan sumber utama hukum, yaitu: 

a. Al-4XU¶DQ 

Kata Alquran dalam bahasa Arab berasal dari kata Qara'a artinya ' membaca. 

Bentuk mashdarnya artinya ' bacaan' dan 'apa yang tertulis padanya'. Seperti tertuang 

dalam ayat Al-Qur'an : - Secara istilah Alqur'an adalah Kalamullah yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada 

kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan 

surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas Al-Jurjani mendefinisikan Al-Qur'an: 

Al-Qur'an adalah (Kalamullah) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam 

mushhaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. Adapun 

hukum-hukum yang terkandung dalam Alqur'an, meliputi 

(a).Hukum-hukum I'tiqadiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan 

kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari 

akhirat.  

(b). Hukum-hukum Khuluqiyyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. 

manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi prilaku yang buruk.  

(c).Hukum-hukum Amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan 

manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai Ibadah dan mengenai muamalah dalam 

arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang 

                                                 
7 Ibid. 
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al-Ahwal al-Syakhsyiyah / ihwal perorangan atau keluarga. disebut lebih terperinci 

dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. 

 Hal ini menunjukan bahwa manusia memerlukan bimbingan lebih banyak dari 

Allah swt dalam hal beribadah dan pembinaan keluarga. Banyak manusia yang 

menyekutukan Allah, ini perlu diluruskan dan teguran, sedang keluarga merupakan unsur 

terkecil dalam masyarakat dan akan memberi warna terhadap yang lainnya. Adapun 

dalam bidang-bidang lain yang pengaturannya bersifat umum, memberi peluang kepada 

manusia untuk berpikir, tentu ini sangat bermanfaat, karena dengan pengaturan yang 

bersifat umum itu Alqur'an dapat digunakan dalam berbagai lapisan masyarakat, dan 

berbagai kasus dalam sepanjang jaman. Hukum Islam memberi peluang kepada 

masyarakat dan manusia untuk berubah, maju dan dinamis. Namun kemajuan dan 

kedinamisannya harus tetap dalam batas-batas perinsip umum Alqur'an. Perinsip umum 

itu adalah Tauhidullah, persaudaraan, persatuan dan keadilan. 

b. As-Sunah  

Sunnah secara bahasa berarti ' cara yang dibiasakan' atau ' cara yang terpuji. 

Sunnah lebih umum disebut hadits, yang mempunyai beberapa arti: = dekat, = baru, = 

berita. Dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadits dalam 

arti khabar, seperti dalam firman Allah Secara Istilah menurut ulama ushul fiqh adalah  

semua yang bersumber dari Nabi saw, selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan 

atau persetujuan. Adapun Hubungan Al-Sunnah dengan Alqur'an dilihat dari sisi materi 

hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :  

a. Muaqqid  

Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an 

dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat 

dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.  

b. Bayan 

Yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur,an yang belum jelas, 

dalam hal ini ada tiga hal : 

 (1).Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, 

misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan 

Sunnah. Demikian juga tentang zakat, haji dan shaum. Dalam Shalat misalnya.  

(2).Membatasi kemutlakan ( taqyid al-muthlaq)  
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Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi 

berapa jumlahnya. Kemudian Al-Sunnah membatasinya.  

(3). Mentakhshishkan keumuman,  

Misalnya: Al-Qur¶an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, 

kemudian al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian 

kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa. 

(4) menciptakan hukum baru. 

      Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung 

yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. 

 

3. Sumber Hukum Islam dan Urutannya 

a. Al-4XU¶DQ��6XQDK��,MPD�GDQ�4L\DV 

Berdasarkan penelitian menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa 

dalil syara¶�\DQJ�PHQMDGL�GDVDU�SHQJDPELODQ�KXNXP�\DQJ�EHUKXEXQJDQ�GHQJDQ�SHUEXDWDQ�

manusia itu ada empat: al-4XU¶DQ��DV-sunah, ijma dan qiyas. Dan jumhur  ulama telah 

sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan 

penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama  al-Quran, kedua as-

sunah, ketiga ijma, dan keempat qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali 

dicari hukumnya dalam al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus 

dilaksanakan. Bila dalam al-Quran  tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam  sunah. 

Bila dalam sunah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah 

sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harus 

berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang 

memiliki nash8. Adapun dalil yang menunjukan urutan dalam menggunakan empat dalil 

di atas antara lain Qs. An-Nisa: 59  

¡� Èú�ÊÀ�ó¦�¢È��º�È¢� È®�ÌöÉðü Ê÷�ÊÂ Ì÷È Ì�¦� ÊEÂÉ¢ÈÂ� È¾�ÉÇ�Âó¦�¦�Éà�Ê×È¢ÈÂ�È�M¦�¦�Éà�Ê×È¢�¦�ÉüÈ÷��~L�� Ê?�ÌöÉ¬ÌßÈ±¢ÈüÈº«�ÀÊ�Èç
�ÊÂ Ê» Ì	¦� Ê¿Ì�Èº�Ìó¦ÈÂ�Ê�M Êª�ÈÀ�Éü Ê÷Ì�Éº«�ÌöÉ¬üÉï�ÀÊ¤� Ê¾�ÉÇ�Âó¦ÈÂ�Ê�M¦� ÈDÊ¤�ÉýÂ�®ÉÂÈºç�Ç  Ì�ÈË���L��È̄�ÆÌZÈ»� ÈîÊó

�� Å��ÊÂÌÈæ�ÉúÈÈ Ì·È¢ÈÂÒÖ�� 

                                                 
88 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu«���hlm.14. 
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 Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Qs.An-Nisa:59) 

�¾a�C�À�ç��¾¢ë�f�§¢¬ð¥��Ôë¢��¾¢ë��� ¢Ôë�îó�µÂß�¦¯¤��Ôì«�æ�ï
���¢°�¾�¬³¢��¾¢ë�f�¾�Ç°�¨üÇ�?�¾a�C�À�ç��f�¾�Ç°�¨üÈ¦ç��¾¢ë���f�§¢¬ï�?�
�¾øk¦��¾¢ë�Â�ý°¾Ï��ôß�f�¾�Ç°�§ÂÔç��¾¢ë��Ä®¢�¬³¦�?�ÂÐë¢�Â�Ä¢�����ó¦�Â

f�¾�Ç°��ÓÂ�¢m�f�¾�Ç°�êçÂ�ÄÀó¦����
'DUL� 0X¶DG]� ELQ� -DEDO�� EDKZDVDQ\D� 5DVXOXOODK� VDZ�� .HWLND� PHPHULQWDKNDQQ\D� NH�

<DPDQ� EHUVDEGD�� ³� EDJDLPDQD� FDUDPX� PHPEHUL� SXWXVDQ� KXNXP� ketika menghadapi 

VXDWX� PDVDODK"´� 0X¶DG]� EHUNDWD�� ³VD\D� DNDQ� PHPXWXVNDQ� GHQJDQ� NLWDE� $ODK� �DO-

TXUDQ��´�1DEL�EHUWDQ\D��³�MLND�NDPX�WLGDN�PHQHPXNDQ�KXNXPQ\D�GDODP�NLWDE�$OODK"´�

MDZDE�0X¶DG]��³�PDND�GHQJDQ�VXQQDK�5DVXOXOODK�´�1DEL�EHUWDQ\D��³�MLND�NDPX�WLGDN�

PHQHPXNDQ�KXNXPQ\D�GDODP�VXQQDK�5DVXOXOODK�VDZ"´�0X¶DG]�PHQMDZDE���³VD\D�DNDQ�

EHULMWLKDG�GHQJDQ�SHQGDSDW�VD\D��GDQ�VD\D�WLGDN�DNDQ�PHPHSHUVHPSLW�LMWLKDGNX´�UDZL�

KDGLWVEHUNDWD��PDND�5DVXOXOODK�VDZ�PHQHSXN�GDGD�0X¶DG]�GDQ�EHUVDEGD��³�VHJDOD�SXML�

bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu 

\DQJ�GLULGKDL��ROHK�5DVXOXOODK�´ (HR.Al-Baghawi)  

�À¤Â��þ¥��Ôì�¢÷�þ�ç�¾³Â�À�ç�f�§¢¬ï�?�ÂÜû�¿�Ðl¦�þ�ôß�®°Â�¦¯¤��Âð¥��¥¢�À¢ï
��¢���Ôë�Â÷�¦�îó¯�?�f�¾�Ç°�úß�öôßÂ�§¢¬ðó¦�?�úð��Cý¢�ß¢�À�ç��?�¾x�À¢

��Ôë�Â÷¢��ôß�ö��¢°�Þf¢�À�ç��öÿ°¢Ì¬Ç¢ç�öÿ°¢�»Â�²¢üó¦�²Â£°�Þf�f�¾�Ç°�¨üÇ
�Âøß�òàè¥�À¢ï�îóÀïÂ��þ¥�

'DUL� 0DLPXQ� ELQ� 0DKUDQ�� GLD� EHUNDWD�� ³� .KDOLIDK� $EX� %DNDU� NHWLND� PHQHULPD�

pengaduan maka dia mencari hukumnya dalam kitab Allah, jika dia menemukan hukum 

untuk memutuskan perselisihan mereka maka segera dilaksanakan. Jika dalam al-quran 

tidakditemukan dan diamengetahui bahwa dalam sunnah Rasulullah adahukumnya, 

maka segera dilaksanakan. Jika dalam sunnah Rasululah tidak ditemukan, maka ia 

segera mengumpulkan para pemimpin dan tokoh umat Islam untuk bermusyawarah. Bila 
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diperoleh kesepakatan pendapat di antara mereka maka segera dilaksanakn. Demikian 

MXJD�\DQJ�GLODNXNDQROHK�.KDOLIDK�8PDU�´ (H.R Al-Baghawi) 

Atas dasar bahwa hukum V\DUD¶ itu adalah  kehendak Allah tentang tingkah laku 

manusia mukalaf, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum (law giver) adalah Allah 

Swt. Dengan demikian , ditetapkan bahwa Al-TXU¶DQ� LWX� VXPEHU� XWDPD� � EDgi hukum 

Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fiqh. Al-Quran itu membimbing dan 

memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian 

ayat-ayatnya.  Para sahabat dan para jumhur ulama telah menetapkan dua hadits di atas 

sebagai dalil atas urutan penggunaan dalil. Namun ada dalil lain selain empat di atas yang 

mana mayoritas umat Islam tidak sepakat atas penggunaan dalil-dalil tersebut. Tetapi 

sebagian diantara  mereka ada yang menggunakan dalil-dalil ini sebagai alasan  penetapan 

hukum V\DUD¶, dan sebagaian yang lain mengingkarinya. Dalil yang diperselisihkan 

pemakaiannnya itu ada enam: al-istihsan, maslahah mursalah, istishab, µXUI, madzhab 

shahabiy dan V\DUD¶�PDQTREODQD. Sehingga keseluruhan dalil V\DUD¶ ada sepuluh, empat 

telah disepakati penggunaannya oleh mayoritas umat  Islam, sedang enam masih 

diperselisihkan9. 

Dalam konteks ini Imam Asy-6\DWLEL� EHUNDWD�� ³Di dalam melakukan istinbath 

hukum, tidak seyogyanya hanya membatasi dengan memakai dalil al-4XU¶DQ�VDMD��WDQSD�

memperhatikan penjabaran (syarah) dan penjelasan (bayan), yaitu Sunnah. Sebab dalam 

Al-4XU¶DQ�WHUGDSDW�EDQ\DN�KDO-hal yang masih global (kulliy) seperti keterangan tentang 

shalat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus 

PHQHQJRN� NHWHUDQJDQ� GDUL� VXQQDK�´10  Adapun ijma sebagai urutan sumber hukum 

selanjutnya, merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan 

argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-4XU¶DQ�GDQ�+DGLWV���,D�Perupakan 

dalil pertama setelah Al-4XU¶DQ� GDQ� +DGLWV�� \DQJ� GDSDW� GLMDGLNDQ� SHGRPan dalam 

menggali hukum-hukum syara11. 

Selanjutnya sebagai sumber hukum keempat adalah qiyas, jumhur ulama 

mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik 

dalam Al-4XU¶DQ��KDGLWV��SHQGDSDW�VDKDEDW�PDXSXQ�LMPD�XODPD��+DO�LWu dilakukan dengan 

                                                 
9 Abdul Wahab Khalaf. Ilmu.., hlm.16. 
10 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2010), hlm. 151. 
11 Ibid, hlm. 307. 
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tidak berlebihan dan melampaui batas. Imam al-Muzani, salah seorang sahabat Imam 

6\DIL¶L� PHQ\LPSXONDQ� SDQGDQJDQQ\D� WHQWDQJ� TL\DV� GDODP� XQJNDSDQQ\D�� ³� SDUD� DKOL�

hukum dari masa Rasulullah hingga sekarang selalu mempergunakan qiyas dalam setiap 

masalah hukum agama. Dan mereka sepakat bahwa, sesuatu yang setara dengan hak 

adalah hak, dan yang setara dengan bathil, bathil pula. Maka tidakdibenarkan seseorang 

mengingkari kebenaran qiyas , sebab ia merupakan upaya mempersamakan 

(menganalogikan) masalah dan membandingkannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

Ibnul Qayim mengatakan,bahwa lintas pengambilan hukum itu seluruhnya bertitik tolak 

pada prinsip persamaan antara dua hal serupa dan prinsip perbedaan antara dua hal yang 

berbeda. Apabila dibalik prinsip tersebut tidak mempersamakan antara dua hal serupa, 

niscaya pengambilan hukum menjadi tertutup12.  

b. Akal, Al-4XU¶DQ��6XQDK�'DQ�,MPD 

%HUEHGD�GHQJDQ�SDQGDQJDQ�MXPKXU�XODPD��GLDQWDUD�XODPD�0X¶WD]LODK�PHQGDVDUL�

pandangannya dalam istinbath al-ahkam  pada dalil akal sebagai urutan pertama,sebelum 

al-Quran, Sunah, dan  ijma. Pandangannya yang demikian ini tidak lepas dari pandangan 

WHRORJL�0X¶WD]LODK�\DQJ�GLDQXWQ\D��'DODP�WHRORJL�LQL�SHUDQDQ�DNDO�EHJLWX�SHQWLQJ��XQWXN�

menyelesaikan berbagai persoalan teologi dan memberikan corak tersendiri terhadap 

persoalan hukum dan metoda istinbat al-ahkam yang digunakannya. Dasar pertimbangan 

0X¶WD]LODK�PHQHPSDWNDQ�GDOLO�DNDO�SDGD�XUXWDQ�SHUWDPD��NDUHQD�GHQJDQ�DNDOODK�PDQXVLD�

mengetahui al-4XU¶DQ��6XQDK�GDQ�LMPD��6elain itu, seEDJDL�PDQD�µ$EG�DO-Jabbar mendasar 

pandangan dalam istinbath al-ahkam  pada dalil akal, sebagai urutan pertama, sebelum 

al-quran, as-sunah dan ijma. Melihat urutan pertama sebelum al-quran, sunah dan ijma.13 

Melihat urutan seperti ini jelas bahwa peranan akal lebih tinggi dan penting dari dalil-

dalil lainnya. Dasar pertimbangannya, karena dengan akal manusia mengetahui al-quran, 

sunah  dan  ijma, dengan akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang 

buruk. Selain itu, Allah SWT juga tidak akan berbicara kecuali kepad manusia berakal. 

Semua pandangan di atas, menurutnya dapat dijadikan argument (hujjat) setelah manusia 

terlebih dahulu mengetahui Allah (PD¶ULIDW�$OODK) dengan kekatan nalar akalnya14. 

                                                 
12 Ibid, hlm. 339-340. 
13 I.Nurol Aen. Disertasi Konsep Mushawwibat Al-4DGKL�µ$EG�$O-Jabbar dan Relevansi dengan 

Dasar Teologinya. (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. 1998), hlm. 116. 
14Ibid,hlm. 117. 
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Seperti halnya para filosof muslim, kaum 0X¶WD]LODK� MXJD� PHQJDUWLNDQ� DNDO�

GHQJDQ�³GD\D�XQWXN�PHPSHUROHK�SHQJHWDKXDQ´�GDQ��MXJD�³GD\D�\DQJ�PHPEXDW�VHVHRUDQJ�

dapat memperbedakan antara dirinya dan benda lain dan antara benda-benda satu dari 

\DQJ� ODLQ´��Di samping itu akal mempunyai daya untuk mengabstrakkan benda-benda 

yang ditangkap pancaindera15. Selain itu, pandangan para filosof muslim dan umumnya 

NDXP� 0X¶WD]LODK�� WDPSDNQ\D� WLGDN� VHMDODQ� GHQJDQ� SDQGDQJDQ� µ$EG� DO-Jabbar. Akal, 

GDODP�SDQGDQJDQ�µ$EG�DO-Jabbar, bukanlah daya. Akan tetapi, akal melalui definisinya 

\DQJ�MDPL¶�PDQL¶�DGDODK�KLPSXQDQD�SHQJHWDKXDQ�WHUWHQWX��\DQJ�ELOD�WHODK�GLPLOLNL�ROHK�

seseorang mukallaf, maka menjadi sahlalah pemikirannya, pengambilan dalilnya dan 

pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan kepadanya16. 

Dalam pandangan kaum 0X¶WD]LODK , akal disamping mempunyai daya untuk 

memperoleh pengetahuan juga mempunyai daya untuk memperbedaan antara kebaikan 

dan kejahatan. Akal, dengan kata lain, mempunyai fungsi dan tugas moral. Sejalan 

dengan ini, menurut L Gardet dan M.M Anawati sebagaimana yang dikutip Harun 

Nasution, akal dalam pendapat 0X¶WD]LODK aGDODK�³�SHWXQMXN� jalan bagi manusia menjadi 

SHQFLSWD�SHUEXDWDQQ\D�´17Berdasarkan hal tersebut, akal bukanlah otak, tetapi akal adalah 

daya, sebagai yang digambarkan di dalam al-Quran, memperoleh pengetahuan dengan 

memperhatikan alam sekitarnya. Menurut Harun Nasution , akal dalam pengertian inilah 

yang dikontraskan dalam Islam dengan wahyu yang membawa pengetahuandari luar diri 

manusia, yaitu dari Tuhan18. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat GLSDKDPL� EDKZD� VHNDOLSXQ� µ$EG� DO-Jabbar 

menempatkan dalil akal pada urutan pertama, namun tidak berarti bahwa ia 

menjadikannya sebagai hakim terhadap al-quran dan mendahulukan dalil-dalilnya dari 

pada dalil-dalil al-sam. Dalam menetapkan berbagai persoalan hukum, ia tetap berpegang 

kepada dalil-dalil al-sam19.  

                                                 
15 Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 8-9. 
16 I. Nurol Aen. Disertasi «��hlm. 93. Bunyi teks mengenai definisi akal adalah sebagai berikut: 

�ï�©���á�ôØß��í�Ýûª�³ù��í�®Èèß��êèã�¢�»�ÒàÜäß��òÓ��à¼£�ð�ã����»î¼¨ã�áîàÌß��æã��àä��æË�é��Ë�îë�ÞØÌß��å��âàË�
�ÒàÛ�ã�

Artinya: ketahuilah, bahwa sesungguhnya akal adalah himpunana pengetahuan tertentu yang bila 

telah dimiliki oleh seseorang mukalaf, maka menjadi sahlah pemikirannya, pengambilan dalilnya dan 

pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya. 
17 Ibid. hlm. 12. 
18 Ibid . hlm.  13. 
19 I Nurol Aen. Disertasi «�hlm. 119. 
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3DGD� SHPELFDUDDQ� WHQWDQJ� � NHZDMLEDQ� µaqliy, kita telah mengetahui  bahwa 

SHQJHWDKXDQ�GDQ�SHPEXNWLDQ�DGDQ\D� WXKDQ�PHUXSDNDQ�NHZDMLEDQ�µaqliy yang pertama  

dan paling penting diantara kewajiban-kewajiban lainnya. Sebab, kewajiban-kewajiban 

yang lain, seperti kewajiban mengetahui dalil-dali syara¶�� EDUX� GDSDW� GLODNVDQDNDn 

sesudah seseorang mengetahui Tuhan. Jika manusia, dengan akalnya, mengetahui bahwa 

al-quran itu hujjat . demikian juga, jika manusia mengetahui bahwa tuhan mengutus rasul 

dengan benar, maka ia akan mengetahui sunah itu hujjat. Selanjutnya, jika diketahui 

EDKZD�UDVXO�EHUVDEGD��³�XPDWNX tidak akan sepakat di dalam  NHVDODKDQ´��0DND�GLNHWDKXL�

bahwa ijma itu hujjat20.  

Sebagai mana yang disebXWNDQ��GDOLO�LWX�DGD�\DQJ�µaqliy dan VDP¶L\ . bila sesuatu 

VXGDK�ELVD�GLNHWDKXL�PHODOXL�GDOLO�µaqliy, kezhalim-an misalnya, maka tidak diperlukan 

dalil lain (VDP¶L\). Akan tetapi, bila tidak bisa diketahui dengan aqliy, maka dalil lain 

diperhitungkan . dalil VDP¶L\ dibutuhkan dalam kaitannya dengan rincian kewajiban 

µDTOL\ yang bersifat global. Sebaliknya, mengetahui dalil VDP¶L\ hanya bisa dilakukan 

melalui khabar yang disampaikan rasul. Karena itu, diutusnya rasul merupakan suatu 

kemestian. Dengan demikian, kenabian dalam nisbatnya dengan akal, adalah hujjat 

penyempurna dalil dengan itu taklif menjadi baik. Diutusnya nabi, sekalipun merupakan 

pertolongan Allah, tetap mengharuskan adanya kegiatan berpikir pada diri mukallaf yang 

melalui itu kebebasan memilihnya diperlihara. Dalil-dalil al-VDP¶L\�yang disampaikan 

rasul, antara lain, bisa berupa al-quran, sunah al-rasul, dan bisa pula berupa al-ijma.21 

Adapun dalam urutan selanjutnya assunah, sebagai sumber ketiga dalam 

panGDQJDQ�µ$EG�DO-jabbar, khabar yang dibawa oleh nabi dapat djadikan dalil, baik itu 

al-quran maupun sunnah, hadits, dan al-khabar adalah kata-kata yang mengandung arti  

\DQJ�VDPD��GDODP�SDQGDQJDQ�NHEDQ\DNDQ�XODPD�KDGLWV�GDQ�µ$EG�DO-Jabbar. As-Sunah 

sebagai sumber pemikiran sesudah al-Quran, berisikan berbagai khabar yang 

diinformasikan oleh Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrir (pernyataan). 

'DODP�SDQGDQJDQ�0X¶WD]LODK��khabar yang diberikan oleh para perawi ada yang tidak 

diketahui kebenarannya dan kedustaannya. Khabar yang diketahui  kebenarannya dapat 

diperoleh  tanpa dalil, seperti al-khabar al-mutawatir tentang shalat lima waktu engan 

perantara dalil, seperti khabar tentang keesaan dan keadilan Tuhan. Al-khabar al-

                                                 
20 Ibid , hln.120. 
21 Ibid ,hlm.121. 
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mutawatir tersebut  dapat dijadikan landasan., baik untuk persoalan teologi maupun 

V\DUL¶DK�� $GDSXQ� khabar yang tidak diketahui kebenarannya dan kedustaanya adalah 

khabar al-wahid. Menurut jumhur al-ulama, khabar ini dapat dijadikan dalil, baik untuk 

SHUVRDODQ�DNLGDK�PDXSXQ�SHUVRDODQ�V\DUL¶DK��%HUEHGD�GHQJDQ�SHQGDSDW�GL�DWDV��PHQXUXW�

kaum Muktazilah, khabar al-ZDKLG�GDSDW�GLMDGLNDQ�GDOLO�XQWXN�SHUVRDODQ�V\DUL¶DK�VDMD��

sedangkan untuk persoalan akidah mereka menolaknya, kecuali bila khabar al-wahid 

tersebut sejalan dengan dalil akal. Karena persoalan akidah, menurut mereka, hanya dapat 

diperoleh kebenarannya dengan ilmu22. 

¦�É�Èº¬û¢Èç�ÉþÌüÈß�ÌöÉï¢ÈÈ��¢È÷ÈÂ�ÉýÂÉÀÉ¼Èç� É¾�ÉÇ�Âó¦�ÉöÉï È«¡�¢È÷ÈÂ�� �L�È�M¦�¦�Éì�º«¦ÈÂ�� ~L�Ê¤�É¾�Ê¾ÈË�È�M¦��À

� Ê§¢ÈìÊàÌó¦ 

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya 

bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

sangat keras hukuman-Nya. (qs.al-hasyr:7) 

��Èú�ÊÂÊç¢ÈðÌó¦� �¤ÊÉy� È��È�M¦��ÀÊ�Èç�¦Ì��óÈ�Èº«�ÀÊ�Èç�~� È¾�ÉÇ�Âó¦ÈÂ�È�M¦�¦�Éà�Ê×È¢�ÌòÉëÐÏ��  

Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka 

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".(Qs.Al-Imran:32) 

�ÊÞÊØÉ��ú�÷���¢ÅÜ�ÊèÈ·�Ìö Ê�Ì�ÈôÈß� È½¢ÈüÌôÈÇÌ°È¢�¢ÈøÈç� Ù�DÈ�Èº«�úÈ÷ÈÂ�~�È�M¦�Ȩ̀ ¢È×È¢� Ì¾ÈìÈºç� È¾�ÉÇ�Âó¦ÕÍ��  

Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan 

barangsiapa yang berpaling (dari keta'atan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk 

menjadi pemelihara bagi mereka . (Qs. An-Nisa:80) 

 

Assunah sebagai sumber dalil ketiga , setelah dalil akal dan al-Quran, dengan ayat 

Qs.Al-Hasyr: 7, Qs. Al-Imran: 32, Qs.An-Nisa:80 dari ayat-ayat tersebut menunjukan 

bahwa hadits merupakan sumber ajaran Islam di samping dalil akal dan dalil al-Quran 

sebagai sumber utamanya. Hadits ini berfungsi sebagai penjelas bagi al-Quran . oleh 

                                                 
22 Ibid, hlm.26. 
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sebab itu hadits sebagai penjelas ini menempati urutan sumber ajaran Islam setelah al-

4XU¶DQ23. 

Sumber pemikiran  lain, sesudah as-Sunah, adalah  ijma. Hal yang  penting dalam 

LMPD¶�LQL�DGDODK�WHUFDSDLQ\D�NHVHSDNDWDQ�RUDQJ�EDQ\DN�GDODP�VDWX�PDVDODK�\DQJ�GLDQJJDS�

VHEDJDL�RE\HN�NHVHSDNDWDQ�PHUHND��0HQXUXW�XODPD�0X¶WD]LODK��PHUHND�\DQJ�EHUVHSDNDW�

harus memiliki pengetahuan tentang konsep ijma dan mengetahui kedudukannya yang 

VHVXQJJXKQ\D��$GDSXQ�\DQJ�GLPDNVXG�GHQJDQ� µRUDQJ�EDQ\DN¶�GDODP� LMPD�� LQL� DGDODK�

para mujtahid yang beriman, yakni memahami dan mengakui kebenaran ajaran al-tawhid 

wa al-adl24. Pandangannya yang demikian ini tidak lepas dari pandangan teologi 

0X¶WD]LODK�\DQJ�GLDQXWQ\D��6HEDJDLPDQD�GLNHWDKXL��GDODP�WHRORJL�0X¶WD]LODK�SHUDQDQ�

akal amat tinggi dan penting dalam penyelesaian berabagai persoalan teologi. Hal itu 

relevan pula dengan sumber dalil lain yang digunakannya. 

4. Analisis dari Perbedaan Sumber Hukum Islam 

8ODPD�6\L¶DK�EHUSHQGDSDW�EDKZD�DNDO�PHUXSDNDQ�VXPEHU�KXNXP�ILNLK�EHUNHQDDQ�

dengan sesuatu yang tidak tersebut dalam al-4XU¶DQ� DWDX� 6XQQDK�� PHVNLSXQ� PHUHND�

mendefinisikan sunnah dengan aUWL� \DQJ� OHELK� OXDV�� 7HWDSL�PHQXUXW� V\L¶DK� ,PDPL\DK�

bahwa penerimaan akal sebagai salah satu sumber   fikih Islam itu karena aGD�GDVDU�V\DUD¶��

Dengan adanya izin syara inilah kebenaran, menurut mereka dapat diperoleh melalui 

petunjuk akal. Sedang jumhur fuqaha tidak menjadikan akal sebagai pembuat hukum dan 

mereka mengembalikan sesuatu yang tak ada nashnya kepada sesuatu yang ada nashnya 

dengan beberapa jalan, baik dengan jalan qiyas, istihsan, atau dikembalikan kepada 

NHPDVODKDWDQ� \DQJ� GLEHQDUNDQ� V\DUD¶� PHskipun tidak ada dalil khusus yang 

menunjukannya. 

0HQXUXW� 0XKDPPDG� $EX� =DKUDK� SHUEHQGDDQ� SHQGDSDW� DQWDUD� XODPD� V\L¶DK�

dengan jumhur fuqaha tentang eksistensi akal (apakah bisa dianggap sebagai dalil atau 

tidak ketika tidak ada nash) adalah berpangkal dari adanya perbedaan dalam masalah 

tahsin aqliy (kebaikan menurut akal). Oleh karena itu dalam hal akidah golongaQ�V\L¶DK�

imamiyah menganut madzhab 0X¶WD]LODK, maka mereka memandang akal sebagai 

sumber hukum pada saat nash tidak ditemukan25.  

                                                 
23 Ibid, hlm.142. 
24 Ibid, hlm. 27. 
25 Muhammad Abu Zahrah, Ushul.., hlm.88. 
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Selain itu, pendapat para jumhur ulama yang berpegang pada urutan sumber 

hukum adalah Al-quran, as-Sunah, Ijma dan qiyas pada hakikatnya tidak menafikan 

peranan akal sebagai alat untuk memahami sumber-sumber hukum Islam, hanya saja 

jumhur ulama tidak menjadikannya bagian dari sumber hukum Islam. Dan jelas hal ini 

akan menyulitkan bagi orang-orang yang memang kemampuan akalnya terbatas. 

6HGDQJNDQ� SHQGDSDW� XODPD�0X¶WD]LODK� µ$EG� DO-Jabbar yang berpegang bahwa urutan 

sumber hukum Islam adalah akal, al-4XU¶DQ���as-Sunnah dan Ijma. Dimana eksistensi akal 

begitu penting, namun tentunya hanya orang-orang yang telah memiliki pengetahuan dan 

kemampuan mengenai at-WDXKLG� ZD� µDGO� (mengetahui dan memahami kemaha adilan 

Tuhan) yang berhak menggunakan akalnya sebagai sumber hukum. Di sisi lain, Nabi 

Muhammad VKDOODOODKX�µDODLKL�ZD�VDOODP bersabda, 

�ÊþÊóÌ�ÉÇÈ°�È̈ �üÉÇ� ÈÂ�Êf� È§¢È¬Êï���¢ÈøÊÊ��ÌöÉ¬ Ìð�ÈÈÈd�¢È÷�¦Ì��ô ÊÔÈ«� ÌúÈó�ÊúÌ�ÈÂ Ì÷È¢�ÌöÉðÌ�Êç� Éª ÌïÈÂÈº« 
µAku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang 

kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya¶. (Hadits Shahih Lighairihi, 

H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm). 

Namun, dalam Al-TXU¶DQ�GHQJDQ�MHODV�PHPHULQWDKNDQ�NLWD�PHQJLNXWL�DSD�\DQJ�

diajarkan nabi yaitu berpegang pada Al-TXU¶DQ� GDQ� DO-hadis sehingga dari ungkapan 

tersebut jelaslah kalangan Ahlu sunnah berpegang al-TXU¶DQ�GDQ�DO-hadis sebagai sumber 

utama hukum Islam. 

¦�É�Èº¬Ìºû¢Èç�ÉþÌüÈß�ÌöÉï¢ÈÈ��¢È÷ÈÂ�ÉýÂÉÀÉ¼Èç� É¾�ÉÇ�Âó¦�ÉöÉï È«¡�¢È÷ÈÂ 

 

Artinya : ³����dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia. Dan apa-

DSD�\DQJ�GLODUDQJQ\D��PDND�WLQJJDONDQODK�´ (QS. Al-Hasyr:7)  

 

 

C. SIMPULAN 

Sumber hukum dalam Islam sangat penting, karena ia merupakan sumber utama 

dalam menentukan sebuah hukum yang melandasi kehidupan seorang muslim. Perbedaan 

cara pandang tentang akal menjadikan perbedaan pendapat dikalangan jumhur fuqaha 
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GHQJDQ�NHORPSRN�PX¶WD]LODK�VHKLQJJD�MHODV�PHnjadikannya berbeda dalam memandang 

tentang sebuah permasalahan hukum karena berbeda dalam memandang sumber utama 

hukum Islam. Dari permasalahan tersebut, menjadikan umat Islam harus memperlajari 

Al-QXU¶DQ�GDQ�VXQQDK�VHEDJDL�VXPEHU�XWDPD�KXNXP� Islam agar tidak hanya meyakini 

tentang sumber utama hukum Islam namun juga memahaminya dengan baik. 
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