
BAB III 

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP KONSEP WALIMATUL URSY 

MENURUT AJARAN ISLAM DAN SEKILAS TENTANG PENGERTIAN 

TRADISI DAN ADAT 

 

A. Konsep Walimatul Ursy Menurut Ajaran Islam 

1. Pengertian Walimatul Ursy 

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad 

nikah kedua mempelai mengadakan upacara, yang ditujukan sebagai 

ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua 

mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut 

dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah ursy. 

Walimah (ًّٛانٕن) artinya Al-jam’u = kumpul, sebab antara suami 

istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.
37

 

Walimah (ًّٛانٕن) berasal dari kata Arab انٕنى artinya makanan 

pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalan 

acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan tamu 

undangan lainnya.
38

 

Kata walimah (ًّٛٔن) diambil dari kata  (ٔنى) yang berarti 

perkumpulan, karena pasangan suami istri pada saat itu berkumpul, 

sebagaimana dikatakan oleh Az-Zuhri dan yang lainya. Bentuk kata 

kerjanya adalah awlama yang bermakna setiap makan yang dihidangkan 

untuk merasakan kegembiraan. Dan walimah usy adalah walimah untuk 
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pernikahan yang menghalalkan hubungan suami-istri dan perpindahan 

status kepemilikan.
39

 

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang 

secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak 

digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama 

menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan untuk setiap 

kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk 

kesempatan perkawinan lebih banyak.
40

 

Pengertian resepsi pernikahan dalam bahasa Indonesia tidak jauh 

berbeda dari pengertian Walimatul Usry itu sendiri, pengertian resepsi 

dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah, pertemuan (perjamuan) resmi 

yang diadakan untuk menerima tamu (pada pesta perkawinan, 

pelantikan).
41

 

Dari berbagai defenisi di atas dipahami walimatul ursy merupakan 

perayaaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, 

dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia 

dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut dan mendoakan kedua 

mempelai, sehingga mereka dapat menjaga kelestarian keluarga yang 

dibinanya yang pada akhirnya terbentuklah keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan warahmah.  
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2. Hukum Mengadakan Walimatul Ursy 

Mengenai hukum mengadakan  walimatul ursy  ini ulama berbeda 

pendapat ada yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang 

melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimahtul ursy. Tetapi 

jumhur ulama mangatan hukum mengadakan walimatul ursy itu  sunnah. 

Adapun hadits Nabi Muhammad SAW yang membicarankan tentang 

mengadakan  Walimatul ursy ini diantaranya adalah. 

ْحمِه  َعْه اَوَِس ْبِه َمالٍِل اَنَّ الىَّبِيَّ صلي هللا عليه وسلم َزأَى َعلَي َعْبِد السَّ

ْجُت اْمَسأَةً ْبِه َعْوٍف اَثََس ُصْفَسٍة فَقَاَل: َما ه َرا؟ قَاَل: يَا َزُسْوَل هللاِ اِوّي تََصوَّ

 )مسلم(َعلَي َوْشِن وََواٍة ِمْه َذَهٍب. قَاَل: فَبَاَزَك هللاُ لََل. اَْولِْم َو لَْو بَِشاٍة. 

 

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada 

bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka 

beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, 

saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari 

emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. 

Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan 

(menyembelih) seekor kambing". ( HR. Muslim)
42

 

 

Hadist ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pasangan 

pengantin hendaknya didoakan dengan keberkahan. Abdurrahman 

mendapatkan keberkahan dari doa Nabi sampai dia berkata 

“Sesungguhnya kalian lihat keberkahan doa Nabi kepadaku  sampai-

sampai saya berharap setiap kali mengankat batu, saya akan menemukan 

emas atau perak” diriwayatkan Al-Bukhari di akhir hadist ini.
43

 

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis di atas 

tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama‟ 
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karena yang demikian hanya merupakan tradisi, melanjutkan tradisi yang 

berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah 

masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan 

dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.
44

 

Adapun hadist lain yang berbicara tentang walimah ini adalah, 

hadist yang diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah berikiut ini. 

ََّ اَئ َسَ َ ََذَ عَ َٗب َه َعَ َهىَ سَ َٔ ََّ َٛ ه ََٗهللاَعَ ه َصَ ََٙ ب َانُ ََىَ ن ََٔ :َا ََتَ قان ََت َب ََٛ شَ َتَ َُ ب ََت َٛ َف َصَ ٍََ عَ َٔ 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ٘اَرَ خَ نب َاَ َّ َجَ رَ خَ .َأ ََرَ َٛ عَ شَ ٍََ يَ ٍََ َٚ َذَ ًَ ب َ  

Artinya: “Diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah ia berkata “ 

Rasullah Saw melaksanakan pesta pernikahan dengan sebagian 

istrinya dengan dua mut gandum” (HR.  al-Bukhari)
45

 

 

Beberapa hadis tersebut di atas  menunjukkan bahwa walimah itu 

boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai dengan kemampuan. Hal 

itu ditunjukkan oleh Nabi Saw. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah 

beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, 

tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.
46

 

3. Hikmah Walimatul Arsy 

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimatul ursy ini 

adalah, dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah 

sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahui dan tidak ada tuduhan 
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dikemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk  memberi tahukan 

terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari 

manghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.
47

 

Jika dalam suatu akad nikah sudah dihadiri wali dan dua saksi, lalu 

mereka berusaha merahasiakan atau berpesan unutk merahasiakannya, 

maka yang demikian itu dimakruhkan, tetapi status pernikahannya sah. 

Demikian menurut pendapat Abu Hanifah, Syafi‟i dan Ibnu Mundzir.
48

 

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai 

beberapa (hikmah) antara lain sebagai berikut 

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT 

2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya 

3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah 

4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri 

5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah 

6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antar mempelai sudah 

resmi menjadi suami istri sehinga masyarakat tidak curiga terhadap 

kedua mempelai.
49

 

4. Adab-adab WalimatulUrsy 

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak 

berlebih-lebihan dalam segala halnya. Karana tujuan disuruhnya 
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mengadakan walimah adalah dalam rangka mengumumkan kepada 

khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak 

mengetahuinya. Akan tetapi dalam masyarakat kita terkadang lebih 

mementingkan pesta pernikahan daripada memenuhi hak-hak suami istri. 

Alangkah baiknya bila kita melepaskan beban-beban materi. Hidup dalam 

keluarga yang mulia bukan terhina kerena mengabaikan kehormatan.
50

 

Adapun diantara adab-adab walimah adalah sebagai berikut: 

a. Tidak ada yang bersifat mungkar dan mengajak kepada kejelekan 

dalam walimah yang akan dilakukan. Seperti Khamar, nyanyian atau 

lagu-lagu dan musik yang tidak Islami.
51

 

b. Tidak adanya ikhtilat (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. 

Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki–laki dan 

perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, 

mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu 

undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi 

pengantinnya. 

c. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan 

hanya orang kaya saja. 

d. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, 

sehingga terhindar dari mubazir. Mengenai batasan walimah nikah 
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sebagaimana ulama mengatakan bahwa batasannya tidak kurang dari 

seekor kambing. Akan tetapi, lebih afdhul dan utama jika lebih dari 

seekor kambing.
52

 

e. Undangan itu merata pada semua keluarga, tetangga, masyarakat 

sekitarnya, atau karyawan-karyawan perusahaannya, yang kaya mapun 

yang miskin dan tidak mengundang khusus orang kaya saja.
53

 Dalam 

hal ini Nabi Saw pernah bersabda.  

 َٚ َْ ر  َا بٗ   ٍ َع  ُ ٛ اء  َٗنٓ  اَا ال غ  ع  ت َت ذ   ً  ٛ ن   ٕ َا ن او  َط ع  او  َانط ع  ر  :َش  رضَق ال  ةَ  ر 

نّ  .َادًىذَ  ٕ ى س  َر   ٔ ىَٗهللاَ  َع ص  ف ق ذ  ةَ   ٕ َانذ ع  ب  َٚ ج  َن ى   ٍ َي   ٔ َ. اء  َا نف ق ر  ك  َت ت ر   ٔ
 َٔانبخارََٖٔيسهى

 

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Seburuk-buruk 

makanan adalah makanan walimah, dimana yang diundang 

menghadirinya orang-orang yang kaya, sedang orang-

orang fakir ditinggalkan. Barangsiapa yang tidak memenuhi 

undangan, maka sungguh ia durhaka kepada Allah dan 

Rasul-Nya". (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).
54

 

 

f. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak 

merusak akidah umat Islam. Di dalam kitab Nailul Authar dikatakan , 

hal ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan dibolehkan penabuhan 

rebana.
55
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g. Menghindari adanya unsusr-unsur berpotensi membawa kepada 

kesyirikan. Walimah  merupakan ibadah, maka harus dihindari 

perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik. 

Sehubungan dengan adat kebiasaan masing-masing daerah dalam 

walimah dapat dipertahankan, bahkan dilestarikan sepanjang tidak 

menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang 

berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, 

setuju atau tidak  harus ditinggalkan. 

5. Hukum Menghadiri Undangan Walimah Nikah 

Ada  ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan 

adalah wajib. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah, akan tetapi 

pendapat yang pertamalah yang lebih jelas. Adapun mendatangi undangan 

selain walimah adalah sunnah muakkad.
56

 

Adapun dasar hukum  yang menyebutkan tentang menghadiri 

waliamahitul ursy adalah hadsit Nabi Muhammad Saw, diantaranya 

sebagai berikut: 

َرَ :َا َىَ سه ََٔ ََّ َٛ ه َهَٗعَ هللَصَ لََٕ سَ رَ َ:قالَ َالَ اَق ًََ ٓ ََُ هللاَعَ ََٙ ضَ رَ َرَ ًَ عَ ٍََ بَ ا ٍَََ عَ َٔ 
َٕ َٗاَ ن َا ََىَ كَ ذَ دَ ا َََٙ عَ دَ  َتَ ًَ َٛ ن َن َٓ َب َت ََأٛ َهَ ف ََ ,َا ب  َف ه ٛ ج   َِ ا َأ خ  ى  ك  ذ  َأ د  ا ع  اد  َ:إ ر  ه ى ً س  َٔن  .

َ ِ  ٕ ََح   ٔ َا   ٌ اَ ًساَك  ر   َع 
 

Artinya: " Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Rasullah 

Saw bersabda: “ jika salah seorang di antara kamu diundang 

untuk menghadiri pesta pernikahan maka hadirlah. Menurut 

riwayat Muslim: “ apabila salah seorang di antara kamu 

mengundang saudaranya, hendaklah dia memenuhi undangan 

tersebut” (Muttafaqun Alaih)
57  
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Melalui hadist ini jumhur ulama memahami hukum menghadiri 

undangan walimah itu  wajib apabila tidak ada uzur dan kondisi tertentu 

yang menghalanginya. Untuk menujukkan perhatian, memeriahkan dan 

mendoakan orang mengundang maka orang yang diundang walimah 

dianjurkan mendatanginya.  

Adapun hadist lain yang menyebutkan tentang hukum menghadiri 

pernikahan adalah. 

َإ ََىَ ه َسَ َٔ ََّ َٛ ه ََٗهللَعَ ه َهللاَصَ َلَ َٕ :قالَرسَ الَ ق ََّ ََُ عَ َٔ  َر: ,َبَ جَ ٛ َه َف ََىَ كَ َذَ دَ أََٙ عَ دَ ا 

ٌَ كَ ٌََ إ َف َ َف ًًََائ َصَ َا َٔ مَ صَ ٛ َهَ ا َ ٌَ كَ ٌََ إ َ, َ َيسهىََََََََََََََََََََََََََََََََََىَ عَ طَ ٛ َهَ ف ََرًَطَ فَ يَ َا .اخرجّ

َ 
Artinya: “Dan masih dari Abu Hurairah Ra, ia berkata: “Rasulullah 

Saw bersabda apabila  diundang maka penuhilah undangan itu. 

Apabila ada yang  berpuasa maka hendaklah ia berdoa untuk 

yang mengundang dan apabila tidak puasa maka silahkan 

makan”. (HR. Muslim)
58      

    

Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan 

walimah  menegaskan, kewajiban memenuhi undangan walimah itu 

dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa 

dia wajib makan dalam walimah itu, namun bila ia memohonkan doa 

untuk yang mengadakan walimah di tempat walimah tersebut.
59 

Orang yang mendapat undangan walimatul ursy, dianjurkan 

memenuhi undangan tersebut apabila memenuhi unsur-unsur diantaranya 

sebagai berikut: 
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a. Orang yang mengundang adalah orang Muslim. 

b. Dalam walimah  itu tidak ada kemungkaran, seperti minuman khamar, 

alat-alat musik, seruling dan sebagainya. Jika yang tersebut itu ada, 

dilihat dulu. Kalau yang diundng itu orang yang apabila hadir dapat 

mencegah kemungkaran, maka hendaklah ia hadir mengabulakan 

undangan itu dan menghilangkan kemungkaran itu.
60

 

c. Undangan itu merata pada semua keluarga, tetangga, masyarakat 

sekitarnya, atau karyawan-karyawan perusahaannya, yang kaya mapun 

yang miskin dan tidak mengundang khusus orang kaya saja.
61

 

d. Orang yang mengundang bukan orang yang sering melakukan maksiat 

secara terang-terangan, sedangkan perbuatan itu harus ditinggalkan.
62

 

e. Pengundang mengundang pada hari pertama. Jadi kalau pengundang 

mengadakan walimah tiga hari, maka tidak wajib mengabulkan pada 

hari kedua.
63

 

f. Pengundangan juga bukan karena menginginkan pangkat atau 

kedudukan dari yang diundang, atau agar yang diundang menolongnya 

mendapatkan kebhatilan yang dicarinya, tetapi mengundang untuk 

mendekatkan diri dan kasih sayang.
64
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Adapun mengenai waktu pelaksanaan walimah diadakan ketika 

acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya diperbolehkan saja 

tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 

Dalam kitab Fathul Baari, sebagaimana yang dikutib oleh Syaikh 

Hasan Ayyub disebutkan bahwa para ulama salaf berbeda pendapat 

mengenai waktu walimah, apakah diadakan pada saat diselenggarakannya 

akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat 

beberapa pendapat.Imam Nawawi menyebutkan, “Mereka berbeda 

pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar 

menurut pendapat mazhab Maliki adalah disunnahkan diadakan walimah 

setelah pertemuan pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. 

Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa 

disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat, 

disunnahkan pada saat akad dan setelah dukhul (bercampur). Dan yang 

dinukil dari praktik Rasulullah s.a.w adalah setelah dukhul.
65

 

B. Sekilas Tentang Tradisi dan Adat 

1.  Pengertian Tradisi 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan, tradisi adalah 

adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) masih dijalankan 

dalam masyrakat dan penilain atau anggapan bahwa cara-cara yang telah 

ada merupakan yang paling baik.
66
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 Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh muhaimin 

tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengatahuan, doktrin, kebiasaan, 

praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengatahuan yang telah 

diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan 

praktek tersebut.
67

 

Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang 

disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat 

awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya 

berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari “adah) yang berarti 

kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan Urf, sesuatu yang dikenal atau 

diterima secara umum.
68

 

Dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan 

manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana 

manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia 

berperilaku terhadap alam yang lain dan tradisi ini akan terus berkembang. 

Perkembangan zaman mendorang terjadinya perubahan-perubahan 

disegala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan. Mau tidak mau 

kebudayaan yang dianut suatu kelompok sosial akan bergeser.
69
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2. Adat 

a. Pengertian Adat dan Hukum Adat 

Pengertian adat sangat banyak dikemukakan oleh para ahli. Adat 

sendiri secara umum menyangkut norma dan kaedah yang hidup dan 

diikuti oleh orang banyak dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini 

menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap 

masyarakat atau daerah dan negara memiliki adat-istiadat sendiri, yang 

satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.  

Kata  adat sebenarnya berasal dari bahasa arab yang berarti 

kebiasaan, pendapat lain mengatakan  bahwa adat sebenarnya berasal dari 

bahasa sansekerta a (berarti “bukan”) dan dato ( yang berarti “sifat 

kebendaan”. Dengan demikian maka adat sebenarnya berarti  sifat 

immaterial. Adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan 

kepercayaan.
70

 

Adapun pengertian hukum adat menurut para ahli diantaranya 

sebagai beriku, Djaren Saragi “hukum adat adalah suatu komplek norma-

norma yang bersumber pada peraturan  keadilan rakyat yang selalu 

berkembang yang meliputi peraturan tingkah laku  manusia dalam 

kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, 

                                                             
70

 Soerjono Soekanto, Op.cit, h.70. 

 



 42 

senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat 

hukum (sanksi)”.
71

 

Menurut Soerjono Soekanto “hukum adat pada hakikatnya 

merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang 

mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan 

yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang di ulang-ulang dalam 

bentuk yang sama”.
72

 

Berbeda dengan para ahli di atas, Moh. Koesnoe tampaknya ingin 

mendefenisikan adat atas dasar cakupan artinya yang sangat luas dalam 

kehidupan masyarakat. dalam pengertiannya, adat esensinya adalah 

keseluruhan ajaran nilai dan inplementasinya yang mengatur cara hidup 

masyarakat Indonesia, dan yang telah lahir dari konsep masyarakat tentang 

manusia dan dunia ini.
73

 

 Berdasarkan pandangan dan pendapat para ahli tersebut, maka 

dapat dipahami bahwa hukum adat dan tradisi adalah sebuah aturan yang 

kuat dan tidak tertulis yang ada dalam suatu masyarakat, di dalamnya 

terdapat norma-norma kehidupan manusia serta tingkah laku manusia 

didalam masyarakat tersebut 

b.   Sumbar Hukum Adat 
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Manusia mempunyai hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Akan 

tetapi manusia mempunyai pendirian masing-masing mengenai apa yang 

dinamakan dengan terartur, sehingga diperlukan suatu pedoman,  pedoman 

atau patokan tersebut adalah norma atau kaedah.
74

  

Adat istiadat merupakan suatu bentuk norma yang hidup dalam 

masyarakat. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan 

hukum yang tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan 

dengan kesadaran hukum masyarakat.
75

 

Sistem hukum adat bersendi dasar alam fikiran bangsa Indonesia 

yang sudah barang tentu berlainan dengan alam fikir yang menguasai 

hukum barat, dan untuk dapat memahami serta sadar akan hukum adat, 

orang harus terus menyelami dasar-dasar alam pikir yang hidup dalam 

masyarakat Indonesia.
76

 

Soepomo menybutkan bahwa hukum adat harus terus menerus 

dalam keadanan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan itu sendiri. 

Kemudian Van Vollenhoven dalam bukunya “Adatrecht” menyebutkan 

bahwa hukum adat pada waktu yang lalu agak berbeda isinya. Hukum adat  

menunjukkan perkembangan dan maju terus, dimana keputusan-keputusan 

adat melahirkan adat.
77
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c. Adat Atau Urf  Dalam Pandangan Hukum Islam 

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku 

norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung 

lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya 

dan diyakini serta dijalankan oleh ummat dengan anggapan bahwa 

perbuatan mereka adalah baik buat mereka.
78

  

Setelah Islam datang dengan seperangkat norma syara’ yang 

mengatur kehidupan manusia, adat atau kebiasaan-kebiasan lama ada yang 

dipertahankan dan ada yang ditinggalkan. Adapun yang dijadikan 

pedoman dalam menyelaksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut 

wahyu.
79

  

Secara terminologis , urf atau adat mengacu kepada pengertian 

yang sama, yaitu segala sesuatu yang biasa dijalankan orang pada 

umumnya, baik perbuatan ataupun perkataan.
80

 

Adat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan 

sandaran dalam menetapkan suatu hukum, bahkan dalam sestem hukum  

Islam kita kenal qa’idah kulliyah fiqhiyyah yang berbunyi.
81

 

تحكًانعادةَي  

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”
82
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Dari segi keabsahannya dari pandangan syara‟, „urf  terbagi kepada 

dua; yaitu „urf al-shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan urf al-fasid 

(kebiasaan yang dianngap rusak.
83

 „urf al-shahih (kebiasaan yang 

dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, 

yang tidak bertentangan dengan nash, dan tidak menghilangkan 

kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada meraka.
84

  

Urf atau adat al-shahih inilah yang bisa dijadiakn penuntun dalam 

mengaflikasikan hukum. Adat atau urf dapat diterima jika memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini 

menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan 

maksiat. 

2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh 

dikatan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat. 

3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Quran maupun as-

sunnah. 

4. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan akal yang 

sejahtera.
85
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