
 
 

KERANGKA METODOLOGI PENALARAN HUKUM 

Rahma Amir 

Abstract: Type methodic law find or method even implement sentence in islamic law  (istinbath 

al hukm)  and law implement  (tathbiq al hukm),  in real islamic law not far in contrast to find 

method sentences and law implement that utilized by common law practitioner. Such too with 
method that diberlakukan in a state terminologicals islamic law already dikemukan by Juris 

Islam  (fuqaha), as understanding as law which exists deep text sentence to be assessed by 

hermeneutika's method and also of its language facet the so called Ushul Fiqh. In knowledge 

Ushul Fiqh  formulated by method understands islamic law and understand law theorems, with 
that theorem law what do come into the world according to common sense  (a. reasionable 

assumption) .   

Key word: hermeneutika's method, bayani's pattern, ta's pattern ‟ lily, istislahi's pattern  

Pendahuluan 

Para ulama  telah menyusun seperang-

kat metodologi untuk menafsirkan  ayat-ayat 

dan hadis-hadis dalam upaya lebih men-

dekatkan pemahaman kepada maksud-
maksud pensyari‘atan hukum. Konsep pene-

muan hukum merupakan teori hukum ter-

buka yang merupakan suatu aturan yang 
telah dimuat dalam ketentuan-ketentuan 

hukum dalam Al Quran dan Hadis serta 

hukum positif yaitu undang-undang, qanun 
dan fiqh, dapat saja dirubah maknanya, 

meskipun tidak ada diubah kata-katanya 

guna direlevasikan dengan fakta konkrit 

yang ada. Keterbukaan sistem hukum karena 
terjadi kekosongan hukum, baik karena 

belum ada undang-undangnya maupun 

undang-undang tidak jelas. Persoalan hukum 
yang tidak jelas bunyi teks suatu undang-

undang, maka dalam metode penemuan 

hukum dapat dilakukan dengan beberapa 

metode. 
Kerangka metodologi penalaran ter-

sebut, oleh para ulama membaginya ke 

dalam  tiga pola, yaitu : Pola bayani (kajian 
semantik), pola ta‟lili (penentuan‗ illat) dan 

pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan 

berdasar nas umum).
1
 Penemuan hukum dan 

penerapan  hukum yang bermuara pada tolak 

ukur kemaslahatan agar keadilan dan kebe-

naran dapat dikembangkan dari tiga metode 

tersebut yang tentunya tidak lepas ber-
sumber dari al-Quran dan Hadis. Oleh 

                                                             
1 Amir Mu‘allim dan Yusdani, Ijtihad; 

Suatu KontroversiAntara Teori dan Fungsi.  

(Cet. I Yogyakarta : Titian Ilahi Press), h. 91  

karena itu di dalam upaya menemukan 
hukum dan penerapan hukum oleh para 

penggali hukum Islam seyogjanya bertitik 

tolak dari prinsip kemaslahatan dengan 

metode yang telah disebutkan di atas. 
Jenis-jenis metode penemuan hukum 

ataupun metode penerapan hukum dalam 

hukum Islam (istinbath al-hukm) dan pene-
rapan hukum (tathbiq al-hukm), dalam 

hukum Islam sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan metode penemuan hukum dan pene-
rapan hukum yang digunakan oleh praktisi 

hukum umum. Demikian pula dengan 

metode yang diberlakukan dalam suatu 

negara menurut hukum Islam yang telah 
dikemukan oleh para Juris Islam (fuqaha), 

seperti pemahaman hukum yang terdapat 

dalam teks hukum dikaji dengan metode 
hermeneutika maupun dari segi bahasanya 

yang disebut Ushul Fiqh.
2
 Di dalam ilmu 

Ushul Fiqh dirumuskan metode memahami 

hukum Islam dan memahami dalil-dalil 
hukum, dengan dalil-dalil tersebut hukum 

yang lahir sesuai dengan akal sehat (a 

reasionable assumption). 

                                                             
2 Metode pengembangan hukum Islam 

yang telah diletakkan oleh Imam Mujtahid (Abu 

Hanifah 699 - 767 M, Malik bin Anas 714 - 795 

M, Muhamad Idris Asy-Syafi‘i 767 -  819 M  

dan Ahmad bin Hanbal 780 - 855 M)  dijadikan 

dasar pijakan menemukan, menerapkan hukum 

maupun memberlakukan hukum dalam suatu 

negara. Imam Syafi‟i contohnya mempunyai jasa 

dan andil yang besar sebagai pendiri atau guru 
arsitek Ushul Fiqh dalam kitabnya “Ar Risalah” 

yang tidak hanya karya pertamanya membahas 

Ushul Fiqh, tetapi juga sebagai model bagi ahli-

ahli hukum yang muncul kemudian.  
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Metode yang dijelaskan secara rinci 

dalam Ushul Fiqh menurut Tahir Mahmood 

merupakan asas hukum di berbagai negara 
Islam dalam pembaharuan hukumnya, yaitu 

metode musawati mazāhib al-fiqh (equality 

of the schools of Islamic law), al-istihsan 

(juristic equality), mashālih al-mursalah/ 
Istislahi (public interest), siyasah al-

syari‟ah (legislative equality), al-istidlāl 

(juristic reasioning), al-taudi‟ (legislation), 
al-tadwin (codivication) dan lain sebaginya.

3
 

Dalam kajian ilmu ushul fiqh, yang 

dimaksud dengan hukum Islam ialah khitab 

(firman) Allāh Swt yang berkaitan dengan 
perbuatan mukallaf atau dengan redaksi lain, 

hukum Islam ialah seperangkat aturan yang 

ditetapkan secara langsung dan lugas oleh 
Allāh Swt atau ditetapkan pokok-pokonya 

untuk mengatur hubungan antara manusia 

dan tuhannya, manusia dengan sesamanya 
dan manusia dengan alam semesta.  

Adapun Abu Zahrah mengemukakan 

pandangannya, bahwa hukum adalah kete-

tapan Allāh swt yang berhubungan dengan 
perbuatan orang-orang mukallaf baik berupa 

iqtida (tuntutan perintah atau larangan), 

takhyir (pilihan) maupun berupa wadh‟i 
(sebab akibat). Ketetapan Allāh swt di-

maksudkan pada sifat yang telah diberikan 

oleh Allah terhadap sesuatu yang ber-
hubungan dengan perbuatan mukalaf.

4
 Hasbi 

Ash-Shiddiqie mendefinisikan hukum secara 

lughawi adalah  ―menetapkan sesuatu atas 

sesuatu‖.
5
 

Kajian hukum pada akhirnya mem-

bicarakan tujuan ditetapkannya hukum 

dalam Islam merupakan kajian yang menarik 
dalam bidang Ushul Fiqh dan Filsafat 

Hukum Islam. Dalam perkembangan beri-

kutnya merupakan kajian utama dalam 

metode penemuan hukum Islam. 
Dalam perjalanan sejarahnya yang 

awal, hukum Islam atau fiqh merupakan 

                                                             
3 Tahir Mahmood, Personal Law in 

Islamic Countries (History Teks and 

Comparative Analysis), New Delhi For the 

Academi of law and Religion, 1987, h.13.  
4 Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Pustaka 

Firdaus, Jakarta, 1994, h. 26   
5 Hasbi Ash-Shiddiqie, Pengantar Hukum 

Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1958, h. 209   

suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. 

Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejum-

lah mazhab hukum yang memiliki corak  
sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang 

sosiokultural dan politik, mazhab hukum itu 

tumbuh dan berkembang.
6
 

Tujuan penemuan hukum haruslah 
dipahami oleh mujtahid dalam rangka 

mengembangkan pemikiran hukum dalam 

Islam secara umum dan menjawab per-
soalan-persoalan hukum kontemporer yang 

kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh 

al-Quran dan Hadis. Oleh karenanya dengan 

berbagai macam metode yang diterapkan 
diharapkan akan dapat menemukan hukum 

dalam memecahkan berbagai persoalan yang 

muncul pada era globalisasi ini, makalah ini 
akan mencoba menguraikan metode pene-

muan hukum dalam kajian hukum Islam 

secara bayani, ta‟lili dan istislāhi 

Motode Penemuan Hukum Islam 

Dalam istilah ilmu Ushul Fiqh metode 

penemuan hukum dipakai dengan istilah 

“istinbath”. Istinbath  adalah mengeluarkan 
hukum dari dalil, jalan istinbath ini 

memberikan kaidah-kaidah yang bertalian 

                                                             
6 Perkembangan yang dinamis dan kreatif 

ini setidak-tidaknya didorong oleh empat faktor 

utama: pertama adalah dorongan keagamaan, 

karena Islam merupakan sumber norma dan nilai 

normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan 

kaum muslimin, maka kebutuhan untuk mem-

bumikan norma dan nilai tersebut ataupun meng-

integrasikan kehidupan kaum muslim kedalam-

nya selalu muncul ke permukaan, demikian juga 
Hukum Islam. Kedua, dengan meluasnya domain 

politik Islam pada masa khalifah Umar terjadi 

pergeseran-pergeseran sosial yang pada giliran-

nya menimbulkan sejumlah besar problema baru 

sehubungan dengan hukum Islam, Faktor Ketiga 

adalah independensi para spesialis hukum Islam 

itu dari kekuasaan politik. Kemandirian ini telah 

menyebabkan mereka mampu mengembangkan 

pemikiran hukumnya tanpa mendapat rintangan, 

selaras dengan pemahaman masing-masing. 

Faktor keempat adalah fleksibilitas hukum Islam 

itu sendiri yang mampu untuk berkembang 
mengatasi ruang dan waktu. Amin Syukur  dalam 

kata pengantar Noor Ahmad dkk, Epistemologi 

Syara‟: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia. 

Grafindo: Jakarta, h. x. 
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dengan pengeluaran hukum dari dalil.
7
 Imam 

Al-Ghazali dalam kitabnya “Al-Mustashfa, 

memasukan dalam bab III dengan judul 
“Thuruqul Istitsmar”.

8
 Jika dilihat tujuan 

mempelajari Ushul Fiqh maka yang paling 

penting dalam mempelajari ilmu tersebut 

adalah agar dapat mengetahui dan mem-
praktekkan kaidah-kaidah cara mengeluar-

kan hukum dari dalilnya. 

Dengan demikian metode penemuan 
hukum merupakan thuruq al-istinbath yaitu 

cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid 

dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, 

baik dengan menggunakan kaidah-kaidah 
bahasa (lingkuistik) maupun dengan meng-

gunakan kaidah-kaidah Ushuliyyah lainnya.
9
 

Ahli Ushul Fiqh menetapkan ketentuan 
bahwa untuk mengeluarkan hukum dari 

dalilnya harus terlebih dahulu mengetahui 

kaidah syar‟iyyah dan kaidah luġawiyah. 

A. Kaidah syar’iyyah. 

Kaidah syar‟iyyah ialah ketentuan 

umum yang ditempuh syara‟ dalam mene-

tapkan hukum dan tujuan penetapan hukum 
bagi subyek hukum (mukallaf).

10
 Selanjut-

nya perlu juga diketahui tentang penetapan 

dalil yang dipergunakan dalam penetapan 
hukum, urut-urutan dalil, tujuan penetapan 

hukum dan sebagainya. 

Sebagaimana  kerangka teori Wael B. 
Hallaq dalam sejarah perkembangan metode 

fiqih (ushul fiqh), Amin Abdullah mengurai-

kan paradigma metode usul fiqh kedalam 

paradigma fiqih literalistik, utilitarianistik 
dan liberalistik-penomenologik.  

Dinamakan paradigma literalistic 

karena dominan pembahasan tentang teks 
(lughawiyah). Al-Risalah karya Syafi‘i 

dianggap buku rintisan pertama tentang usul 

fiqih, penulisannya bercorak teologis deduk-

tif yang kemudian diikuti oleh para ahli 
ushul mazhab mutakallimin (Syafi‟iyyah, 

Malikiyyah, Hanabilah dan Mu‟tazilah). 

                                                             
7 Asjmuni A. Rahman, Metode Penetapan 

Hukum Islam, Cet. 2, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 

2004, h. 1  
8 Ibid, h. 3.  
9 A.Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Per-

kembangan dan Penerapan Hukum Islam, Cet. 5, 

Edisi, Prebada Media, Jakarta, 2005, h.17.  
10  Ibid. 

Setelah lebih kurang lima abad (dari abad ke 

2-7 H) baru mengalami perbaikan dengan 

munculnya asy-Syatibi (w.1388 M) yang 
menambahkan teori maqasyid syari‟ah yang 

mengacu pada maksud Allah yang paling 

mendasar sebagai pembuat hukum. Enam 

abad kemudian sumbangan asy-Syatibi 
direvitalisasikan oleh para pembaharu usul 

fiqih di dunia modern, seperti Muhammad 

Abduh (w. 1905), Rasyid Ridho (w.1935), 
Abdul Wahab Khallaf (w.1956), Allal al-

Fasi (w.1973) dan Hasan Turabi. Karena 

tidak menawarkan teori baru kecuali mere-

vitalisasi prinsip maslahah yang ditawarkan 
asy-Syatibi melalui teori maqashid-nya itu 

Weil B. Hallaq mengkategorikan para pem-

baharu di bidang ushul dalam kelompok ini 
sebagai para pembaharu penganut utili-

tarianisme. 

Sementara itu pertanyaan tentang 
bagaimanakah teks suci dapat dipahami dan 

kemudian dijalankan dalam konteks dunia 

modern yang sudah barang tentu tidak lagi 

sama dengan konteks zaman nabi. Per-
nyataan semacam itu menurut sebagian 

pakar seperti Muhammad Iqbal, Mahmud 

Muhammad Taha, Abdullah Ahmed An-
Naim, Muhammad Said Ashmawi, Fazlur 

Rahman dan Muhammad Syahrur. Sama 

sekali tidak dapat diselesaikan dengan ber-
pijak pada prinsip maslahah klasik diatas. 

Mereka beranggapan prinsip maslahah tidak 

lagi memadai untuk membuat hukum Islam 

tetap relevan di dunia modern. Weil B. 
Hallaq menamakan kelompok ini dengan 

aliran liberalisme keagamaan karena cende-

rung berdiri pada paradigma yang terlepas 
dari pada paradigma klasik.

11
 Dimaksudkan 

agar gagasan yang ditawarkannya bersifat 

paradigmatik yang berusaha menghindarkan 

                                                             
11 Lebih lanjut Weil B. Hallaq ber-

komentar kelompok ini lebih menjanjikan dan 

lebih persuasif. Kelompok ini dalam rangka 

membangun metodologinya yang ingin meng-

hubungkan antara teks suci dan realitas modern 

lebih berpijak pada upaya melewati makna 

eksplisit teks untuk menangkap jiwa dan maksud 

luas dari teks. Amin Abdullah, Paradigma Alter-
natif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampak-

nya pada Fiqh Kontemporer, dalam Mazhab 

Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontem-

porer, Jogya: Al-Ruz, 2002, h. 118-123.   
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pemahaman intelektual dari dogma dan 

batas batas dimensi kultural yang mem-

belenggu.  

B. Kaidah Lughawiyah. 

Dengan kaidah lughawiyah, makna 

dari suatu lafaz, baik dari dalalah-nya 

maupun uslub-nya dapat diketahui, selanjut-
nya dijadikan pedoman dalam menetapkan 

hukum. Kaidah ini berasal dari ketentuan-

ketentuan ahli luġah (bahasa) yang dijadikan 
sandaran oleh ahli ushul dalam memahami 

arti lafaz menurut petunjuk lafaz dan 

susunannya.
12

 

Beristinbath hukum dari dalil-dalilnya 
dapat dilakukan dengan jalan pembahasan 

bahasa yang dipergunakan dalam dalil al-

Quran atau Sunnah Rasul, dan dapat pula 
dilakukan dengan jalan memahami jiwa 

hukum yang terkandung dalam dalilnya, 

baik  menyangkut latar belakang yang men-
jadi landasan ketentuan hukum ataupun yang 

menjadi tujuan ketentuan hukum tersebut.
13

 

Syarat untuk dapat ber-istinbaṫh 

dengan jalan pembahasan bahasa adalah 
harus memahami bahasa dalil al-Quran dan 

Sunnah Rasul, yaitu bahasa Arab. Tanpa 

memiliki pengetahuan bahasa Arab, ber-
istinbath melalui pembahasan bahasa tidak 

                                                             
12 Ibid,  h. 18 
13 Ahmad Azhar Basyir, Pokok-Pokok 

Per-soalan Filsafat Hukum Islam, UII Pres Yog-

yakarta, 1984, h.32. Sebagai contoh di Indonesia, 

reformasi hukum merupakan salah satu amanat 

penting dalam rangka pelaksanaan agenda 

reformasi nasional. Di dalamnya tercakup agenda 

penataan kembali berbagai institusi hukum dan 

politik mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat 
pemerintahan desa. pembaruan berbagai perang-

kat peraturan perundang-undangan mulai dari 

UUD sampai ke tingkat Peraturan Desa, dan 

pembaruan dalam sikap, cara berpikir dan 

berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita 

ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan 

perkembangan zaman. Dengan perkataan lain. 

dalam agenda reformasi hukum itu tercakup 

pengertian reformasi kelembagaan (institutional 

reform). reformasi perundang-undangan (instru-

mental reform) dan reformasi budaya hukum 

(cultural reform). Lihat pula Prof. Dr. Jimly 

Asshiddiqie, S.H.(Guru Besar pada Fakultas 

Hukum UI) dalam Artikel Hukum Islam di 

Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional 28 

February 2007 www. badilag.net 

dapat dilakukan. Dari sinilah dapat diketahui 

bahwa pengetahuan tentang bahasa Arab 

merupakan hal yang mutlak wajib dipelajari 
oleh seiap orang yang ingin berijtihad.

14
 

Penemuan hukum (rechtsvinding) pada 

dasarnya merupakan wilayah kerja hukum 

yang sangat luas cakupannya. Dilakukan 
oleh orang-perorangan (individu), ilmuwan/ 

peneliti hukum, para penegak hukum 

(hakim, jaksa, polisi, dan pengacara/ 
advokat), direktur perusahaan swasta dan 

BUMN/BUMD sekalipun.
15

 Penemuan 

hukum itu selalu berkonotasi hukumnya 

sudah ada sehingga bagaimana cara mene-
rapkan dalam  pelaksanaannya. Sedangkan 

pembentukan hukum berkonotasi bahwa 

hukumnya belum ada sehingga harus mem-
bentuk hukum yang dibutuhkan masyarakat 

agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechts 

vacuum) atau kekosongan undang-undang 
(wet vacuum). 

Metode Penemuan Hukum Pola Bayani, 

Ta’lili dan Istislahi 

A. Metode Bayani. 
Metode penemuan hukum al-bayan 

mencakup pengertian al-tabayun dan al-

tabyin: yakni proses mencari kejelasan (azh-
zhuhr) dan pemberian penjelasan (al-izhar); 

upaya memahami (alfahm) dan komunikasi 

pemahaman (al-ifham); perolehan makna 
(al-talaqqi) dan penyampaian makna (al-

tablig). Dalam perkembangan hukum bayani 

atau setidaknya mendekati sebuah metode 

yang dikenal juga dengan istilah herma-
neutika yang bermakna ―mengartikan‟, 

―menafsirkan‟, ―menerjemah‟ dan juga 

bertindak sebagai penafsir.
16

 
Terminologi hermeneutika telah lama 

dikenal dalam keilmuan Islam yang disebut 

dengan istilah ―ilmu tafsir‖ (ilm al-ta‟wil 

dan ilm al-bayan). Bahkan dalam perkem-
bangan dewasa ini ilmu tafsir mengalami 

kemajuan pesat dalam wacana keislaman, 

dalam perspektif yang lebih spesifik, peng-
gunaan istilah, ilmu tafsir‟ ditujukan pada 

terminologi ―hermeneutika al-Quran‖. Isti-

                                                             
14 Ibid. 
15 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, 

Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Inter-

prestasi Teks, UII Pres, Yogyakata, 2004, h. 51 
16 Ibid, h. 20 -23 
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lah yang digunakan dalam kegiatan inter-

prestasi dalam wacana ilmu keislaman 

adalah ―tafsir‖. Kata tafsir berasal dari 
bahasa Arab; fassara atau safara yang arti-

nya digunakan secara teknis dalam penger-

tian eksegesis (penafsiran teks) di kalangan 

orang Islam sejak abad ke-5 hingga 
sekarang.  

Secara epistemologi kata tafsir (al-

tafsīr) dan ta‘wīl (al-ta‟wil) sering kali 
disinonimkan pengertiannya ke dalam ―pe-

nafsiran atau penjelasan‟. Al-Tafsīr ber-

kaitan dengan interprestasi eksternal 

(exoteric exegese), sedangkan al-ta‟wil lebih 
merupakan interpretasi dalam (esoteric 

exegese) yang berkaitan dengan makna batin 

teks dan penafsiran metaforis terhadap al-
Quran. Dengan kata lain al-tafsīr suatu 

upaya untuk menyingkap sesuatu yang 

samar-samar dan tersembunyi melalui 
mediator, sedangkan ta‟wil kembali ke 

sumber atau sampai pada tujuan, jika 

kembali kepada sumber menunjukan tinda-

kan yang mengupayakan gerak reflektif, 
maka makna sampai ke tujuan adalah gerak 

dinamis.
17

 

Hermeneutika yang dalam bahasa 
hukum Islam merupakan ilmu atau seni 

menginterpretasikan (the art of inter-

prestation) teks atau memahami sesuatu; 
memahami teks hukum atau peraturan 

perundang-undangan dan kapasitasnya men-

jadi objek yang ditafsirkan. Kata sesuatu/ 

teks disini bisa berupa: teks hukum, peris-
tiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi 

negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat 

ahkam dan kitab suci ataupun berupa 
pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum 

(doktrin).
18

 Metode dan teknik menafsir-

kannya dilakukan secara holistik dalam 

bingkai keterkaitan antara teks, konteks dan 
kontekstualisasi. Relevansi dari kajian 

penemuan hukum bayani mempunyai dua 

makna seka-ligus Pertama, metode bayani 
dapat dipahami sebagai metode interprestasi 

atas teks-teks hukum atau metode mema-

hami terhadap suatu naskah normatif, yang 
berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), 

baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau 

                                                             
17 Ibid, h. 22. 
18 Ibid, h. 45. 

antara bunyi hukum dan semangat hukum. 

Kedua, metode bayani juga mempunyai 

pengaruh besar atau relevansi dengan teori 
penemuan hukum. Hal mana ditampilkan 

dalam kerangka pemahaman lingkaran spiral 

hermenuetika (cyricel hermeneutics) yaitu 

berupa proses timbal-balik antara kaidah-
kaidah dan fakta-fakta. 

Beberapa proses penemuan hukum, 

yang dilakukan oleh ahli hukum dengan 
pendekatan metode bayani : 

1. Penemuan hukum bayani oleh qadhi 
(hakim)  

 Sebelum mengambil putusan (ex 

ante) disebut ―heuristika‖ yaitu proses men-

cari dan berfikir yang mendahului tindakan 
pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini 

berbagai argumen pro-kontra terhadap suatu 

putusan tertentu dipertimbangkan antara 
yang satu dengan yang lain, kemudian 

ditemukan mana yang paling tepat. Dan 

tahap sesudah pengambilan putusan (ex 

post) disebut ―legitimasi‖ yang berkenaan 
dengan pembenaran dari putusan yang sudah 

diambil. Pada tahap ini putusan diberi 

motivasi (pertimbangan) dan argumentasi 
secara substansial, dengan cara menyusun 

suatu penalaran yang secara rasional dapat 

dipertanggungjawabkan. Apabila suatu 
putusan hukum tidak bisa diterima oleh 

forum hukum, maka berarti putusan itu tidak 

memperoleh legitimasi. Konsekuensinya, 

premis-premis yang baru harus diajukan, 
dengan tetap berpegang pada penalaran 

putusan (ex ante), untuk menyakini forum 

hukum tersebut agar putusan dapat diterima. 
Disinilah pentingnya penemuan hukum 

bayani oleh hakim. Penemuan hukum oleh 

hakim tidak semata-mata hanya penerapan 
undang-undang dan peraturan-peraturan 

hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi 

sekaligus pencipta hukum dan pembentuk 

hukum. 

2. Penemuan hukum bayani oleh badan 

legislasi. 
Metode penemuan hukum ini mem-

punyai peran penting bagi para pembuat 

undang-undang dan peraturan kebijakan, 
sebab pembuatan hukum yang dimulai dari 

perencanaan, perancangan pembahasan, 

putusan sampai dengan sosialisasi hukum, 

itu sarat dengan pekerjaan interprestasi atau 
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pemahaman hukum. Interperstasi itulah 

merupakan ruh dari metode bayani. 

3. Penemuan hukum oleh Ilmuwan 
hukum / Fuqaha. 

Ilmuwan hukum (fuqaha) berperan 

dalam memberikan anotasi (pandangan dan 
penilaian hukum) atas suatu peristiwa 

hukum di masyarakat sehingga meningkat-

kan bobot dan kualitas hukum.
19

 Penafsiran 
sebuah aturan hukum atau ayat sebagai 

bagian dari keseluruhan sistem, artinya 

aturan itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu 
dipahami dalam kaitannya dengan jenis 

peraturan yang lainnya, seperti penafsiran 

ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis 

dengan ayat, hadis dengan hadis. 

B. Metode Ta’lili 

Ulama Ushul Fiqh membicarakan 

masalah „illat ketika membahas qiyas (ana-
logy). „Illat merupakan rukun qiyas dan 

qiyas tidak dapat dilakukan bila tidak dapat 

ditentukan „illat-nya. Setiap hukum ada 

„illat  yang melatarbelakanginya. „Illat seba-
gian ulama mendefenisikan sebagai suatu 

sifat lahir yang menetapkan dan sesuai 

dengan hukum. Defenisi lain dikemukakan 
oleh sebagaian ulama Ushul Fiqh: „Illat 

ialah suatu sifat khas yang dipandang 

sebagai dasar dalam penetapan hukum.
20

 
Orang yang mengakui adanya „illat dalam 

nash, berarti ia mengakui adanya qiyas. Para 

ulama Ushul Fiqh memandang masalah 

„illat menjadi 3 golongan : 
1. Golongan pertama (Mazhab Hanafi 

dan Jumhur) bahwa nash-nash hukum 

pasti memiliki „illat, sesungguhnya 
sumber hukum asal adalah „illat  

hukum itu sendiri, hingga ada petunjuk 

(dalil) yang menentukan lain. 
2. Golongan yang kedua sebaliknya, 

bahwa nash-nash hukum itu tidak ber 

‟illat, kecuali ada dalil yang menen-

tukan adanya „illat. 
3. Golongan  ketiga  ialah  ulama  yang 

menentang  qiyas (nufat al-qiyas) yang 

                                                             
19 Ibid, h. 46-51.  
20 Muhammad Abu zahrah, Ushul al-Fiqh, 

Cet. 6, Pustaka Firdaus,  Saefullah Ma‟shum, 

Jakarta, 2000, hlm.364.  

mengganggap tidak adanya „illat 

hukum.
21

  

Dengan semakin luasnya perkem-

bangan kehidupan dan makin dirasakan 

meningkatnya tuntutan pelayanan hukum 

dalam kehidupan umat Islam. Maka banyak 

ketentuan hukum nash yang harus memper-

hatikan jiwa yang melatarbelakanginya, jiwa 

itu tidak dalam aplikasinya pada suatu saat 

dan keadaan tertentu, ketentuan hukum yang 

disebutkan dalam nash tidak dilaksanakan. 

Yang dimaksud dengan jiwa yang melatar-

belakangi sesuatu ketentuan hukuim ialah 

„illat hukum atau kausa hukum. Selama 

„illat hukum masih terlibat, ketentuan 

hukum berlaku, sedang jika ‗illat hukum 

tidak tampak, ketentuan hukum pun tidak 

berlaku. 

„Illat sangat penting dan sangat 

menentukan ada atau tidak adanya hukum 

dalam kasus baru sangat bergantung pada 

ada atau tidak adanya „illat pada kasus 

tersebut. Sehingga „illat dirumuskan sebagai 

suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat 

diketahui secara obyektif (zhahir), dapat 

diketahui dengan jelas dan ada tolak ukur-

nya (mundabith) dan sesuai dengan keten-

tuan hukum, yang eksistensinya merupakan 

penentu adanya hukum. Sedangkan hikmat 

adalah yang menjadi tujuan atau maksud 

disyariatkannya hukum, dalam wujud 

kemaslahatan bagi manusia.
22

 „Illat meru-

pakan ―tujuan yang dekat‖ dan dapat dijadi-

kan dasar penetapan hukum, sedangkan 

hikmat merupakan ―tujuan yang jauh‖ dan 

tidak dapat dijadikan dasar penetapan 

hukum. 

C. Metode Istislahi 

Maslahat mursalah, istilah yang sering 

digunakan dalam kaitan dengan metode ini 
adalah istislahi. Istislah adalah suatu cara 

penetapan hukum terhadap masalah-masalah 

yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nash 

                                                             
21 Ibid, h. 365 
22 Ibid, h. 367.  
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dan ijmak dengan mendasarkan pada peme-

liharaan al-mashlahat almursalat. Pada 

dasarnya mayoritas ahli Ushl Fiqh menerima 
metode al-maslahat  al-mursalat.  

Untuk menggunakan metode tersebut, 

mereka memberikan beberapa syarat. Imam 

Malik memberikan persyaratan: a) Al-
Maslahat tersebut bersifat reasonnable 

(ma‟qul) dan relevan (munasib) dengan 

kasus hukum yang ditetapkan. b) Al-
Maslahat tersebut harus bertujuan meme-

lihara sesuatu yang daruri dan menghilang-

kan kesulitan (raf‟u al-haraj), dengan cara 

menghilangkan masyaqqat dan mudharat. 
dan c) Al-Maslahat tersebut harus sesuai 

dengan maksud disyari‘atkan hukum (al-

maqāshid al-syarī„ah) dan tidak berten-
tangan dengan dalil syara‘ yang qahti‟. 

Sementara itu Al Ghazali menetapkan 

beberapa syarat agar maslahat dapat 
dijadikan sebagai penemuan hukum yaitu: a) 

Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat 

darūriyyat. Artinya bahwa untuk menetap-

kan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan-
nya harus diper-hatikan, apakah akan sampai 

mengancam eksistensi lima unsur pokok 

maslahat atau belum sampai pada batas 
tersebut. b) Kemaslahatan itu bersifat qath‟i, 

artinya yang dimaksud dengan maslahat 

tersebut benar telah diyakini sebagai mas-
lahat tidak didasarkan pada dugaan (zhanny) 

semata-mata. dan c) Kemaslahatan itu ber-

sifat kulli, artinya kemaslahatan itu berlaku 

secara umum dan kolektif, tidak ber-sifat 
individual. Apabila maslahat itu bersifat 

individual maka syarat lain yang harus 

dipenuhi adalah maslahat itu sesuai dengan 
maqāshid al-syarī‟ah. 
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