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KONSEKUENSI LOGIS QIYÂS TERHADAP
KEMASLAHATAN UMAT

Oleh:
Wahyu Wibisana

Abstrak
Kasus-kasus hukum tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan wahyu sebagai petunjuk
untuk meraih kebahagian dan menghindari kesengsaraan telah berakhir. Menenetapkan
sesuatu yang tidak terbatas dengan sesuatu yang terbatas merukan hal yang mustahil, maka
diperlukan cara lain untuk menjawab setiap kasus-kasus hukum yang tidak terbatas tersebut,
yaitu dengan qiyâs. Kasus hukum yang terus berkembang, diantaranya produk-produk
perbankan yang akan dikonsumsi banyak masyarakat. Tentu produk tersebut harus sesuai
dengan prinsip dan asas syariah, agar kepastian hukum dan keadilan dapat diarasakan oleh
semua pihak.

Kata Kunci :.Qiyas, Konsekuens Logis Qiyas, Kemashlahatan Umat

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang diyakini dapat memberikan kemaslahatan dalam
setiap situasi dan kondisi mampu menjawab setiap persoalan yang muncul di
masyarakat termasuk persoalan hukum. Diperlukan petunjuk untuk menjawab setiap
persoalan yang yang muncul di masyarakat. Petunjuk yang diyakini dapat menjawab
semua persoalan tersebut adalah al-Qur’an dan Sunnat, didalamnya terdapat
petunjuk tentang halal dan haram, hal-hal yang harus dilaksanakan dan ditinggalkan,
petunjuk untuk meraih kebahagiaan dan menghindar dari kesengsaraan, hal ini
sesuai dengan pernyataan Imam Syafi’i1:

Bahwa selamanya seseorang tidak dapat menjustifikasi terhadap suatu
perbuatan, halal atau haram, kecuali berdasarkan ilmu, dan ilmu tersebut
berdasarkan pengetahuan dari al-Qur’ân atau al-Sunnat, ijmâ’ dan qiyâs .

Pernyataan Imam Syafi’i diatas sama dengan yang disampaikan oleh ‘Izzuddîn
bin Abd al-Salâm menyatakan2:

1 Imâm Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi’ŷ, al-Risâlah (Tt, tt) hlm. 39
2‘Izzudin bin Abdi Salam, Qawâ’id al-Kubrâ al-Mausûm bi Qawâ’id al-Ahkâm fî

Ishlâh al-Anâm (Damaskus: Dâr al-Qalam, t. th) Juz 1.hlm.13
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Untuk meraih kebahagian akhirat dan sebab-sebabnya serta menghindari
kerusakan akhirat dan sebab-sebabnya tidak dapat diketahui kecuali
berdasarkan syara, apabila sulit menemukannya maka dicari melalui dalil-dalil
syara yaitu kitab, Sunnat, ijma, qiyas mu’tabar dan istidlal yang benar.

Berdasarkan pernyataan di atas maka diketahui bahwa untuk mengetahui halal
dan haram, serta meraih kebahagiaan dan menghindari kerusakan maka diperlukan
petunjuk yaitu al-Qur’an dan sunnah. Sehubungan dengan petunjuk tersebut al-Razi
3berpendapat:

Sesungguhnya hukum-hukum itu tidak terbatas sedangkan nash terbatas, dan
menetapkan sesuatu yang tidak terbatas dengan sesuatu yang terbatas itu
adalah hal yang mustahil. Maka oleh sebab itu mesti ada cara yang lain selain
nash yaitu dengan qiyâs .

Pernyataan diatas adalah salah satu argumen para ulama yang menerima qiyâs
sebagai hujjah dalam mencari dan menetapkan hukum ketika terjadi “kekosongan”
dalam nash secara rinci. Dengan qiyâs para fuqaha mencari dalil-dalil terdahulu
(hukum asal) yang didalamnya terdapat memiliki persamaan sifat untuk menetapkan
hukum yang sama pada cabang (furû’). Persamaan sifat tersebut dinamakan dengan
‘illat.

‘Illat merupakan kata kunci untuk mengetahui keberadaan hukum, konsekuensi
diketahui hukum adalah kemaslahatan. Dengan demikin menarik untuk diteliti cara
qiyas menemukan dan menetapkan hukum, sehingga dapat dicapai kemaslahtan
umat dan maqashid syari’ah.

B. LANDASAN TEORI

Sumber dari segala ilmu-ilmu termasuk pengetahuan tentang hukum berasal
dari Ilahi dan potensi-potensi insani. Dengan demikian dapat diketahui bahwa
sumber Hukum Islam berdasarkan pada sumber Naqliyyat dan ‘Aqliyyat, kedua
sumber ini apabila digabungkan akan menjadi sumber ketiga yang disebut dengan
sumber Kasyfiyyat, yaitu yang kebenarannya bersumber dari intuisi atau dinamakan
dengan kebenaran intuitif4.

Perlu diketahui bahwa sumber hukum naqliyyat memiliki dua sifat, yakni yang
bersifat orsinal (Ashlŷy) dan bersifat ‘tambahan’ (Taba’ŷy)5. Dikarenakan Ijmâ’

3Fakhrudin Muhammad bin Umar bin al-Huseyn al-Râzŷ, al-Ma’âlim fî ‘Ilm Ushul (
Dâr al-Ma’rifah, 1998) hlm. 157.

4 Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Kerjasama PT. Latifah Press
dengan Fakultas Syari’ah IAILM-Suryalaya, 2009), hlm. 51

5Ibid.
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hanya sebagai sumber hukum ‘tambahan’ maka sering diakatakan bahwa Ijmâ’ tidak
termasuk pada sumber Hukum Islam, hal ini didasarkan pada pemikiran bawah Ijmâ’
pada hakikatnya bersumberkan pada al-Qur’ân dan Sunnat. Untuk mengetahui
kebenaran yang terdapat pada sumber hukum naqli maka diperlukan suatu metode
yakni: metode al-Tajribat al-Hissiyat (pengalaman empirik), al-Tawâtur atau al-
Mutawâtirat (transmisi data melalui periwayatan yang ketat) dan Istiqrâ’ (pengujian
kebenaran sumber naqlŷ secara induktif6.

Ketiga metode diatas merupakan metode untuk menjamin bahwa al-Qur’ân
dipeoleh secara Naqliyyah yang selanjutnya dinamakan metode Naqliyyah-
‘aqliyyah.7 Selain metode Naqliyyat-‘Aqliyyat, untuk memahami sumber hukum
Islam maka diperlukan metode pemahaman sumber Hukum Islam. Yang pertama
adalah metode untuk pemahaman al-Qur’ân, kedua metode untuk pemahaman
Sunnat dan ketiga adalah metode qiyâs .

Pertama, metode pemahaman al-Qur’ân dapat dilakukan dengan cara al-
Ma’tsûr dan kedua dengan cara al-Ra’y. Tafsir bi al-ma’tsûr meliputi tafsir al-
Qur’ân dengan al-Qur’ân, tafsir dengan nukilan dari Nabi saw, tafsir dengan nukilan
dari para sahabat dan tafsir dengan nukilan para tabi’in8. Sedangkan bi al-Ra’y
merupakan pemahaman Ijtihad atau berdasarkan akal. Metode bi al-Ra’y
menafsirkan al-Qur’ân dengan menggunakan rasio/ akal manusia, dan sangat
tergantung kepada proses penalaran mufasir. Seringkali tergantung kepada situasi
dan kondisi aktual yang dihadapi demi kepuasan ataupun kepentingan mufasir.

Metode kedua, metode pemahaman Sunnat, praktek metode Sunnat adalah
menentukan suatu hukum berdasarkan Sunnat Rasullah Saw., baik ucapan perbuatan
maupun keputusan-keputusannya. Perkembangan metode ini sebagaimana al-Qur’ân
berjalan dengan ilmu pengetahuan dan zaman dalam penggunaan serta upaya-upaya
interpretasinya. Terdapat tiga aliran dalam memahami metode Sunnat, yaitu:
pertama aliran literalisme (teksual), aliran yang menafsirkan Sunnat secara harfiyah.
Kedua aliran yang menafsirkan Sunnat secara metafor, selanjutnya disebut aliran
spiritualime yang menganggap bahwa Sunnat dalam ungkapan yang sesuai dengan
tingkatan kemampuan intelektual dan kebudayaan masyarakat pada zamannya9.
Berdasarkan aliran yang kedua maka diketahui bahwa penafsiran masa kini
berdasarkan interpretasi kontekstual. Aliran ketiga, menggabungkan kedua aliran,
yakni pemahaman aliran literaslis untuk masalah yang menyangkut ibadah murni
(ibadah mahdhah) tidak bisa lain kecuali dengan mengikuti apa yang dijelaskan

6 Ibid., 52-56
7Ibid., 52
8 Muhammad Huseyn al-Dzahabi, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, (Kairo: Dâr al-Kutub

al-Haditsah, 1978) hlm.152.
9 Juhaya S. Praja, Fisafat Hukum Islam…hlm. 61
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Rasullah Saw. secara tekstual atau Sunnat-Sunnat-nya dan pemahaman aliran
metafor/spiritualisme pada masalah yang menyangkut luar bidang ibadah murni10.

Ketiga, metode qiyâs, yakni; penarikan kesimpulan atau inferensi dari suatu
peristiwa hukum yang telah ditentukan oleh nash untuk peristiwa hukum yang belum
ditentukan hukumnya oleh nash karena diantara dua peristiwa tersebut terdapat
makna homonim yang disebut dengan ’illat. Ulama salaf mengartikan qiyâs dengan
perumpamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang selanjutnya disebut dengan
qiyâs Tamtsilî atau qiyâs Jalî. Sedangkan menurut ilmu mantik qiyâs adalah
proposisi atau konklusi yang disusun berdasarkan proposisi-proposisi atau premis-
premis. Berdasarkan ilmu mantik terdapat dua macam qiyâs , yaitu qiyâs iqtirânŷ 
(silogisme kategorik) dan qiyâs ististna’iŷ (silogisme exeptif). Qiyâs iqtirânŷ,
merupakan penalaran yang terdiri dari tiga term yaitu muqaddimah Kubra (premis
mayor) muqaddimah shugra (premis minor) dan had wasath. Sedangkan qiyâs
istitsna’î (qiyâs ekseptik) adalah penalaran yang terdiri dari dua premis, salah
satunya menjadi syarat; dan premis yang lainnya menjadi jawab atau
mengghilangkan salah satu jawaban dari salah satu premis tersebut11. Qiyâs Eksptik
ini dibagi dua, yaitu Syarthiyyat Muttashilat (syarat yang melekat/hipotetik) dan
Syarthiyyat Munfashillat (syarat yang terpisah/disjongtif12).

Pemaparan di atas merupakan metode untuk mengetahui hukum yang sesuai
dengan Syara’, sehingga kemaslahatan, keadilan dan kepastian hukum dapat diraih.

C. ANALISA

Tujuan hidup manusia adalah mencari, mendapatkan dan merasakan
kebahagiaan yang hakiki, maka diperlukan petunjuk dari pemilik kebahagiaan, yaitu
Allah Swt yang Maha Adil, sehingga menurutkan wahyu sebagai petunjuk untuk
meraih kebahagiaan dan yang telah dijanjikan. Sebagaimana al-Razi samapaikan
bahwa wahyu tersebut telah berakhir sementara manusia tetap membutuhkan
petunjuk, maka diperlukan cara lain untuk mengetahui petunjuk tersebut yaitu
dengan qiyas. Alasan qiyas dijadikan sebagai cara untuk mengetahui hukum
didasarkan pada Firman Allah Swt Surat al-Nisa’ [4]: 59:

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.

10Ibid.
11Ibid., 63
12Ibid.
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Pandangan al-Razi terhadap ayat di atas, bahwa kewajiban taat kepada Allah
dan Rasul-Nya menunjukan kewajiban taat kepada aturan al-Quran dan Sunnat,
Sedangkan kewajiban taat kepada ulil amri merupakan petunjuk untuk taat kepada
hukum yang di atur melalui ijma. Selanjutnya, apabila terjadi perselisihan yakni
terdapat kasus yang ketentuannya tidak diatur secara jelas dalam al-Quran dan
Sunnat maka dikembalikan kepada aturan Allah Swt. yakni al-Quran dan Sunnat.
Kendati demikian dibutuhkan cara untuk mengembalikannya, cara tersebut adalah
dengan qiyas13. Dengan demikian hukum yang dihasilkan melalui qiyas merupakan
hukum yang ditentukan oleh nash.

Qiyâs menurut bahasa qiyâs berarti “mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain"
)تقدیر شئ على شئ أخر )14, atau qiyâs berarti pula “mengukur dan kemudian

menyamakannya"(التقدیروالمساواة). Dan qiyâs diartikan pula dengan “mengukur
sesuatu atas sesuatu yang lainnya dan kemudian menyamakannya" تقدیرالشئ على مثال )
شئ أخر Jika.15(وتسویتھ بھ seseorang, misalnya mengukur sesuatu dan lalu
menyamakannya dengan sesuatu yang lain, maka dalam kontek pengertian bahasa
disebut dengan qiyâs.

Sementara qiyâs menurut al-Qurâfŷ 16adalah :
حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لھما او نفیھ عنھما بأمر جامع بینھما من اثبات حكم او صفة 

او نفیھما عنھما

Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui
dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari
keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam
penetapan hukum atau peniadaan hukum.”

Sedangkan menurut al-Râzŷ17 qiyâs adalah:
عبارة عن اثبات مثل حكم صورة فى صورة اخرى إلشتراكھما فى علة الحكم عند المثبت
Penaralaran tentang penetapan perumpaan bentuk hukum pada betuk yang
yang lain karena terdapat persamaan ‘illat hukum ketika menetapkannya.

Dari pengertian qiyâs yang telah dikemukakan di atas ada dua hal yang perlu
diperhatikan, yaitu: pertama, bahwa dalam melakukan qiyâs boleh persoalan baru
yang belum ada ketentuan hukumnya (furû‘) dibawa, dihubungkan atau disamakan

13 Fakhrudin Muhammad bin Umar bin al-Huseyn al-Râzŷ, Tafsir al-Razi, (Marji’
Akbar, Dar al-Fikr: Tt) juz 10, hlm. 107

14 Al-Qurafi, Nafâ’is al-Ushûl fi Syarh al-Mahshul, (Maktabah Nizar Mushtafa al-
Baaz: Makkah al-Mukarramah, Tt) Juz VII, hlm 3062.

15Umar Abdullah, Sullâm al-WUshûl li ‘Ilm al-Ushûl (Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, 1956),
hlm. 205

16Ibid., jilid V, hlm. 5.
17 Fakhrudin Muhammad bin Umar bin al-Huseyn al-Râzŷ, al-Ma’âlim ….ibid.,

hlm. 154.
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dengan persoalan yang telah ditetapkan hukumnya di dalam nash. Artinya ketentuan
hukum di dalam nash menjadi tempat penyamaan hukum. Kedua,memberlakukan
ketentuan hukum yang ditetapkan di dalam nash kepada persoalan baru yang belum
ada ketentuan hukumnya karena keduanya terdapat kesamaan ‘illat. Qiyâs dapat
dilakukan bila memenuhi empat unsur yang dikenal dengan istilah arkân al-qiyâs.
Keempat rukun atau unsur qiyâs tersebut adalah:

1. Harus ada apa yang disebut dengan pokok (األصل)
2. Adanya cabang (الفرع)
3. Adanya ketetapan hukum asal (الحكم األصلى) yang telah dijelaskan oleh nash

pada pokok.
4. Adanya ‘illat ,(العلة) yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi

alasan/dasar penetapan hukum pada pokok dan ‘illat ini juga terdapat pada
cabang yang akan dicari hukumnya.

Empat rukun qiyâs di atas merupakan patokan dalam melakukan qiyâs. Qiyâs
tidak dapat dilakukan bila salah satu dari keempat rukun ini diabaikan atau tidak ada.
Seseorang yang akan melakukan qiyâs hendaklah terlebih dahulu harus mengetahui
dan meneliti dalil nash secara seksama serta ketentuan hukum apa yang ada di
dalamnya. Setelah itu meneliti ‘illat yang menjadi dasar penetapan hukum pada
pokok. Begitu pula meneliti ‘illat pada persoalan baru (cabang) yang akan dicari
hukumnya.

‘Illat dalam terminologi ushûl fiqh terdapat berbagai pengertian, diantaranya
sebagaimana al-Râzŷ kemukakan dalam al-Mahshûl18:

Dengan kata lain ‘illat menurut al-Râzŷ adalah sebagai berikut19:
Al-mu’arif yakni yang menandakan penetapan hukum, atau al-‘alamat, al-

ammârat yang secara literal artinya tanda atau yang menandakan sesuatu.
Berdasarkan defenisi ini, ‘illat merupakan ciri atau lambang adanya ketetapan
hukum nash. Dengan demikian ‘illat hanya berperan sebagai tanda untuk adanya
ketetapan hukum yang ditentukan oleh nash. Artinya bahwa adanya ketentuan
hukum untuk kasus tertentu akan tetapi ‘illat tersebut tidak menjadikan sebab
keberadaan hukum tersebut, karena yang memiliki otoriras ada dan tidak adanya
hukum itu Allah. Dalam hal ini al-Râzŷ menjelaskan bahwa Allah menciptakan 
sebab dalam perintah-Nya20.

Berikut contoh aplikasi qiyas dinamika hukum di Indonesia dalam hal keharusan
pencatatan berbagai transaksi atau bermuamalah. Dalam al-Qur’an

18Fakhrudin Muhammad bin Umar bin Al Huseyn al-Râzŷ, ibid, Jilid 5 hlm. 135.
19 Abdul Hakim Abdul Rahman As’ada Sa’di, Mabâhits al-‘Illat fî al-qiyâs ‘Inda

Ushûliyyîn, (Dâr al-Basya’ir al-Islamiyyah: Beirut, 2000) hlm. 70.
20Fakhrudin Muhammad bin Umar bin Al Huseyn al-Râzŷ, ibid, Jilid 5 hlm. 135
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”(QS. Al-
Baqarah [2] ayat 28221)
Al-Râzŷ berpendapat22, meskipun pada ayat di atas terdapat kalimat idzâ (إِذَا)

yang tidak berfaedah umum akan tetapi tidak terlarang untuk hal yang umum,
dengan demikian ayat di atas dapat dijadikan dalil untuk hal yang umum. Hal ini
dikarenakan Allah SWT menjelaskan ‘illat pencatatan yaitu:

yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan
lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.

‘Illat tersebut disebut dengan ‘illat mansushah, yakni mengetahui ‘illat dengan
mengan melalui cara nash. Dengan demikian substansi ayat di atas memerintahkan
untuk mencatat dan tertib administrasi dalam setiap urusan. Sejalan dengan prinsip:

“Menolak kemudlaratan lebih didahulukan dari pada memperoleh
kemaslahatan.”23

Berikut ilustrasi proses qiyas (analogi) di atas:

Rukun Qiyas Jenis
Asal/Pokok Pencatatan utang piutang
Furu’/Cabang Transaksi/bermuamalah
Hukum Asal Δϳϻ���˵ϩϮΒ˵˵Θ˸ϛΎ˴ϓ�ϰϤ̒˴δϣ˵�˳ϞΟ˴˴�ϰϟ˴˶·�˳Ϧ˸ϳ˴ΪΑ˶�˸Ϣ˵Θ˸Ϩ˴ϳ˴ΪΗ˴�˴Ϋ˶·�ϮϨ˵˴ϣ˴�˴Ϧϳά͉˶ϟ�Ύ˴Ϭ͊ϳଉ˴
‘Illat ...Δϳϻ���ϮΑ˵Ύ˴Η˸ήΗ˴�͉ϻ˴�ϰϧ˴˸Ω˴˴ϭ�˶Γ˴ΩΎ˴Ϭ͉θϠ˶ϟ�˵ϡϮ˴ϗ˸˴˴ϭ�͉˶�˴ΪϨ˸˶ϋ�˵ς δ˴ϗ˸˴�˸Ϣ˵Ϝ˶ϟ˴Ϋ

D. KESIMPULAN DAN SARAN.

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah sebagai berikut:
a. Konsep dan hirarki hukum Islam adalah hukum berasal dari Dzat yang tidak

boleh salah, dan yang tidak boleh salah bahkan tidak pernah salah adalah Allah
swt dan Rasul-Nya.

b. Ijtihad dengan qiyâs adalah qiyâs merupakan metode istinbât hukum. Karena
nash (al-qur’ân atau sunnah) terbatas, sementara itu hukum tidak berakhir dan

21 Al-Qur’an Cordoba, ibid., hlm. 48.
22 Fakhrudin Muhammad bin Umar bin al-Huseynal-Râzŷ, Tafsir Kabir, (Dâr Ihya’

at-Turats al-‘Araby, 2010) Juz 7, hlm. 89.
23 Muhammad ‘Utsman Syibir, al-Qawâ’id al-Kulliyat wa al-Dhawâbith al-

Fiqhiyyah, (Dâr al-Nafâ’is, 2007) hlm. 182
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terus berkembang. Oleh karena itu diperlukan cara lain untuk menemukan
hukum, yaitu qiyâs.

c. Penetapan hukum dengan metode qiyâs betumpu pada ‘illat dan ditemukannya
‘illat berkonsekuensi pada maqashid al-syari’ah; Syari’ah diciptakan untuk
kemashlahatan umat. ‘Illat merupakan kata kunci dalam memahami hakikat
keberadaan suatu ketentuan hukum syara.

2. Saran

a. Kajian tentang sumber dan ‘illat hukum merupakan bagian yang sangat penting
dan tidak terpisahkan dari kajian Ushul Fiqh. Karena dengan memahami ‘illat
hukum, maka apa yang melatar belakangi lahirnya suatu ketetapan hukum
syara’ dapat diketahui. Oleh karena itu, melaui tulisan ini penulis ingin
menyarankan dan sekaligus mengharapkan kepada para ahli dan pakar hukum
Islam di perguruan tinggi, seperti di Fakultas Syari’ah atau pusat-pusat kajian
hukum Islam agar dapat mengembangkan Teori ‘Illat hukum ini sebagai bagian
dari pengembangan Ilmu UshulFiqh. Karena dari sini nanti akan muncul para
ahli hukum Islam (Fuqaha’) yang memiliki kemampuan tinggi dan menguasai
metodologi hukum Islam dalam menghadapi berbagai persoalan baru yang terus
bermunculan.

b. Untuk lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Komisi Fatwa dan Dewan
Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia begitu juga organisasi-organisasi
Islam seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyyah dan ormas-ormas yang lainnya
untuk dapat mengembangkan teori ‘illat hukum ini sebagai salah satu unsur
penting yang tidak terpisahkan dalam kegiatan ijtihâd dan istinbâth hukum.

c. Juga tidak kalah pentingnya, disarankan kepada para praktisi hukum Islam
(hakim agama) di Pengadilan Agama untuk mendalami dan mengembangkan
teori‘illat hukum ini, dimana dalam rangka menangani berbagai kasus hukum di
pengadilan akan dapat membantu dan memudahkan mencari solusi syar‘î bila
memahami ‘illat hukum dengan baik. Hal ini sangat perlu mendapat perhatian
bahwa ada kecenderungan yang terjadi di Pengadilan Agama di mana para
hakim agama dalam memutuskan berbagai kasus (perkara) sangat terikat dan
banyak berpegang kepada peraturan perundang-undangan secara formal,
sementara penggunaan pendekatan ushûlî diabaikan atau bahkan tidak
digunakan.

E. DAFTAR PUKSTAKA

Abd al-Karîm Zaidan, al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, (Baghdad: al-Dâr al-Arâbîyah li al-
Tibâ‘ah, 1977).



Konekuensi Logis Qiyas Wahyu Wibisana

Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 11 No. 2 - 2013 103

Abd al-Hakim Abdul Rahman As’ada Sa’di, Mabâhits al-‘Illat fî al-qiyâs ‘Inda
Ushûliyyîn, (Dâr al-Basya’ir al-Islamiyyah: Beirut, 2000).

Al-Qurafi, Nafâ’is al-Ushûl fi Syarh al-Mahshul, (Maktabah Nizar Mushtafa al-
Baaz: Makkah al-Mukarramah, Tt).

Fakhrudin Al-Razi, Al-Mahshul fi ‘Ilmi Ushul al-Fiqh, (Mesir: Dar Al-Kutub, Tt)
, Al-Ma’alim fi ‘Ilmi Ushul al-Fiqh, (Dar al-Ma’rifat, 1994)
, Al-Kasyif ‘an Ushul al-Dala’il wa Fushul al-‘ilal, (Beirut: Dar al-Jil,
1992).
,Tafsir al-Razi, (Marji’ Akbar, Dar al-Fikr: Tt)

Imâm Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi’ŷ, al-Risâlah (Tt, tt).
‘Izzudin bin Abdi Salam, Qawâ’id al-Kubrâ al-Mausûm bi Qawâ’id al-Ahkâm fî

Ishlâh al-Anâm (Damaskus: Dâr al-Qalam, t. th).
Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: Kerjasama PT. Latifah Press

dengan Fakultas Syari’ah IAILM-Suryalaya, 2009)
Muhammad ‘Utsman Syibir, al-Qawâ’id al-Kulliyat wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyyah,

(Dâr al-Nafâ’is, 2007)
Muhammad Huseyn al-Dzahabi, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, (Kairo: Dâr al-Kutub

al-Haditsah, 1978)
Umar Abdullah, Sullâm al-WUshûl li ‘Ilm al-Ushûl (Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, 1956),

hlm. 205


