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DEFINISI SUMBER HUKUM ISLAM  

Secara Etimologis: 

• Kata ‘sumber’ (Arab: al-mashdar/المصدر, 
jamaknya al-mashadir / المصادر). 

• Istilah yang lengkap: 

 (mashadir al-ahkam al-syar’iyyah/ مصادر
  (األحكام الشرعٌة

• Dalam literatur klasik: dalil /دلٌل (Indonesia: 
dalil) yang jamaknya al-adillah / ااألدلة  

• Istilah lengkapnya al-adillah al-syar’iyyah / 
  .األدلة الشرعٌة

  



DEFINISI SUMBER HUKUM ISLAM  

Secara Terminologis: 

• Sedang secara terminologis, dalil berarti sesuatu yang 
dijadikan dasar dengan penalaran yang benar terhadap 
hukum syara` yang praktis dengan jalan qath`i (pasti) atau 
zhanni (relatif) (Khallaf, 1978: 20).  

• Menurut Amir Syarifuddin: 

 istilah sumber hukum Islam hanya dapat digunakan untuk al-
Quran dan Sunnah, karena keduanya memang merupakan 
wadah yang dapat ditimba oleh hukum syara’, dan tidak tepat 
digunakan untuk ijma’ dan qiyas, karena keduanya bukan 
merupakan wadah yang dapat ditimba oleh norma hukum. 
Ijma’ dan qiyas tidak lain adalah cara yang digunakan untuk 
menemukan hukum.  

 Kata ‘dalil’ memiliki arti yang lebih luas daripada ‘sumber’. 
Kata dalil dapat digunakan untuk al-Quran dan Sunnah 
sekaligus untuk ijma’ dan qiyas, karena semuanya menuntun 
ke arah penemuan hukum Allah (Amir Syarifuddin, 1997, I: 
43).  



DASAR PENGGUNAAN  

SUMBER HUKUM ISLAM  

• Al-Quran 

• Sunnah/Hadis 

 



Al-Quran surat al-Nisa’ (4): 59: 

ُسوَل  َ َوأَِطٌعُوا الرَّ ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن َءاَمنُوا أَِطٌعُوا اَّللَّ

ٍء فَُردُّوهُ  ًْ َوأُوِلً  اأْلَْمِر  ِمْنُكْم  فَإِْن تَنَاَزْعتُْم فًِ َش

ِ َواْلٌَْوِم  ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن  بِاَّللَّ ِ َوالرَّ إِلَى اَّللَّ

ٌٌْر َوأَْحَسُن تَأِْوًٌلا  (.59: النساء)اْْلِخِر ذَِلَك َخ   

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnah), jika 
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik 
akibatnya (Al-Nisa` (4): 59). 



Sunnah/Al-Hadis  

ٌَْف تَْقِضْى إِذَا َعَرَض لََك قََضاٌء، قَاَل أَْقِضْى بِِكتَاِب هللِا،  َك

قَاَل فَإِْن لَْم تَِجْد فِى ِكتَاِب هللِا، قَاَل فَبُِسنَِّة َرُسْوِل هللِا، 

قَاَل فَإِْن لَْم تَِجْد فِى ُسنَِّة َرُسْوِل هللِا، قَاَل أَْجتَِهدُ َرأٌِْْى 

ٌِْه َوَسلََّم  َوََل آلُْو، فََضَرَب َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ

ِِ هلِل الِّذْي َوفََّق َرُسْوَل َرُسْوِل هللِا  َصْدَرهُ، َوقَاَل الَحْمدُ

رواه أحمد وأبو داود و )ِلَما ٌُْرِضى هللاُ َو َرُسْولُهُ 

(.الترمذى  



Terjemah: 

   Nabi bertanya: “Bagaimana kamu memutuskan perkara 
yang dikemukakan padamu?”, Muadz menjawab: “Aku 
putuskan dengan kitab Allah (al-Quran)”, Nabi 
bertanya lagi: “Jika kamu tidak mendapatkannya dalam 
kitab Allah”, Muadz menjawab: “Dengan Sunnah 
Rasulullah (Hadis)”, Nabi bertanya lagi: “Jika kamu 
tidak mendapatkannya dalam Sunnah Rasulullah?”, 
Muadz menjawab: “Aku akan berijtihad dengan 
pikiranku dan aku tidak meninggalkannya. Rasulullah 
SAW. lalu menepuk dadanya seraya berkata: 
“Alhamdulillah )segala puji bagi Allah( yang  telah 
memberi taufiq kepada utusan Rasulullah sesuai 
dengan apa yang diridoi Allah dan Rasul-Nya” )H.R. 
Ahmad, Abu Daud, dan al-Tirmidzi). 



SUMBER HUKUM ISLAM:  

• Al-Quran 

• Sunnah/Hadis 

• Ijtihad 

 


