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TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Dalam huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak  dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ث
S es (dengan titik di  atas) 

 Jim J Je ج

 Ha ح
H 

ha (dengan titk di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 Sad S es (dengan titik di ص

bawah) 

 Dad D de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta T te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za Z zet (dengan titk di ظ

bawah)  

 ain ‘ apostrop terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(‘). 

2. Vokal 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf  Latin Nama 

 Fathah A A 

 Kasrah I I 

 Dammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

  

fathah dan ya 

 

Ai 

 

a dan i 

 

  

fathah dan wau 

 

Au 

 

a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

 

Harkat dan 

Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 

  

fathah dan alif 

atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di 

atas 

  

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di 

atas 

 

 

 

 

dammah dan 

 

u 

 

u dan garis di 



 

 

 

wau atas 

 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf  يber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-

Qur’an), sunnah, khusus dan umum.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

1. swt.   = subhanahu wa ta’ala 

2. saw.    = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

3. a.s.              = ‘alaihi al-salam 

4. H   = Hijriah 

5. M   = Masehi 

6. SM    = Sebelum Masehi 

7. 1.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

8. w.   = Wafat tahun 

9. QS …/ 04:09  =  QS an-nisa /04:09  

10. HR   =  Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama : Nur Alim 

Nim : 10300116043 

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum 

Judul : Tinjauan Mazhab Syafi’i Dalam Ritual Pa’batte Tau di Desa 

Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. 

Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana tinjauan mazhab Syafi’i dalam ritual pa’batte tau di Desa Batujala, 

Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto yang kemudian rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana prosesi ritual pa’batte tau di Desa 

Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto?; 2) Bagaimana 

pandangan masyarakat Desa Batujala terhadap ritual pa’batte tau?; 3) Bagaimana 

tinjauan mazhab Syafi’i terhadap ritual pa’batte tau di? 

Jenis atau metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tiga kunci utama yaitu 

mengambil fakta berdasarkan pemahaman subjek, hasil pengamatan secara rinci 

dan berupaya menemukan hasil teoritis baru yang jauh dari teori yang telah 

ada.Penelitian kualitatif atau yang dikenal dengan penelitian lapangan, dimulai 

dari observasi, lalu kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat untuk 

memperoleh data atau informasi yang akurat sebagai bahan untuk menyelesaikaan 

skripsi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Ritual Pa’batte Tau digelar 

apabila kemarau panjang melanda kabupaten Jeneponto. Dalam Prosesnya, 

Pa’batte tau sendiri merupakan laga yang dilakukan oleh dua orang yang saling 

beradu tendangan hingga menyebabkan luka atau memar sebagai bentuk 

permohonan agar hujan segera turun di desa yang melaksanakan acara pa’batte tau 

tersebut; 2) Ada beberapa faktor mengapa ritual pa’batte tau di Desa Batujala, 

Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto masih dipertahankan yaitu salah 

satunya faktor ekonomi dan memiliki tujuan salah satunya sebagai ajang 

silaturohim; 3) Berdasarkan Tinjauan mazhab Syafi’i telah disunahkan jika 

hendak meminta hujan pada saat musim kemaraudiperintahkan untuk melakukan 

shalat Istisqa yang sesuai dengan syari’at Islam. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah: 1. Agar masyarakat Terus 

menjaga dan melestarikan tradisi-tadisi peninggalan leluhur dengan baik namun 

juga tetap memperhatikan norma-norma dan ketentuan yang ada, baik dalam 

masyarakat maupun dalam agama; 2. Masyarakat diharapkan lebih menggunakan 

metode meminta hujan sesuai yang telah diajarkan dalam agama Islam karena 

lebih menjaga keselamatan jiwa, dengan tidak menganiaya diri dan terus menjaga, 

melestarikan tradisi budaya peninggalan leluhur dengan baik ditengah era 

globalisasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada, baik ketentuan 

agama, hukum, dan lain sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara yang terdiri dari berbagai pulau yang dihuni oleh 

beragam suku, dan adat yang berbeda-beda.Berbagai macam suku dan budaya 

yang ada di Indonesia, yang telah dijaga dan dilestarikan secara turun temurun 

menggambarkan kekayaan bangsa Indonesia sebagai modal pengembangan 

kebudayaan.Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang 

menjadi faktor pendukung bagi masyarakat dalam mengekspresikan kemudian 

menghasilkan suatu budaya karena kebudayaan merupupakan jiwa dan tolak ukur 

kualitas manusia.sebab kebudayaan adalah milik manusia, hanya manusialah yang 

berbudaya sebagai wujud dari proses kreatifitas dan produktifitas dalam 

menambah dan mengemban amanah kekhalifaan dimuka bumi.1 

Tradisi yang ada di Indonesia sangat beranekaragam yang pada dasarnya 

menjadi kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta 

mewariskan kepada generasi selanjutnya dengan cara lisan maupun tertulis. 

Adanya arus modernisasi dapat menimbulkan berbagai dampak perubahan pada 

tradisi keasliannya, walaupun perubahan yang terjadi hanya sebagian saja tetapi 

eksistensi ritual tetap dilaksanakan sebelum budaya dan tradisi tidak pernah goyah 

oleh perubahan zaman. 

                                                
1 Koenjaraningrat, Pengantar Antropologi, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011 ), h.72 
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Seperti halnya pada masyarakat Sulawesi Selatan yang terdapat 

bermacam-macam komunitas yang menganut semacam aliran atau tradisi yang 

menjadi ciri khas komunitas di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan, 

bahkan sebelum agama islam diterima di Sulawesi Selatan terdapat beberapa 

kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang masih memiliki corak animisme, 

akan tetapi setelah Islam masuk dan berkembang di Sulawesi selatan, sistem 

peninggalan leluhur tersebut mengalami Transformasi (Perubahan besar-besaran), 

setelah masuknya islam di Nusantara terjadi pembaharuan dan penyesuaian antara 

budaya lokal dengan budaya islam itu sendiri, budaya ini hasil pembauran yang 

bertahan sampai sekarang sebab dinilai tidak bertentangan dengan budaya lokal 

dan sesuai dengan karakter masyarakat pendukungnya.2 

Perkembangan selanjutnya islam berupaya mengadaptasi dan 

mengkultuasi budaya islam dan budaya lokal. hal ini dapat dilihat pada budaya 

lokal di Sulawesi Selatan. Setiap adat dan Tradisi memiliki keagungan, 

keindahan, dan keunikan tersendiri.ada juga beberapa ritual yang dilakukan 

sebagai bentuk pemanggilan hujan seperti Ritual Pa’batte tau (mempertarungkan 

manusia), adalah upacara untuk mendatangkan hujan yang dilakukan masyarakat 

Desa Batu Jala Kabupaten Jeneponto yang sampai saat ini masih tetap 

dipertahankan. Ritual Pa’batte tau (pertarungan manusia) telah diyakini oleh 

masyarakat Desa Batujala Kabupaten Jeneponto sudah turun temurun., Ritual 

                                                
2Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia ( Cet. IV; Jakarta: Rajawali 

Pers, 2012 ), h. 7-8 
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Pa’batte tau (mempertarungkan manusia) digelar pada saat kemarau panjang 

melanda kabupaten Jeneponto. 

Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan tertentu 

yang dilakukan oleh sekelompok orang yang beragama. Yang ditandai dengan 

dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, 

tempat-tempat upacara dilakukan, serta orang-orang yang menjalankan 

upacara.Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama 

dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu di tempat 

tertentu pula.3 

Pa’batte tau (mempertarungkan manusia) merupakan pertarungan yang 

dilakukan oleh 2 orang yang sedang berlaga satu sama lain, dipimpin oleh wasit 

dan dikelilingi oleh masyarakat yang datang sekaligus sebagai arena dari Ritual 

Pa’batte tau tersebut, ritual ini digelar saat kemarau panjang melanda, biasanya 

ritual ini di gelar apabila dalam jangka waktu 5 bulan atau lebih tidak turun hujan.  

Sebagaimana diketahui bahwa Pa’batte tau (mempertarungkan manusia) 

yang dilakukan di persawahan telah menjadi agenda kegiatan atau tradisi rutin 

masyarakat desa disetiap musim kemarau.Sebagai sebuah produk budaya lokal 

yang memiliki corak atau warna tersendiri yang menggambarkan karakteristik 

masyarakat Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto.Pelaksanaannya memiliki aturan atau tatacara yang berbeda dengan 

upacara adat lainnya. tentu ada alasan mengapa masyarakat Desa Batujala, 

                                                
3Imam Suprayogo, Metodologo Penelitian Sosial-agama, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2001), h. 41 
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Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto tetap melaksanakan ritual Pa’batte 

tau, alasannya adalah karena mereka masih menghormati kepercayaan-

kepercayaan nenek moyang mereka, dan masih ingin mempertahan tradisi yang 

sudah sejak dulu dilakukan oleh leluhur mereka sebagai bentuk budaya. 

Maka dari itu peniliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

Tinjuan Mazhab Syafi’i dalam Ritual Pa’batte Tau pada Masyarakat Desa 

Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto” dengan cara 

mengungkap, mengetahui dan menjelaskan “Tinjauan mazhab Syafi’i dalam 

Ritual Pa’batte Tau”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti fokus membahas 

mengenai Ritual Pa’batte Tau terkhusus dalam tinjauan mazhab Syafi’i. Peneleti 

akan berupaya mencari data dan fakta tentang Tinjauan Mazhab Syafi’i Dalam 

Ritual Pa’batte Tau di Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten 

Jeneponto. Selain itu peneliti juga akan mencari bagaimana konsep ritual tersebut 

jika ditinjau dari pendapat Mazhab Syafi’i. 

2. Deskripsi Fokus 

Judul pada penelitian ini adalah Tinjauan Mazhab Syafi’i Dalam Ritual 

Pa’batte Tau di Desa Batujala, kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. 

Berikut deskripsi fokus pada penelitian ini : 
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a. Tinjauan Mazhab Syafi’i 

Mazhab syafi’i adalah mazhab fikih dalam sunni yang dicetuskan oleh 

Imam Syafi’i pada abad ke-2 Hijriyah 4. Mazhab syafi’i merupakan salah satu dari 

4 mazhab golongan ahlusunnah wal jamaah (Hanafi, Maliki, Syafi’i, 

Hanbali).Mazhab ini memiliki pengikut terbanyak di dunia yang mayoritas 

tersebar di Indonesia, Asia Tenggara, Yaman, sebagian Syam dan negara lainnya. 

b. Ritual 

Ritual merupakan tata cara dalam upacara atau suatu perbuatan tertentu 

yang dilakukan oleh sekelompok orang yang beragama. Yang ditandai dengan 

dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, 

tempat-tempat upacara dilakukan, serta orang-orang yang menjalankan 

upacara.Pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama 

dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu di tempat 

tertentu pula.5 

c. Pa’batte Tau 

Pa’batte Tau dalam bahasa Indonesia berarti mempertarungkan manusia, 

yang dimana kata batte memiliki arti bertarung atau berlaga. Sedangkan Tau 

berarti orang/manusia atau dengan kata lain pelaku dalam ritual laga tersebut. Jadi 

Pa’batte Tau merupakan pertarungan antar orang/manusia yang dipimpin oleh 

wasit dan ditonton oleh masyarakat yang datang pada ritual tersebut. 

                                                

4 Masturi Irham & Asmul Taman, Terjemahan kitab Ar-Risalah, (Jakarta: Pustaka Al 

Kautsar, 2012), h. ix 

5 Imam Suprayogo, Metodologo Penelitian Sosial-agama, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2001), h. 41 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 

maka yang menjadi rumusan masalah peneliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses Ritual Pa’batte tau di Desa Batujala, Kecamatan 

Bontoramba, Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Batujala terhadap Ritual Pa’batte 

tau? 

3. Bagaimana pandangan Mazhab syafi’i terhadap Ritual Pa’batte tau? 

D. Kajian Pustaka 

Untuk kajian pustaka ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap 

buku-buku, skripsi dan tesis sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan objek 

kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Tetapi pembahasan dalam buku-buku, 

skripsi dan tesis tersebut hanya bersifat secara umum dan ringkas. 

Berikut beberapa skripsi dan tesis yang dijadikan peneliti sebagai bahan 

referensi pada penelitian yang akan diteliti: 

1. Lismawati dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul 

Ritual Adat Mappalili Di Sigeri Kabupaten Pangkep, dalam skripsinya 

membahas Ritual Tahunan di Kabupaten Pangkep. Persamaan dari skripsi 

tersebut dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu membahas tentang 

ritual namun perbedaannya terletak pada konteks atau proses ritual dan 

tujuan ritual. 

2. Lia Anjarwati dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang 

berjudul Upacara Tradisi Tiban (Minta Hujan) perspektif dakwah, dalam 
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skripsinya membahas tentang tatacara upacara tradisi yang dilakukan 

untuk meminta hujan. Bentuk persamaan dalam penelitian ini adalah sama-

sama meneliti tentang upacara pemanggilan hujan, sementara 

perbedaannya ialah berbeda dalam prosesi upacara ataupun ritual yang 

dilakukan dan juga penileti berusaha menggali pendapat mazhab syafi’i 

tentang pemanggilan hujan. 

3. Nurul Aini dari Universitas Jember yang berjudul Mitos Dalam Ritual 

Pojhian Hodo di Padukuhan Pariopo, Desa Bantal, Kecamatan 

Asembagus, Kabupaten Situbondo. Skripsi ini membahas tentang 

kepercayaan masyarakat dalam ritual pemanggilan hujan, yang menjadi 

persamaan dari skripsi ini dan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak 

pada kepercayaan masyarakat terhadap ritual pemanggilan hujan, 

sedangkan perbedaannya terletak pada tatacara pelaksanaan ritual. 

4. Jurnal islam.nu.or.id yang membahas pemanggilan hujan menurut mazhab 

syafi’i. 

Penulis mengambil referensi dari beberapa skripsi terdahulu sebagai bahan 

pedoman untuk menyelesaikan penelitian yang akan diteliti. Terdapat perbedaan 

yang signifikan mengenai penelitian yang peniliti akan bahas mengenai Tiinjauan 

Madzhab Syafi’i dalam Ritual Pa’batte Tau. 

E. Tujuan dan Kegunaa Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan berdasarkan rumusan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui prosesi Ritual Pa’batte Tau di Desa Batujala, Kecamatan 

Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. 

b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Batujala tentang Ritual 

Pa’batte Tau di Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten 

Jeneponto. 

c. Untuk mengetahui Tinjauan Mazhab Syafi’i dalam Ritual Pa’batte Tau di 

Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dengan tujuan penelitian tersebut, maka yang menjadi kegunaan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Pada penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan 

menambah wawasan keilmuan terkhusus dibidang Perbandingan Madzhab dan 

Hukum.Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

pedoman untuk mengkaji suatu ritual terkhusus Ritual Pa’batte Tau. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana dan wawasan 

masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat di Desa Batujala. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Biografi Mazhab Syafi’i 

1. Riwayat Hidup Imam Syafi’i 

Imam Asy-Syafi’i lahir pada tahun 150 Hijriah.Ia lahir di Desa Ghazah, 

Asqalan, dari pasangan suami istri Idris bin Abbas dan Fatimah binti Abdullah.6 

Seorang keturunan Arab ini terlahir dengan nama asli Muhammad bin Idris bin 

Abbas bin Utsman bin Syafi’ bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin 

Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan Bin Husein bin 

Ali bin Abi Thalib.7Asy-Syafi’i dilahirkan tepat pada malam wafatnya imam Abu 

Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama Asy-Syafi’i mulai terkenal, muncullah 

ungkapan, “Telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain”.8 

Garis keturunan Imam Syafi’i yang mulia serta kehidupan yang dirundung 

kemiskinan membuat sang Imam menghindar dari hal-hal yang buruk dan 

menjauhi perilaku-perilaku tercela. Garis keturunan yang dimilikinya menjadi 

semacam pengeram dalam perbuatan tidak pantas yang akan mengurangi 

pandangan orang terhadap dirinya dan kemiskinannya membuatnya menjadi orang 

baik.9 

Sejak kecil, Asy-Syafi’i hidup dalam kemiskinan.Pada waktu beliau 

diserahkan kebangku pendidikan, para pendidik tidak memperoleh upah.Akan 

                                                
6 Asmaji Muchtar, Fatwa-fatwa Imam Syafi’i, (Cet.I; Jakarta: Amzah, 2004), h. 1 
7 Pakih Satih, Imam Empat Mazhab, (Cet.I; Yogyakarta: Kana Media, 2014), h. 140 
8 Mahmud Syalhut, Fiqih Tujuh Mazhab, (Cet.II; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 17 
9 Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi’i, (Cet.II; Jakarta: Lentera, 2005), h. 33 
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tetapi, setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat 

Asy-Syafi’i kecil mampu menangkap semua penjelasan gurunya. Setiap kali 

gurunya berdiri meninggalkan tempat, Asy-Syafi‟i kecil kembali mengajarkan 

apa yang ia pahami kepada anak-anak lain. Langkah yang dilakukan Asy-Syafi‟i 

itu membawa berkah tersendiri, ia mendapatkan upah. Sesudah berusia tujuh 

tahun, Asy-Syafi‟i berhasil menghafal Al-Qur‟an dengan baik.10 

Kemudian Asy-Syafi‟i melanjutkan belajarnya kepada majelis ulama 

besar di Masjid Al-Haram yang diasuh oleh Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin 

Khalid Az-Zanzi. Dari kedua ulama tersebut, beliau mulai mendalami ilmu-ilmu 

AlQur’an dan Al-Hadits sekaligus menghafalkannya. 

Ketika gurunya, Muslim bin Khalid memperhatikan kemajuan yang pesat 

pada Asy-Syafi‟i dan menganggapnya telah cukup menguasai persoalan-

persoalan agama, beliau diizinkan untuk memberikan fatwa kepada masyarakat 

ketika ia masih berusia lima belas tahun. Ketika beliau mengetahui bahwa 

dimadinah ada seorang ulama besar yang terkenal dan ahli ilmu dan hadits, yaitu 

Imam Malik bin Anas, Asy-Syafi‟i berniat untuk belajar kepadanya. Sebelum 

pergi ke madinah, beliau lebih dahulu menghafal kitab Al-Muwaththa‟, susunan 

Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian beliau berangkat ke 

madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa surat dari Gubernur 

Mekkah. Asy-Syafi’i menerima didikan sang Imam. Ketika sang guru 

membacakan Al-Muwaththa’, beliau mendengarkan dengan khusu’.Setelah agak 

lama beliau berkata dengan sopan, “Maaf tuan guru, agar guru tidak payah, 

                                                
10Asmaji Muchtar, Fatwa-fatwa Imam Syafi’I, h. 1 
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barangkali saya akan meneruskan bacaan guru.InsyaAllah saya sudah 

menghafalkan semua.”Imam Malik pun merasa bangga dengan mendengar ucapan 

dari muridnya tersebut.Sejak itu, AsySyafi‟i sering ditugasi menjadi badal 

(asisten) Imam Malik.11 

Setelah Imam Maliki wafat (179 H) ia berangkat ke Yaman, dan di Negeri 

itu sambil bekerja mencari nafkah ia juga banyak menggunakan waktu untuk 

menimba ilmu. Dari yaman ia berangkat ke Baghdad, di negeri itu ia mendalami 

fiqh aliran ra’y (rasional) yakni ahlul hadis dan ahlul ra’yu, terutama dari 

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sahabat dan murid Imam Abu Hanifah.  

Tidak ada riwayat yang bisa memastikan berapa lama Imam Asy-Syafi‟i 

berada di Irak. Pastinya, untuk menulis buku-buku karangan Muhammad bin 

Hasan, berdiskusi, serta berdebat dengan para ulama, juga belajar, itu semua 

membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Suatu riwayat pun menyatakan bahwa 

beliau berada disana sampai wafatnya sang Guru.12 

2. Pembentukan Mazhab Syafi’i  

Berdasarkan sejarahnya, Mazhab Syafi’i lahir setelah melalui persiapan 

yang panjang. Pada awalnya, Imam Syafi’i tampil sebagai seorang tokoh ahl al-

hadits yang diperolehnya dari Imam Malik, kemudian ia juga menjadi tokoh 

ahlal- ra’yi setelah bertemu dengan salah seorang ulama mazhab Hanafi yaitu 

Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. 

                                                
11Mahmud Syultut, Fiqih Tujuh Mazhab, h. 18 
12Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum, (Cet, I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1996), h. 1680 
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Sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab Syafi’i ini dibagi 

menjadi empat periode, yaitu periode persiapan, periode pertumbuhan yang 

ditandai dengan lahirnya mazhab al-Qadim, periode kematangan dan 

kesempurnaan pada mazhab al-Jadid, dan periode pengembangan dan pengayaan. 

a. Periode Persiapan 

Persiapan bagi lahirnya mazhab Syafi’i berlangsung sejak wafatnya Imam 

malik tahun 179 H, tepatnya ketika al-Syafi’i berangkat ke Yaman untuk bekerja. 

Selama di Yaman, al-Syafi’i bertemu dengan beberapa took terkemuka, salah 

satunya adalah tokoh utama mazhab Hanafi (ahl al-ra’yi) yaitu Muhammad bin 

al-Hasan al-Syaibani.13 

Setelah mengenal mazhab Maliki (ahl al-hadits) dan mazhab Hanafi (ahl 

al-Ra’yi), Imam Syafi’i berusaha mengomparasikan berbagai pendapat tokoh dari 

kedua aliran tersebut untuk mendapatkan sisi positif dan kelebihan berbagai 

metode ijtihadnya, kaidah-kaidah terbaik yang diperoleh dari perbandingan ini 

kemudian diolah dan dirumuskannya dalam suatu tatanan baru yang kemudian 

diletakkan sebagai dasar mazhabnya.14 

b. Periode Pertumbuhan (Qaul al-Qadim) 

Periode pertumbuhan mazhab Syafi’i, ini ditandai dengan kedatangan 

Imam Asy-Syafi’i ke Baghdad untuk memperkenalkan konsep fiqihnya secara 

                                                
13Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i, (Bandung, PT. 

Remaja Rosdakarya, 2001), h. 48 
14Hasan Bisri, Kerangka Berfikir Dalam Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 

Makalah, disampaikan pada forum diskusi dosen fakultas Syari’ah, tanggal 16 Mei, (Bandung: 

IAIN SGD, 1998), h. 22 
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utuh.lengkap dengan kaidah-kaidah umum dan pokok-pokok pikiran yang siap 

untuk dikembangkan. 

Upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan mazhabnya ini dengan cara 

menggelar majelis pengajian. Banyak ulama dengan latar belakang serta keahlian 

yang berbeda-beda (ahli fiqih, hadist, bahasa dan sastra) yang hadir di majelis 

tersebut, dan mereka merasa puas dengan pernyataan yang disampaikan oleh 

imam Syafi’i berada diatas mereka.Dengan demikian, namanyapun menjadi 

harum dan tersebar ke seluruh penjuru, pada akhirnya mazhabnya dapat diterima 

dan tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Baghdad.15 

Pendapat dan fatwa-fatwa fiqih yang dikemukakannya pada periode ini 

dikenal dengan sebutan qaul qadim. Selama kurang lebih dua tahun berada di 

Baghdad, ia berhasil menyusun dan mendiktekan kitab ar-Risalah dalam bidang 

ushul fiqih dan al-hujjah dalam bidang fiqih. Kitab al-Hujjah inilah yang menjadi 

rujukan bagi qaul qadin al-Syafi’i yang selanjutnya diriwayatkan oleh beberapa 

murid yang belajar kepadanya di Baghdad.16 

c. Periode Kematangan dan Kesempurnaan (Qaulal-Jadid) 

Setelah berhasil memperkenalkan madzhabnya di Baghdad, kemudian 

Imam Syafi’i pindah ke Mesir. Terdapat banyak pendapat yang berbeda-beda 

terkait perpindahan Imam Syafi’i ke Mesir, namun yang lebih logis adalah 

pendapat Abdul Halim al-Jundi bahwa Imam Syafi’i mendengar kabar di Mesir 

terdapat dua kelompok yang pro-kontra, yaitu kelompok madzhab Hanafi dan 

                                                
15 Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i, h. 49 
16 Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i, h. 50 
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kelompok madzhab Maliki. Ketika itu Imam Syafi’i berkata: “Saya berharap akan 

datang ke Mesir dan membawakan sesuatu yang akan membuat mereka tertarik 

sehingga tidak mempersoalkan kedua madzhab itu lagi”.17 

Kesimpulannya adalah Imam Syafi’i pindah ke Mesir karena mempunyai 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang ulama besar, ia 

merasa terpanggil untuk mengembangkan ilmu serta mempersatukan ahl al-ra’yi 

dan ahl al-hadits sekaligus memperkenalkan madzhabnya yang merupakan sintesa 

dari kedua aliran tersebut. 

Selama di Mesir, Imam Syafi'i senantiasa sibuk dengan kegiatan- kegiatan 

yang bersifat produktif dan inovatif tentang fiqih dan akhirnya membuat 

kehujjahan serta kepribadian al-Syafi’i sebagai seorang imam semakin riil. Karena 

berbagai alasan ilmiah, ia menyatakan ruju’, yaitu meninggalkan beberapa 

pendapat lama yang telah dikemukakan di Baghdad dan mengubahnya dengan 

fatwa-fatwa yang baru (qaul jadid). 

d. Periode Pengembangan danPengayaan 

Periode ini berlangsung sejak wafatnya Imam Syafi’i sampai dengan 

abad ketujuh.Murid-murid Imam Syafi’i (thabaqat) yang telah mencapai derajat 

ijtihad dalam keilmuannya terus melakukan istinbath hukum untuk menghadapi 

masalah-masalah yang timbul pada masa mereka. 

Mereka juga melakukan peninjauan kembali terhadap fatwa-fatwa 

imamnya.Dalil-dalil yang mendukung setiap fatwa mereka diperiksa kembali 

                                                
17Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i, h. 52 
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untuk menguatkan suatu hukum.Dalam setiap hal Imam Syafi’i selalu 

memberikan dua atau lebih fatwa yang berbeda, kemudian mereka melakukan 

tarjih setelah menelusuri dalilnya masing-masing untuk mendapatkan pilihan 

terkuat. 

Mereka inilah yang kemudian memainkan peran penting dalam membela, 

melengkapi dan menyebarkan madzhab Syafi’i, sehingga mereka dapat hidup 

berdampingan atau bersaing dengan madzhab- madzhab lainnya di hampir semua 

wilayah Islam. Selain ramai dengan kegiatan istinbath, kajian dan diskusi antar 

sesamanya atau antara mereka dengan ulama dari madzhab lain, para ulama 

Syafi'iyah pada periode ini juga banyak menghasilkan karya tulis. 

Hampir setiap ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai 

tulisan, berupa kitab, risalah, ta’liq, matan, mukhtashar, ataupun syarh, sesuai 

dengan metode penulisan yang berkembang pada masanya. Dengan demikian, 

semakin lama semakin kayalah madzhab tersebut dengankitab-kitab.18 

Di bawah ini adalah kitab-kitab fiqih madzhab Syafi'i yang penting, 

secara hirarki kitab-kitab tersebut antara lain: 

1) Al-Umm, karya Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris (150-205H) 

2) Mukhtasar, karya al-Muzani, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al- Muzani 

(264H) 

3) Al-Muhadzab, karya al-Syirazi, Abi Ishak Ibrahim bin Ali (476H) 

4) Al-Mathlab fi Dirasat al-Madzhab, karya al-Juwaini, Imam al- Haramain 

Abd. Malik bin Abdullah (478H) 

                                                
18Lahmuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi’i, h. 53 
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5) Al-Basith, al-Wasith dan al-Wajiz, karya al-Ghazali, Abu Hamid 

Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505H) 

6) Al-Muharrar dan Fath al-Aziz, karya al-Rafi'i, Abi Qosim Abd. al-Karim 

bin Muhammad (623H) 

7) Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab, karya al-Nawawi, Abu Zakaria 

Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi (676H) 

8) Raudhah al-Thalibin, karyaal-Nawawi 

9) Tuhfah al-Muhtaj Syarah al-Minhaj, karya Ahmad bin Muhammad bin Ali 

(974 H) 

10) Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz al-Minhaj, karya al-Khatib al- 

Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (977H) 

11) Nihayah al-Muhtaj Syarah al Minhaj, karya al-Ramli, Syamsuddin al- 

Jamal, Muhammad bin Ahmad bin Hamzah (1004 H)19 

3. Rujukan Imam Syafi’i 

Imam Abu Zahrah yang berpendapat, mengatakan bahwa kitab al-Umm 

merupakan al-hujjah al-ula dalam aliran Syafi'iyah.Sedangkan kitab yang kedua 

adalah al-Risalah, karena kitab inilah yang menjadikan alasan sehingga Imam 

Syafi’i dianggap sebagai bapak ushul al-fiqh.20 

Namun Imam Syafi’i tidak hanya sekedar ahli di bidang ilmu fiqih, 

namun iajuga ahli di bidang hadis, tafsir, dan al-ra’yi. Oleh karena itu selain al-

                                                
19Ahkamul fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, 

Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2004) 
20Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul 

Jadid, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 44. 
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Umm dan al-Risalah, masih banyak lagi kitab-kitab yang ditulisnya, secara 

komprehensif kitab-kitab tersebut adalah:21 

a. Al-Risalah al-Qadimah (kitab al-Hujjah) 

b. Al-Risalah al-Jadidah 

c. Ikhtilaf al-Hadits 

d. Ikhtilaf al-Istihsan 

e. Ahkam al-Quran 

f. Bayadh al-Fardh 

g. Sifat al-Amr wa Nahyi 

h. Ikhtilaf al-Malik wa al-Syafi’i 

i. Ikhtilaf al-Iraqiyin 

j. Fadha’ il al-Quraisy 

k. Al-Umm 

l. Al-Sunan 

Penyebaran dan Pembentukan Mazhab Syafi’i tidak lepas dari usaha gigih 

para pengikutnya dalam menyampaikan dakwah Islam yang berkesinambungan. 

Para ulama yang menyampaikan pemikiran mazhab sangat antusias dalam 

menyebarkan kitab-kitab mazhab yang asli di negeri-negeri yang bersangkutan. 

Diantara penyebab tersebarnya mazhab Syafi’i adalah kitab-kitab yang pernah 

                                                
21 Muhammad Yasir Abd al-Muthalib, Ringkasan Kitab al-Umm, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2007), h.  9. 
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ditulis oleh beliau, majelis ilmunya, dan perjalanannya ke berbagai negara islam 

pada waktu itu.22 

4. Metode Istinbath Al-Ahkam Mazhab Syafi’i 

Pegangan mazhab Syafi’i dalam menetapkan hukum adalah sebagai 

berikut: 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah perkataan Allah yang diturunkan oleh Ruhul Amin ke 

dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dengan lafadz bahasa Arab 

berikut artinya. Agar supaya menjadi hujag bagi Rasulullah SAW bahwa dia 

adalah seorang utusan Allah SWT.Menjadi undangundang dasar bagi orang-orang 

yng mendapat pertunjuk dengan petunjuk Allah.Dengan membaca Al-Quran 

itulah maka orang menghampirkan diri kepada Allah dan menyembahnya. Al-

Quran itu ditulis, dibukukan, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan 

surat An-Nas. Sampai kepada kita ditulis dengan jelas dan ucapkan berpindah dari 

generasi kepada generasi berikutnya.Berupa hafalan, tidak pernah berubah dan 

bertukar letak. Benarlah firman Allah yang berbunyi: Sesunguhnya kami yang 

menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang memeliharanya.23 

b. As-Sunnah 

Arti sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara 

yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik 

                                                
22 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ (Cet.II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 193 
23 Pakih Sati, Imam Empat Mazha, h. 168 



19 

 

 

 

atau buruk. Arti tersebut bisa ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW. yang 

berbunyi: 

 

 

Artinya:  

“Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam islam, maka 

ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang 

mengamalkannya.” (H.R. Muslim) (Al-Khatib:17).24 

c. Fatwa-fatwa Sahabat 

Sejak awal, imam Syafi’i banyak bersentuhan dengan fatwa para sahabat 

Radhiyallahu ‘anhum didalam berbagai macam permasalahan. Di antara fatwa 

tersebut yang paling banyak beliau pelajari adalah fatwa Abdullah bin Umar 

Radhiyallahu ‘anhu. Imam Malik mempelajarinya dari Nafi’.Karena itu, fatwa 

sahabat menduduki posisi ketiga dalam Ushul mazhab Imam Malik.Artinya, 

tatkala suatu permasalahan muncul, kemudian tidak ada hukumnya dalam Al-

Qur’an dan As-Sunnah maka yang menjadi rujukan berikutnya ialah fatwa para 

sahabat.Namun, tidak semua pendapat dari para sahabat beliau ambil secara 

mutlak.25 

d. Ijma’ 

Ijma’ menurut bahasa adalah persetujuan bersama, putusan 

bersama.Sedangkan, menurut istilah ushul fiqih ijma’ adalah: 

 

                                                

24 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 59-60 

25 Pakih Sati, Imam Empat Mazhab, h.111 
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Artinya:  

“Bersepakatnya para mujtahid umat Muhammad SAW setelah wafatnya, 

pada suatu masa dari beberapa masa terhadap suatu perkara dari beberapa 

perkara”.26 

Apabila dalam masalah-masalah yang diijma’kan yang apabila hanya 

kebanyakan ulama yang menyetujuinya, maka menurut pendapat sebagian ulama 

maka hal tersebut boleh dijadikan sebagai hujjah dan kemudian  dianggap sebagai 

ijma’, Sedangkan sebagian lainnya juga berpendapat boleh dijadikan hujjah tetapi 

tidak bisa dianggap sebagai ijma’. 

Adapun bila dikembalikan pada defenisi di atas, maka pesetujuan 

kebanyakan ulama boleh dianggap sebagai hujah tetapi tidak dapat dianggap 

ijma’.27 

e. Qiyas 

Qiyas menurut Ulama Ushul adalah menghubungkan suatu kejadian yang 

tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang 

telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat 

hukumnya.  

                                                
26 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 35 
27 Basic Djalil, Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 

h. 183-184 
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Maka apabila suatu nash tersebut telah menunjukan hukum terhadap suatu 

kejadian, dan telah diketahui illat hukumnya dengan metode di antara metode-

metode untuk mengetahui illat hukum, kemudian terdapat nashnya dalam illat 

seperti illat hukum pada kejadian itu, maka kejadian lain itu harus disamakan 

dengan kejadian yang ada nashnya dalam illat seperti illat hukum dalam kejadian 

itu, sehingga kejadian lain harus disamakan dengan kejadian yang ada nashnya 

dalam hukumnya dengan dasar menyamakan dua kejadian tersebut dalam illatnya, 

karena hukum itu dapat ditemukan ketika telah ditemukan illatnya. 

Contoh qiyas syarīyah dan wadhīyah yang dapat menjelaskan defenisi 

tersebut di atas: 

Meminum khamar (minuma keras/arak) adalah kejadian yanghukumnya 

telah ditetapkan oleh nash, yaitu hukumnya haram yang diambil dari pengertian 

sebuah ayat: 

 

 

 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 

berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah 

perbuatan keji termasuk perbuatan setan.Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. AlMaidah:90.28 

 

Jadi dapat disimpulkan, karena dalam terdapat illat memabukkan maka 

hukumnya haram.Maka setiap arak yang terdapat padanya illat memabukan, 

                                                
28 Ahmad Musthafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 

1992) Jus VII, h. 36 
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disamakan dengan khamar mengenai hukumnya, dan haram apabila 

meminumnya.29 

f. Amalan Penduduk Madinah 

Mazhab Maliki Ushul ini merupakan salah satu bentuk pembeda dengan 

mazhab lain. Amalan seperti apakah yang diterima dan digunakan dalam mazhab 

maliki? Jika amalan tersebut bersumber pada nash maka tidak ada perbedaan 

sedikit pun untuk menjadikannya sebagai Hujjah. Menurut imam malik, jika 

bersumber pada istibtahmaka ini akan tetap dijadikan hujjah, meski di dalam 

perkembangan mazhab beliau terdapat perbedaan pendapat bahwa istibtah 

bukanlah Hujjah sama sekali.30 

g. Istihsan 

Istihsan adalah beralih dari satu qiyas ke qiyas lain yang dianggap lebih 

kuat jika dilihat dari tujuan syari’at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah 

yang menurut qiyas semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum 

tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu mashlahah atau membawa 

kemudharatan, maka ketentuan qiyas tersebut yang demikian itu harus dialihkan 

ke qiyas lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, istihsan 

selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum.Dengan alasan dikhawatirkan jika 

suatu ketentuan hukum membawa dampak yang merugikan. Dampak suatu 

                                                
29 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2000), h. 74-75 
30 Pakih Sati, Imam Empat Mazha, h. 112 
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ketentuan hukum harus mendatangkan mashlahat, dengan kata lain 

menghindarkan mudharat.31 

h. Istishab 

Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum pada masa sekarang atau 

masa yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di 

masa lampau. Contoh: apabila seseorang telah yakin bahwa ia telah berwudhu dan 

telah menyelesaikan shalat subuhkemudian datang keraguan kepada orang 

tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki 

oleh orang tersebut adalah bahwa wudhunyabelum batal.32 

i. Mashalah Murshalah 

Secara etimologis kata maslahah berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, 

patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata “maslahah” 

satu wazn (pola) dan makna dengan kata manfa’ah.Kedua kata ini (maslahah dan 

manfa’ah) telah diIndonesiasikan menjadi “maslahat” dan “manfaat”. 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya 

sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah.Sedangkan kata “kemaslahatan” 

berarti yang menuju kepada kebaikan, Manfaat, kepentingan. Sementara kata 

“manfaat”, dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Kata “manfaat” 

                                                
31 Huzaedah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997), 

h. 109 
32 Haswir dan Muhammad  Nurwahid, Perbandingan Mazhab Realitas Pergaulan 

Pemikiran Ulama Fiqih, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), h. 95 
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juga diartikan sebagai lawan kata “mudarat” yang berarti merugikan atau 

burukan.33 

j. Az-Zara’i 

Secara etimologis, zara’i berarti sarana.Artinya, menutup semua sarana 

yang akan mengantarkan menuju keburukan atau kejahatan. Misalnya, Allah Swt. 

Melarang perbuatan zina dengan melihat aurat perempuan sebagai salah satu 

sarananya.Karena itu, melihat aurat perempuan yang bukan muhrim dan 

mahramnya diharamkan dalam syariat. Masalah yang perlu diperhatikan dalam 

ushul ini adalah dosa dan kerusakan yang akan ditimbulkan, bukan perkara niat. 

Jika suatu perbuatan, misalnya beniat baik, akan tetapi menghasilkan kerusakan 

bagi masyarakat atau orang lain maka hukumnya tetap haram dan tidak boleh 

dilakukan.34 

k. Al ’Urf  

Arti ‘urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau 

ketentuan yng telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk 

melaksanakannya atau meninggalkannya.Di kalangan masayarakat, urf ini sering 

disebut sebagai adat. 

Pengertian di atas, juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli 

syara’. Di antara contoh urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling 

pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. 

Sedangkan contoh ‘urf yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang 

                                                

33 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 127-128 

34 Pakih Sati, Imam Empat Mazha, h. 113-114 
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kemutlakan lafal al-walad atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang 

meng-itlak-kan lafazh al-lahm yang bermakna daging as-samak yang bermakna 

ikan tawar. 

Dengan demikian, urf itu mencakup sikap saling pengertian di antara 

manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun 

kekhususannya.Maka ‘urf berbeda dengan ijma’ karena ijma’ merupakan tradisi 

dari kesepakatan para mujtahid secara khusus.35 

B. Ritual 

1. Pengertian Ritual 

Ritual adalah tatacara dalam upacara atau suatu perbuatan keramat yang 

dilakukan oleh sekelompok umat beragama, dengan adanya berbagai macam 

unsur dan komponen, yakni adanya waktu, tempat untuk upacara tersebut 

dilakukan, alat-alat, serta orang-orang yang ikut dalam menjalankan upacara.36 

Ritual juga identik dengan tradisi/adat istiadat, hanya saja dalam 

pemahaman masyarakat Islam itu sedikit tidak ada perbedaan. Adat istiadat 

biasanya digunakan sebagai suatu tindakan atau tingkah laku yang berdasar pada 

nilai-nilai agama. Sedangkan ritual adalah tindakan yang berdasarkan pada nilai-

nilai budaya yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat. Keyakinan 

terhadap kesakralan sesuatu yang menuntutia diperlakukan secara khusus. 

Memiliki tatacara tersindiri terhadap yang disakralkan. Upacara/perlakuan khusus 

                                                
35 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, h. 128 

36 Koentjarabingrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, (Jakarta, Dian Rakyat, 1985), h. 

56 



26 

 

 

 

ini tidak akan dapat dipahami secara rasional. Upacara persembahan tersebut biasa 

tidak dipahami alasan rasional yang dilakukan oleh umat beragama dan 

masyarakat primitive dari dahulu sampai sekarang dan akan datang.37 

2. Macam-macam Kepercayaan Ritual 

Awal mula kemunculan adat istiadat atau ritual dalam suata bangsa 

bermula pada kepercayaan terhadap agama, yakni sebelum kemunculan Islam. 

Ajaran agama islam yang telah diyakini dan diamalkan ajarannya oleh suatu 

bangsa dan melahirkan adat pula. 

a. Kepercayaan Hindu Budha 

Anthony Reid dan mukhlis dkk.menyebutkan sebelum islam datang di 

Sulawesi Selatan, masyarakat Sulawesi Selatan masih berpegang teguh pada 

kepercayaan asli, yakni suatu paham dokmatis yang terjalin dengan adat dan 

istiadat hidup dari berbagai macam suku  bangsa.38 

Seiring perjalanan waktu, terdapat indikasi kuat bahwa sebelum islam 

menyebar ke wilayah Sulawesi Selatan, telah terjadi pengaruh agama Hindu dan 

Budha di wilayah ini. Namun demikian, pengaruh tersebut tidak terlalu kuat, 

seperti di wilayah Jawa dan Sumatera. Di Sulawesi Selatan tidak ditemukan 

keterangan bahwa pernah berdiri kerajaan Hindu dan Budha dan peninggalan-

peninggalan budaya yang mencolok, seperti candi, serta tidak diketahui pula 

waktu penyebaran Hinduisme dan Budhaisme tersebut, namun jejak kepercayaan 

                                                
37Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia, (Jakarta; Rahagrafindo Persada, 

2007, h. 95-96 

38Mukhlis dkk, Sejarah Kebudayaan Sulawesi, (Jakarta: Proyek Inpentarisasi dan 

Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995), h. 31. 
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tersebut dapat ditelusuri dalam Sure I La Galigo sebagai salah satu karya tulis 

Orang Sulawesi Selatan pra-Islam. Gambaran yang tampak dalam tulisan tersebut 

dijadikan setting cerita yang memiliki kepercayaan terhadap sesuatu yang 

dianggap maha kuasa, pencipta alam, menentukan nasib manusia, menyuburkan 

tanah, dan lain-lain, yakni sesuatu yang disebut sebagai Dewata atau Dewatae; 

sebuah istilah yang jelas merujuk pada peristilahan kedua agama di atas. 

b. Animisme 

Pengertian animisme menurut bahasa latin adalah animus dan bahasa 

Yunani avepos, dalam bahasa sangsekerta disebut prana/ruah yang artinya nafas 

atau jiwa.39Kepercayaan tersebut memiliki arti bahwa segala sesuatu yang ada 

dimuka bumi baik hidup ataupun mati mempunyai roh.Kepercayaan animism 

tersebut mempercayai bahwa setiap benda di muka bumi ini seperti (kawasan, 

gunung, lautan) memiliki jiwa yang harus dihormati agar tidak mengganggu 

manusia, melainkan membantu kehidupan manusia. 

Dari sudut pandang sejarah agama, istilah ini digunakan dan diterapkan 

kedalam suatu pengertian yang lebih luas,agar menunjukkan kepercayaan 

terhadap adanya mahluk-mahluk spiritual yang sangat erat hubungannya dengan 

tubuh/jasad. 

Teori animisme ini, pertama kali dikemukakan oleh Taylor, seorang 

serjana aliran evolusioner bangsa inggris yang mengatakan bahwa segala sesuatu 

yang ada di dunia ini semuanya bernyawa (memiliki roh).Dan roh-roh ini ada 

yang melekat pada diri manusia yang disebut jiwa, ada juga yang tidak melekat 

                                                
39 Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Perbandingan Agama I, (Jakarta, 1982), h. 25 
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pada diri manusia ata terpisah badan, seperti lelembut atau hantu, genderuwo dan 

lainnya.Kepercayaan animisme ini merupakan asas kepercayaan agama manusia 

primitif. Meskipun masih belum diakui sepenuhnya sebagai agama, menurut 

Taylor ada empat tahap proses yang dilalui animisme untuk bisa diakui sebagai 

agama primitif. Tahap pertama, masyarakat primitif mengkhayalkan adanya hantu 

jiwa (ghostsoul) orang mati yang mengunjungi orang hidup. Hantu jiwa inilah 

yang mengganggu orang-orang yang masih hidup.Tahap kedua, jiwa 

menampakkan diri. Tahap ketiga, timbul kepercayaan dalam masyarakat tersebut 

bahwa segala sesuatu berjiwa.Tahap keempat, dari yang berjiwa itu ada yang 

menonjol, seperti pohon besar atau batu yang aneh. Akhirnya, yang paling 

menonjol dari kesemuanya itu disembah.40 

c. Dinamisme 

Secara Etimologi, dinamisme berasal dari bahasa Yunani “Dynamis” atau 

“Dynaomos” yang memiliki arti kekuatan atau tenaga. Dari sini dapat diambil 

kata kunci dari dinamisme yaitu kekuatan atau tenaga. Jika dikebangkan dalam 

sebuah pengertian tentang aliran akan didapatkan sebagai kepercayaan (anggapan) 

akan adanya kekuatan atau gaib yang terdapat pada berbagai barang, baik yang 

hidup atau mati dimana kekuatan gaib ini memancarkan pengaruhnya secara gaib 

pula pada apa yang ada disekitarnya.41 

                                                
40 Amsal Bakhtiar, Filsafat Agama Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia, 

(Jakarta,: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 63 
41 Animisme dan Dinamisme, Shamadabus.wordprees.com, 2013 
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Dalam Kamus Ilmiah Populer yang disusun Tim Pusaka Agung Harapan, 

dinamisme diartikan sebagai kepercayaan primitif dimana semua benda 

mempunyai yang bersifat gaib. 

Orang primitif memiliiki pengetahuan minim yang kemudian 

mempercayai hal ini sebagai jawaban dari ketidakmampuannya lebih 

dalam.Sementara hal-hal tersebut dengan berbagai kegunaannya tidak pernah 

lepas dari kehidupan. Dan kepercayaan akan kekuatan gaib didalamnya mungkin 

menjadi satu-satunya cara mereka menjelaskan dan memahami berbagai kejadian 

dalam menghapus rasa penasaran yang selalu memburunya.42 

Dinamisme juga dapat diartikan dengan menerapkannya terhadap bentuk 

atau form. Form adalah anasir atau bagian pokok dari suatu jiwa sebagai bentuk 

yang memberi hidup kepada materi atau tubuh. Aktifitas kehidupannya dan alam 

sumber dasar dari pada benda.43 

3. Fungsi Ritual 

Menurut Victor Turner, bahwa ritual-ritual yang diadakan memberikan 

motivasi dan nilai-nilai pada tingkat yang paling dalam. Serta juga memiliki 

peranan antara lain: 

a. Ritual dapat menghilangkan konflik. 

b. Ritual dapat membatasi perpecahan dan membangun solidaritas masyarakat. 

c. Ritual mempersatukan dua prinsip yang bertentangan. 

                                                
42 Tim Pustaka Agung Harapan, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Pustaka Agung 

Harapan, h. 103 
43Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Perbandingan Agama I, (Jakarta, 1982), h 93 
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d. Ritual memberikan kekuatan dan motivasi baru untuk hidup dalam 

masyarakat sehari-hari. 

e. Ritual memberikan kekuatan dan motivasi baru untuk hidup dalam 

masyarakat sehari-hari.44 

Ritual juga mempunyai makna dan nilai dalam masyarakat, dengan 

pembaruan ritual yang dikembangkan terus-menerus oleh masyarakat. 

Menurut Durkheim, ritual dan ibadat adalah untuk meningkatkan 

solidaritas, untuk menghilangkan perhatian kepada kepentingan individu. 

Masyarakat yang melakukan ritual larut dalam kepentingan bersama.Durkheim 

menyempitkan makan tersebut kepada keutuhan masyarakat atau solidaritas 

sosial.Makna memperkuat hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, 

agar manusia mendapatkan kepuasan batin, ketabahan, harapan adalah makna-

makna penting dalam hal tersebut.45 

C. Pa’batte Tau 

1. Pengertian Pa’batte Tau 

Pa’batte tau merupakan istilah yang digunakan di daerah Kabupaten 

Jeneponto khususnya di Desa Batujala yang jika diartikan kedalam bahasa 

Indonesia berarti mempertarungkan manusia, yang dimana kata batte memiliki 

arti bertarung atau berlaga. Sedangkan Tau berarti orang/manusia atau dengan 

kata lain pelaku dalam ritual laga tersebut. 

                                                
44 Wartaya, Masyarakat Bebas Struktur, h. 67 
45 Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia, h. 102 



31 

 

 

 

Sedangkan, secara terminologi Pa’batte tau adalah pertarungan yang 

dilakukan manusia, dengan menampilkan dua orang pemuda yang saling beradu 

satu sama lain dengan berbagai peraturan-peraturan yang telah diatur sebelumnya. 

Jadi Pa’batte Tau merupakan pertarungan antar orang/manusia yang dipimpin 

oleh wasit dan ditonton oleh masyarakat yang datang pada ritual tersebut. 

Pa’batte Tau, juga dapat diartikan sebagai ajang seni bela diri.Namun 

uniknya masyarakat di Desa Batujala tersebut, menggelar ritual tersebut hanya 

dengan menggunakan kedua kaki, tanpa menggunakan tangan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu data yang berbentuk kata-

kata, skema, dan gambar. Jenis penelitian ini juga menggunakan penelitian 

lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang turun langsung ke lapangan atau 

masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui lebih jelas tentang ritual pabatte 

tau, sehingga peneliti dapat memperoleh suatu kesimpulan dan solusi terhadap 

apa yang menjadi objek dari penelitian tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Batujala, kecamatan Bontoramba, 

Kabupaten Jeneponto.Penelitian ini didasari karena ritual pabatte tau   di Desa 

Batujala masih berlangsung atau masih di percayai sampai saat ini. 

B. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, maka 

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Sosiologis, pendekatan sosiologi ini digunakan untuk 

berinteraksi dengan para informan yang mendapatkan informasi. 

Pendekatan Sosiologi ialah suatu ilmu yang menggambarkan tentang 
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keadaan masyarakat lengkap dengan stuktur, lapisan serta berbagai gejala 

sosial lainnya yang saling berkaitan.46 

2. Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan yang menggunakan atau memasukkan 

unsur-unsur dan nilai-nilai agama di dalam penelitian. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer, adalah data empirik yang diperoleh dari informan yaitu 

Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat 

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui bacaan dalam bentuk 

kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan referensi pendukung 

lainnya yang terkait dengan judul skripsi serta data yang diperoleh dari 

dokumentasi. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi, yang dimaksud dengan metode observasi adalah pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah 

diteliti.47 

2. Wawancara (Interview), yaitu melakukan tanya jawab secara langsung 

terhadap informan yang sudah ditetapkan dengan berhadapan langsung 

guna mendapat informasi yang lebih akurat. 

                                                
46M Hajir Nonci, Sosiologi Agama (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13. 
47Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 

1990), h.173. 
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3. Dokumentasi, cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan 

menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi 

khusus dari karangan atau tulisan, buku, undang-undang, dan sebagainya. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang sesuai dengan jenis penelitian yang merujuk pada 

metode penelitian.48 Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ialah : 

1.  Alat tulis menulis: buku, pulpen atau pensil sebagai alat untuk mencatat 

informasi yang di dapat pada saat observasi.  

2.  Alat Dokumentasi, yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah 

jalannya penelitian, seperti kamera sebagai alat untuk mengambil gambar 

di lapangan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah proses mengolah data yang diperoleh dari 

lapangan. Adapun cara-caranya adalah: 

a. Reduksi data, yaitu suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan 

cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

                                                
48Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, 

Disertasi, dan Laporan Penelitian (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 17. 
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b. Display data, yaitu menyajikan data dalam bentuk matriks, chart atau grafik, 

network dan sebagainya. 

c. Virifkasi data, yaitu proses penyusunan laporan penelitian yang dipergunakan 

dalam menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan yang 

kemudian diolah dan dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis penelitian 

yang telah ditentukan. 

2. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang dapat dijadikan 

sebagai suatu informasi. Sehingga hasil yang diharapkan dalam tahapan ini adalah 

diperolehnya informasi tentang bagaimana tinjauan mazhab Syafi’i dalam ritual 

pa’batte tau di Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Sketsa Peta Wilayah Kabupaten Jeneponto 

Desa Batujala tersebut merupakan salah satu desa/kelurahan di kecamatan 

Bontoramba, Kabupaten. Jeneponto yang memiliki luas wilayah kurang lebih 

947,0 km², yang terdiri dari lahan pertanian, sebagai berikut; 

Luas Wilayah Desa Batujala adalah 947 Km2 yang terdiri dari lahan 

Pertanian: 

1. Persawahan tadah sekitar +642Ha  

2. Perkebunan sekitar +971Ha  
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3. Daerah Pemukiman +81Ha  

4. Daerah Hutan sekitar +51Ha 

5. Daerah Aliran Sungai (DAS) +13,500 M 

6. Material batu gunung sekitar + Ribuan Ton/Ha 

7. Sumber Mata Air sekitar +18 titik 

Desa tersebut merupakan hasil pemekaran dari desa Bulusibatang pada 

tahun 1983, antara lain : 

Sebelah Utara  : Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala 

Sebelah Selatan  : Desa Maero 

Sebelah Barat : Desa Bulusuka, dan Desa Kapita,Kecamatan Bangkala 

Sebelah Timur : Desa Bulosibatang dan KelurahanBontoramba. 

Dilihat dari letak geografisnya desa Batujala berada pada daerah dataran 

pegunungan yangberjarak dari kabupaten menuju ibukota kecamatan kurang lebih 

3 km perjalanan yang dapatdi tempuh dalam jangka waktu kurang lebih 30 menit 

dengan menumpangi kendaraan beroda dua, sedangkan untuk ke ibukota 

Kabupaten yang berjarak 10 km dapat ditempuh dalam jangka waktu 1 jam 

dengan menggunakan kendaraan beroda empat, tapi itupun harus keluar 

kecamatan dikarenakan angkutan umum yang berupa mobil tidak tersedia didesa 

tersebut. Desa batujala terdiri dari 11 dusun yaitu dusun Batujala, Batujala Toa, 

Borongkeloro, Ta’buakkang, Ballarompo I, Ballarompo II, Saluloe, Saluka, 

Parang Barata, dan Barata dengan jumlah RK sebanyak 11. Desa Batuajala  

merupakan daerah lahan pertanian yang terdiri dari persawahan tadah hujan ± 76 
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Ha, irigasi ½ teknis ± 35 Ha, ladang/tegal sekitar  ± 543 Ha, pemukiman ± 13,80 

Ha dan sisanya daerah hutan  dan fasilitas umum sekitar ± 303,0 Ha.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Sketsa Peta Sosial Desa Batu Jala, Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto 

 

Desa Batujala pada umumnya memiliki lahan perkebunan, persawahan 

dan lahan pemukiman warga desa Batujala. Jika dilihat dari letak geografisnya 

Desa Batujala termasuk dataran tinggi yang memiliki lahan pertanian yang sangat 

luas dan bebatuan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan potensi sumber daya 

alam dengan memecahkan batu gunung tersebut menjadi kerikil dan dimanfaatkan 

berbagai jenis fungsi seperti membangun pondasi rumah, juga membuat jembatan. 

Pada malam hari pemukiman penduduk Desa Batujala belum sepenuhnya 

mempunyai listrik walaupun sudah ada rumah tangga yang mempunyai 

listrik.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

                                                
49 Naskah RPJM (Rencana Pembangunan Desa Batujala), h.3-4 
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Tabel 4.1. Jumlah Berdasarkan Akses Penerangan Listrik Desa Batujala 

No Akses Listrik Keterangan Jumlah 

1 Jumlah pengguna sumber listrik dari PLN Jml KK_listrik PLN 957 

2 

Jumlah pengguna sumber listrik dari non 

PLN 

Jml KK_listrik Non 

PLN 
0 

Jumlah keluarga yang belum teraliri listrik KK_non Listrik 130 

1 Jumlah pengguna energi Matahari E_Matahari 0 

2 Jumlah penggunaenergi Angin E_Angin 0 

3 Jumlah penggunaenergi Bahan Bakar Gas E_Gas 0 

Terdapatnya Penerangan Jalan Utama  

(PJU) di Desa 

Terdapat_PJU 1 

Sumber Energi PJU dari PLN PJU_PLN 1 

TOTAL  1089 

Sumber: Formulir Isian Pengukuran Status Desa Batujala Tahun 2020. 

2. Kondisi Perekonomian 

Kondisi Desa Batujala jika dilihat dari aspek perekonomian masyarakat 

secara umum, hal tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya beberapa usaha 

masyarakat, dimana yang semula mayoritas berusaha hanya dalam bidang 

pertanian, kini beralih ke bidang usaha perdagangan. Peningkatan perekonomian 

masyarakat dapat pula dilihat dari pola hidup dan sarana penunjang kehidupan 

sehari-hari, dimana untuk menunjang aktifitas kehidupan sehari-hari di Desa 

Batujala terdapat peningkatan yang cukup signifikan, misalnya, pemilik 
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kendaraan baik kendaran roda dua maupun kendaraan roda empat. Pekerjaan 

sehari-hari masyarakat desa didominasi oleh petani.50 

Pekerjaan pokok masyarakat Desa Batujala secara umum adalah petani 

kebun, petani sawah yang merupakan sebagai sumber penghidupan warga. 

Meskipun demikian bukan berarti bahwa tidak ada pekerjaan sampingan warga, 

hanya saja pekerjaan ini dilakukan di waktu luang atau saat musim kemarau. 

Pekerjaan sampingan ini dilakukan untuk menambah penghasilan agar mampu 

menutupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari. Rinciannya dapat dilihat berdasarkan 

hasil formulir isian pengukuran status desa berdasarkan indeks desa membangun 

tahun 2020. 

Tabel 4.2. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan Penduduk 

No Pekerjaan Jenis Kelamin Jumlah 

1 Petani 

Laki-laki 1.539 

Perempuan 213 

2 Nelayan 

Laki-laki 0 

Perempuan 0 

3 Buruh Tani 

Laki-laki 0 

Perempuan 0 

4 PNS 

Laki-laki 22 

Perempuan 2 

5 Pegawai Swasta 

Laki-laki 11 

Perempuan 15 

                                                
50Formulir Isian Pengukuran Status Desa Batujala Tahun 2020 
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6 Wiraswasta/Pedagang 

Laki-laki 35 

Perempuan 7 

7 TNI 

Laki-laki 33 

Perempuan 0 

8 POLRI 

Laki-laki 2 

Perempuan 0 

9 Bidan (Swasta/Honorer) Bidan 28 

10 Perawat (Swasta/Honorer) 

Laki-laki 12 

Perempuan 13 

 Jumlah  1.932 

Sumber : Formulir Isian Pengukuran Status Desa Batujala Tahun 2020. 

Berdasarkan tabulasi mata pencaharian rumah tangga tersebut terindefikasi 

mata pencarian disektor pertanian memiliki persentase yang paling banyak.51 

3. Kondisi Kependudukan 

Jumlah penduduk dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang dilakukan 

pada Tahun 2019-2020, tercatat jumlah penduduk Desa Batujala sekitar 4.045jiwa 

dengan perbandingan laki-laki 1.983 jiwa dan perempuan sebanyak 2071 jiwa. 

Penduduk Desa Batujala merupakan salah satu aset bagi desa dalam pelaksanaan 

pembangunan.Hanya saja kemampuan masyarakat dibidang pembangunan bisa 

dikatakan masih tergolong rendah, sehingga harapan pemerintah desa melakukan 

berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik di bidang pertanian, maupun di 

                                                
51Formulir Isian Pengukuran Status Desa Batujala Tahun 2020. 
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bidang lainnya. Jumlah penduduk Desa Batujala dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk di Desa Batujala 

 

Sumber: Hasil Sensus Penduduk Desa Batujala Tahun 2020 

4. Kondisi Pendidikan 

Mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

peningkatan kualitas manusia pada umumnya, pendidikan merupakan investasi 

penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Desa Batujala dengan 

11 Dusun hanya menyediakan 5 Sekolah, yaitu 4 sekolah SD, 1 sekolah SMP dan 

jika anak ingin melanjutkan ke tingkat SMA harus bersekolah di luar Desa 

Batujala sehingga ada keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di 

luar dari Desa Batujala. Pendidikan harus dapat menyiapkan generasi muda yang 

unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerja sama guna mencapai 

kemakmuran terkhusus di Desa Batujala. Keterbatasan dana sekolah 

mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan kegiatan investasi 

di  bidang pendidikan yang sesuai, dalam jangka panjang akan mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi desa. Berikut data akses ke pendidikan di Desa Batujala. 

No Penduduk Total 

1 Jumlah Total Penduduk 4054 

2 Jumlah Penduduk Laki-laki 1983 

3 Jumlah Penduduk Perempuan 2071 

4 Jumlah Penduduk Pendatang s/d Tahun 2020 0 

5 Jumlah Penduduk Pergi s/d Tahun 2020 2 
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Tabel 4.4. Akses ke Pendidikan di Desa Batujala 

Sumber : Formulir Isian Pengukuran Status Desa Batujala Tahun 2020 

5. Kondisi Keagamaan 

Masyarakat Desa Batujala 100% menganut agama Islam, pembangunan di 

bidang keagamaan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan peningkatan toleransi, 

kerukunan, serta keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam 

kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya, Desa Batujala terdapat 

beberapa Mesjid yang dapat dimanfaatkan oleh warga dalam melaksanakan 

aktifitas keagamaan terkhususnya dalam melaksanakan sholat berjamaah dan juga 

pembinaan anak-anak dalam mengenal baca dan tulis Al-Quran. 

 

NO NAMA KETERANGAN JUMLAH 

1 
SD/ 

MI 

Jumlah SD/MI di Desa 4 

Jumlah Tenaga Pengajar di SD/MI 44 

Jarak ke SD/MI Terdekat 200.00 

Waktu Tempuh Untuk Menuju ke SD/MI Terdekat 1 

2 SMP/MTS 

Jumlah SMP/MTs di Desa 1 

Jumlah Tenaga Pengajar di SMP/MTs 20 

Jarak ke SMP/MTs 2,000.00 

Waktu Tempuh Menuju ke SMP/MTs 5 

3 
SMU/MA/ 

MK 

Jumlah SMU/MA/MK di Desa 0 

Jumlah Pengajar di SMU/MA/MK 0 

Jarak ke SMU/MA/MK 6,300.00 

Waktu Tempuh Menuju ke  SMU/MA/MK 11 
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6. Sejarah Desa Batujala 

Menurut cerita rakyat yang sudah turun temurung bahwa sebenarnya 

Batujala itu diambil dari suatu cerita rakyat,dimana pada zaman dahulu kala di 

gunung saukanga  atau di Parang Barata tiba-tiba muncul sebuah cahaya 

kemudian menjelma menjadi seekor ayam bercampur emas, masyarakat kaget atas 

kejadian itu lalu semuanya berkumpul sambil berdoa tujuh hari tujuh malam 

ABBARATA / BERTAFAKUR saat itu mata haripun nampak kedinginan 

anginnya tenang, ayam tidak berkokok  akhirnya kampung itu dinamakan 

PARANG BARATA pada hari ketujuh ayam itu terbang menuju salah satu 

perkampungan lalu masyarakat mengejarnya kemudian burung itu dijala yang 

sekarang nama Kampung BATUJALA Selain itu disaman kerajaan  hanya empat 

Toddo yang dapat mengangakat Raja atau karaeng Binamu yaitu Toddo Lentu, 

Toddo Bangkala, Toddo Layu dan Toddo Batujala. 

Pada tahun 1980 Desa Bulusibatang dibawa pimpinan ABD AZIS BETA 

Bulusibatang dimekarkan menjadi 3 Desa yaitu Desa Bulusibatan, Desa Persiapan 

Bulusuka dan  Desa Persiapan Batujala dibawa pimpinan ASIS sebagai Pejabat 

Sementara dan pada tahun 1983-1993, Desa Batujala dipimpin oleh 

MANNGANATARAN DG LABBANG, pada tahun 1993-2003 Desa Batujala 

dipimpin oleh H.FAKKIHI SIKKI dan pada tahun 2003-2014 Desa Batujala 

dipimpin oleh HARTONO, SE. Selanjutnya pada tahun 2016 Desa Batujala 

dipimpin oleh SUKIRMAN sampai masa jabatan 2021. 
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C. Ritual Pa’batte Tau 

Masyarakat Desa Batujala mayoritas bersuku Jeneponto, lengkap dengan 

bahasa kesehariannya yang digunakan yakni bahasa daerah konjo, tak ketinggalan 

pula adat istiadat Jeneponto yang masih dipegang teguh oleh penduduknya, serta 

Tradisi-tradisi budaya masyarakat Jeneponto yang masih ada sampai saat ini 

seperti tradisi Passempa, Je’ne sappara, Passili, dan sebagainya. Penulis dalam 

penelitian ini melakukan wawancara dengan 5 orang di Desa Batujala yakni : 

1. Bapak Sirajuddin ( Pemain Pa’batte Tau ) 

2. Adriansyah ( Pemain Pa’batte Tau ) 

3. Bapak Rendi ( Tokoh Masyarakat ) 

4. Bapak Muhaimin ( Tokoh Masyarakat ) 

5. Bapak Arifuddin Nempo ( Tokoh Agama ) 

Hasil wawancara kepada Bapak Arifuddin Nempo selaku tokoh Agama 

dikatakan bahwa diadakannya Pa’batte Tau ini bertujuan untuk meminta hujan 

kepada yang maha kuasa agar segera diturunkan hujan di Desa kami, Karena 

sebagian besar masyarakat di Desa Batujala mempercayai hal-hal yang sudah 

turun-temurun dari jaman nenek moyang dan sekarang masih dilestarikan di desa 

ini.52 

Ritual Pa’batte Tau ini juga tidak setiap hari atau rutin setiap tahun 

diadakan karena Pa’batte tau ini hanya diadakan pada saat musim kemarau 

panjang saja. Dalam proses pelaksanaan pa’batte tau ini dimulai dengan dua orang 

                                                
52Hasil Wawancara Kepada Bapak Arifuddin Nempo Selaku Tokoh Agama Masyarakat, 

12 November 2020 
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saling adu tendangan ke lawan, dalam pertarungan ini peserta tidak boleh marah 

ataupun dendam saat terkena tendangan lawan, bagian yang tidak diperbolehkan 

terkena tendangan yakni alat vital. Jumlah pemainnya pun tidak dapat ditentukan 

karena siapapun boleh mengikuti acara ini asalkan dia berani dan kuat 

menghadapi tendangan lawannya. 

Menurut bapak Sirajuddin yang merupakan pemain Pa’batte tau 

mengatakan bahwa, acara Pa’batte Tau diadakan bila musim kemarau tiba apabila 

dalam 5 bulan atau lebih tidak turun hujan maka diadakan acara tersebut atas 

permintaan masyarakat.Dalam pelaksanaannya pa’batte tau tidak hanya aksi 

saling-saling menendang namun juga diiringi suara semarak masyarakat yang 

hadir pada saat pelaksanaan berlangsung.Ritual Pa’batte Tau tersebut diadakan 

disalah satu lokasi persawahan yang gersang. Salah satu masyarakat yang ada di 

Desa Batujala dan juga sekaligus kepala dusun Ta’buakang di Desa Batujala 

ketika ingin diadakan Pa’batte Tau hal yang dilakukannya yakni dengan menaburi 

lahan persawahan yang akan dijadikan sebagai arena dengan bahan terigu hingga 

berbentuk lingkaran.53 

1. Sejarah Pa’batte Tau 

Pa’batte taubermula pada tahun 80-an, yang bertempat disalah satu dusun 

yang ada di desa Batujala yaitu dusun ta’buakkang.Awal mula Pa’batte Tau 

hanya dilakukan oleh anak kecil. Musim kemarau pada waktu itu membuat 

persawahan  yang ada di Desa Batujala mengering, dengan hal tersebut, anak-anak 

kecil di Desa Batujala memanfaatkan persawahan untuk dijadikan tempat saling 

                                                
53Hasil Wawancara dengan Adriansyah, 13 November 2020 
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beradu. Anak-anak kecil tersebut saling beradu tanpa menggunakan tangan, selang 

beberapa waktu melakukakan Pa’batte Tau, tiba-tiba langit mendung dan hujan 

turun dengan derasnya secara tidak terduga. 

Masyarakat yang menyaksikan hal tersebut terkaget, namun juga 

bersyukur dengan turunnya hujan tersebut. Pada awalnya masyarakat belum yakin 

jika Pa’batte Tau akan mendangkan hujan, Namun ketika hal tersebut diulang 

kembali dan berhasil, masyarakat menjadi yakin dan percaya bahwa hal tersebut 

mampu mendatangkan hujan. Hingga seiring berjalannya waktu maka Pa’batte 

Tau berpindah usia dari anak kecil hingga usia orang dewasa. Pada tahun 90-an, 

Masyarakat desa Batujala menggelar Pa’batte Tau itu pada waktu malam hari 

karena waktu tersebut diyakini bahwasanya malam hari merupakan waktu yang 

sakral untuk melakukan ritual, terkadang pula ada 3 dusun yang melaksanakan 

Pa’batte tau diwaktu yang bersamaan. Namun, alasan mengapa dimasa sekarang 

ini waktu pelaksanaannya dilakukan pada siang atau sore hari karena, pada saat 

dilakukan Pa’batte Tau pada waktu dimalam hari terkadang ada orang yang jail 

dengan melempar batu sehingga penonton maupun peserta terluka oleh batu 

tersebut. maka dari itu masyarakat Desa Batujala mengganti waktu pelaksanaan 

dari malam hari menjadi siang atau sore hari. 

Adapun latar belakang masyarakat Desa Batujala melaksanakan Ritual 

Pa’batte Tau adalah sebagai berikut54 : 

a. Musim Kemarau yang Berkepanjangan 

                                                

54Wawancara dengan Bapak Randi Selaku Tokoh Masyarakat, 15 November 2020 
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Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis.Di Indonesia hanya 

terdapat dua musim, yaitu kemarau dan hujan.Tentunya kondisi dan kontur 

lingkungan, serta pola kehidupan masyarakat tidak dapat disamakan dengan 

negara-negara lain yang memiliki empat musim. 

Kondisi musim yang tidak bersahabat tentunya akan membawa dampak 

negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Musim kemarau atau hujan yang 

terlalu singkat akan mempengaruhi siklus kehidupan makhluk hidup. Begitupun 

dengan musim yang berkepanjangan, pengaruh buruk pun akan kita rasakan. Suhu 

panas yang terus melanda sudah barang tentu menjadi permasalahan tersendiri 

bagi masyarakat Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba. Warga yang mayoritas 

bekerja mengolah tanah pertanian akan sangat kesulitan. Tanah yang sekiranya 

dapat ditanami aneka tumbuhan, seperti padi, singkong, kacang, kedelai ataupun 

yang lainya, mongering dan tidak subur lagi.Ini merupakan masalah yang sangat 

vital bagi masyarakat. 

Jika dilihat dari kondisi tersebut, masyarakat Desa Batujala, dengan 

kesepakatan bersama masyarakat untuk melaksanakan ritual pa’batte tau. 

Masyarakat percaya serta berharap, dengan dilaksanakanya ritual pa’batte tau, 

Tuhan akan menurunkan air hujan dan mampu mengembalikan kesuburan tanah 

pertanian. 

b. Meminta Hujan dengan Segera 

Ritual pa’batte tau diyakini oleh warga Desa Batujala sebagai metode 

untuk memohon diturunkanya hujan dengan cepat.Berdasarkan petuah dari para 
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leluhur, ketika musim panas yang panjang melanda, maka dianjurkan untuk 

pa’batte tau agar hujan segera turun. 

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat tanah menjadi kering 

kerontang dan hilang kesuburan. Kontur tanah yang semula baik dan efektif untuk 

bercocok tanam telah berubah menjadi hamparan tanah keras nan panas. Kondisi 

semacam ini juga dialami oleh tanah di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto, yang didominasi oleh area persawahan dan ladang kini 

mengering. Hal ini membuat warga resah, perasaan takut akan gagal panen pun 

muncul tanaman yang sudah terlanjur ditanam, menjadi layu dan mati karena 

kurangnya pasokan air yang cukup.  

Kehidupan masyarakat Desa Batujala yang didominasi oleh para petani 

membuat siklus cuaca/musim menjadi salah satu aspek penting dalam proses 

pengolahan pertanianya. Kondisi musim yang bagus dan sesuai dengan prediksi, 

akan berpengaruh besar bagi keberhasilan masyarakat mengolah sawahnya hal ini 

sudah pasti meningkatkan hasil panen.55 

c. Melestarikan Adat Warisan Leluhur 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tak dapat dipungkiri telah 

membawa kehidupan manusia menuju kearah perkembangan. Pola pemikiran 

manusia, metode interaksi, pranata kehidupan social akan mengikuti kemajuan 

peradaban. 

Namun hal itu tidak selalu membawa dampak positif bagi kebudayaan 

warisan leluhur di Indonesia, banyak tradisi-tradisi nenek moyang yang hilang 

                                                
55Wawancara dengan Bapak Randi Selaku Tokoh Masyarakat, 15 November 2020 
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tergerus arus globalisasi, kekayaaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia 

sedikit demi sedikit mulai terkikis. 

Melalui pelaksanaan Pa’batte Tau secara rutin, masyarakat berharap 

budaya warisan leluhur yang menjadi ciri khas bangsa akan tetap hidup dan 

berkembang sehingga masyarakat tidak akan lupa kepada kearifan budaya local. 

Akan tetapi jika kondisi musim tidak pasti, terjadi anomaly cuaca, dan 

musim kemarau terus terjadi, maka dampak buruk akan dirasakan para petani. 

Bahkan tidak hanya itu, seluruh elemen masyarakat akan terkena dampaknya, 

berupa kekeringan, kondisi iklim yang sangat panas, dan efek negative lainya 

keadaan seperti ini memacu masyarakat untuk mengambil langkah kongkrit 

menanggulangi kemarau panjang. 

2. Prosesi Pelaksanaan Pa’batte Tau 

Pa’batte Tau (mempertarungkan manusia) tindakan atau ritual yang 

digelar pada saat kemarau panjang melanda kabupaten Jeneponto, terkhusus di 

Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Ritual Pa’batte 

Tau digelar apabila kemarau panjang melanda kabupaten Jeneponto, biasanya 

apabila dalam jangka waktu 5 bulan atau lebih tidak turun hujan. Hal yang 

merupakan penanda bahwa Pa’batte Tau akan segera di gelar yaitu, dengan 

ditandai oleh anak remaja yang bersepakat akan melakukan Pa’batte Tau. Anak 

remaja tersebut kemudian berkumpul disatu lahan persawahan dengan berbentuk 

lingkaran yang akan dijadikan sebagai arena Pa’batte Tau dan mengangkat kedua 

tangan yang menandakan Ritual Pa’batte Tau telah dimulai. 
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Setelah masyarakat melihat hal tersebut, maka masyarakat desa Batujala 

berbondng-bondong untuk datang turut serta meramaikan.Bahkan berbagai 

masyarakat yang berasal dari kalangan desa yang berbedapun turut serta dalam 

meramaikan Ritual Pa’batte Tau yang ada di Desa Batujala.Bapak Sirajuddin 

yang merupakan pelaku dari Ritual Pa’batte Tau mengatakan. 

“Jika masyarakat telah berbondong-bondong datang, yang sebelumnya 

petarung ataupun wasitnya anak-anak remaja maka akan dialihkan ke usia 

orang dewasa dan yang mengambil alih jalannya proses Pa’batte Tau 

adalah orang dewasa hingga hari berikutnya.”56 

Masyarakat desa Batujala yang ingin ikut turut serta berlaga dalam 

Pa’batte Tau tersebut boleh memilih lawan sesuai dengan umur masing-

masing.Aturan yang digunakan dalam Ritual Pa’battte Tau cukup sederhana, para 

petarung dilarang menggunakan tangan dengan dua orang wasit yang menjaga 

jalannya Ritual Pa’batte Tau. Petarung dalam laga akan dianggap kalah jika 

memukul lawan menggunakan tangan, terjatuh bahkan keluar arena yang telah 

ditentukan. Para petarungpun juga dilarang saling dendam karena usai 

pertarungan kedua wasit akan membuat para petarung berpelukan dan juga 

berjabat tangan sebagai tanda tidak ada dendam. 

Ritual Pa’batte Tau tersebut digelar dalam jangka waktu yang tidak dapat 

ditentukan hingga hujan turun.Kata bapak Mursalim. 

“Bahkan Pa’batte Tau ini biasanya berlangsung selama satu bulan 

lamanya, jika hujan belum turun”.57 

 

 

                                                
56Wawancara dengan Bapak Sirajuddin, 12 November 2020 
57Wawancara Dengan Bapak Mursalim Selaku Tokoh Masyarakat, 13 November 2020 
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D. Pandangan Masyarakat Dalam Ritual Pa’batte Tau 

1. Manfaat Pa’batte Tau 

Masyarakat Desa Batujala percaya dengan menggelar ritual pa’batte tau, 

akan mendatangkan manfaat bagi kehidupan mereka, utamanya pada bidang 

pertanian. Adapun manfaat dilaksanakanya tradisi pa’batte tau menurut bapak 

Randi adalah sebagai berikut58 : 

a. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi suatu desa 

Desa/daerah yang menggelar pa’batte tau akan mendapatkan apresiasi 

tinggi dari semua pihak. Baik itu dari wilayah desa bersangkutan maupun pihak 

dari luar. Antara lain dari masyarakat desa lain, Pihak Kepolisian, dan Babinsa 

Desa Batujala. Hal itu merupakan pencapaian positif bagi Desa Batujala 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.Antusiasme seluruh kalangan 

sangatlah tinggi dan ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa 

Batujala. 

b. Untuk menunjukkan keberanian (kejantanan) 

Prosesi Ritual Pa’batte Tau yang dilakukan dengan hanya menggunakan 

kaki membutuhkan keberanian tersendiri dari para pelaku/orang yang akan 

bertarung, tidaklah cukup jika hanya bermodalkan taktik, melainkan juga harus 

disertai mental yang tinggi. 

c. Sebagai bentuk hiburan masyarakat dan bernilai ekonomis 

Pelaksanaan ritual pa’batte tau ternyata membawa dampak positif bagi 

masyarakat.Pasalnya ritual pa’batte tau dapat bernilai hiburan.Hal ini wajar, 

                                                
58Hasil Wawancara dengan Bapak Randi Selaku Tokoh Masyarakat, 15 November 2020 
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mengingat hal ini menyedot perhatian warga.Selain itu, ritual pa’batte tau dapat 

mendatangkan rezki tersendiri.Tidak sedikit masyarakat yang menjual makanan 

ringan ataupun minuman.Peluang tersebut dimanfaatkan betul untuk 

menyuguhkan pelepas dahaga ditengah terik matahari musim kemarau yang 

panjang.Sehingga keuntungan ekonomi dapat diraup oleh para pedagang. 

d. Menjalin silaturahmi dan komunikasi antar warga 

Ritual pa’batte tau selain untuk memohon diturunkanya hujan, juga 

bertujuan untuk menjalin tali silaturohim antar warga. Dalam ritual pa’batte tau, 

para peserta tidak hanya diikuti oleh warga Desa Batujala saja, akan tetapi juga 

diikuti oleh masyarakat luar Desa Batujala .Ini dimaksudkan untuk menyatukan 

seluruh aktivis ritual pa’batte tau. Dengan ikut sertanya peserta dari berbagai desa, 

ritual pun akan lebih meriah dan lebih sakral. 

3. Tujuan Pa’batte tau 

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat cinta akan 

budaya leluhur. Keseriusan dalam menjaga dan melestarikan budaya warisan 

leluhur dirasa sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi rakyat 

Indonesia.Begitupun juga dengan masyarakat Desa Batujala yang terus-menerus 

menjaga eksistensi tradisi pa’batte tau.Setiap tahunnya kegiatan yang bertujuan 

untuk melestarikan budaya leluhur(pa’batte tau) terus digelar. 

Dalam pelaksanaanya, masyarakat Desa Batujala selalu menggelar 

Pa’batte Tau. Tidak hanya digelar secara mononton dan saling menendang 

semata, akan tetapi kegiatan tersebut diiringi dengan semarak meriah dari 

masyarakat. Dengan hal tersebut prosesi pa’batte tau berlangsung lebih meriah. 
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Masyarakat dalam menggelar tradisi pa’batte tau tentu bukan hanya sebagai alat 

hiburan semata, namun juga ada makna serta tujuan tersendiri. Tujuan 

dilaksanakanya Pa’batte Tau menurut bapak sirajuddin yaitu59:  

a. Untuk memohon kepada Tuhan agar diturunkan air hujan.  

Keadaan masyarakat yang tengah dilanda kemarau panjang, 

mengakibatkan kondisi kesejahteraan masyarakat menjadi turun. Untuk 

menanggulangi keadaan itu, masyarakat meyakini bahwa dengan melakukan 

Pa’batte Tau maka Tuhan akan menurunkan hujan. 

b. Untuk menjaga dan melestarikan budaya leluhur di tengah terpaan era 

globalisasi. 

Semakin berkembangnya peradaban manusia, baik dalam segi ilmu 

pengetahuan dan teknologi maupun pola pikir dan tingkah laku masyarakat, 

membuat tradisi/ budaya leluhur semakin ditinggalkan.Hal itu harus disikapi 

dengan serius. Dengan terus menggelar Pa’batte Tau maka budaya leluhur di 

Jeneponto akan tetap terjaga.  

c. Sebagai wahana hiburan dan media silaturohim masyarakat. 

Ritual Pa’batte Tau selain untuk memohon diturunkanya hujan, juga 

bertujuan untuk menjain tali silaturahim antar warga. 

Dari pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan, menurut Bapak 

Arifuddin Nempo, “Tradisi pa’batte tau itu boleh dikatan sebagai kesenian, karena 

kalau dihubungkan dengan masalah agama memang pa’batte tau itu tidak 

diajarkan dalam Islam, namun dalam keyakinan adat masalah pa’batte tau ini 

                                                
59Wawancara dengan Bapak Sirajuddin, 12 November 2020 
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dilaksanakan pada waktu kemarau panjang dan tempatnya berada di persawahan, 

wasit, serta ada peraturan tertentu. Misalnya kalau sudah jatuh maka pemain 

tersebut dinyatakan kalah dalam pertarungan. 

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan kepada Bapak Arifuddin 

Nempo Selaku tokoh Agama Masyarakat adalah sebagai berikut : 

Menurut Bapak apa arti Pa’batte tau itu sendiri dan seberapa antusianya 

masyarakat terhadap tradisi tersebut? 

”Antusias masyarakat dengan hal tersubut sangatlah tinggi, karena 

walaupun tradisi ini jarang diadakan tapi masyarakat masih menjunjung 

tinggi tentang tradisi, selain untuk tujuan meminta hujan dengan adanya 

pa’batte tau ini dapat dijadikan sebagai sarana hiburan, dan sisi positif 

yang dapat kita ambil dari adanya tradisi pa’batte tau ini adalah 

mengajarkan kita untuk fairplay, sedangkan dari segi psikologisnya para 

pemain dapat merasakan sakit perihnya saat terjadi musim kemarau jadi 

mereka dapat merasakan seolah – olah kembali kealam dengan merasakan 

sakit yang dirasakan dari tendangan, sehingga mereka saling bertarung 

untuk memohon kepada Sang Pencipta agar segera diturunkanya hujan, 

Walaupun seperti yang kita tahu bahwa dalam ajaran agama kita sendiri 

mengajarkan bahwa tidak diperbolehkan untuk saling menyakiti diri 

sendiri, ataupun orang lain ya, tapi, inilah tradisi dan ini yang kita 

dapatkan dari ajaran kakek nenek kita dahulu yang sampai sekarang masih 

diyakini oleh masyarkat dan selain itu juga dijadikan sebagai sarana 

hiburan”60 

Pertanyaan Selanjutnya ditujukan kepada bapak Sirajuddin yang 

merupakan pelaku dari Pa’batte tau, yaitu: Adakah kemungkinan bahwa ritual 

pa’batte tau ini akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dan di 

era globalisasi seperti sekarang ini? 

“Kalau dilihat dari antusias masyakarat terhadapat Pa’batte Tau maka bisa 

ditarik benang merah bahwasanya Pa’batte Tau ini tidak akan lenyap dan 

akan tetap berjalan bergandengan di era globalisasi seperti sekarang ini, 

                                                
60Wawancara dengan Bapak Arifuddin Nempo Selaku Tokoh Agama Masyarakat, 12 

November 2020 
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selama tidak melenceng dari norma-norma agama. Hanya saja saya 

berharap agar tradisi Pa’batte Tau tersebut agar dibuatkan panitia 

pelaksana”61 

2. Dampak Dari Pa’batte Tau 

Pa’batte tau dapat dikategorikan sebagai ajang seni beladiri karena 

dilakukan dengan mengandalkan kekuatan fisik dan pada akhir pertaungan 

dinyatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah.Pa’batte tau juga merupakan 

bentuk olahraga beladiri tradisional yang menampilkan petarung satu lawan satu 

dengan dipimpin oleh dua orang wasit. 

Pertanyaan yang diajukan peniliti kepada bapak sirajuddin yang 

merupakan pelaku pa’batte tau, yaitu: apakah dampak yang anda rasakan selama 

anda melakukan pa’batte tau? 

“Yang saya rasa hanya ketika usai melakukan pa’batte tau, yang namanya 

pertarungan pasti merasakan sakit pada tubuh yang terkena tendangan, 

paling memar hanya sehari saja, dan itupun sembuh dengan sendirinya”. 

Pertanyaan selanjutnya: Apakah ada dendam yang bapak rasakan seusai 

melakukan Pa’batte tau? 

“Saya tidak merasa dendam sama sekali, mengingat hal tersebut sudah 

saya lakukan sejak lama.Dan juga usai dinyatakan menang dan kalah, 

wasit akan membuat para petarung berjabat tangan serta berpelukan, 

fungsinya agar para petarung tidak saling dendam”.62 

E. Tinjauan Mazhab Syafi’i 

Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang 

merahmati seluruh alam semesta, yang meliputi seluruh makhluk hidup (manusia, 

hewan, tumbuhan), lingkungan dan seluruh elemen kehidupan yang ada di dunia 

                                                
61Wawancara denga Bapak Sirajuddin, 12 November 2020 
62Wawancara dengan Bapak Sirajuddin, 12 November 2020 
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ini. Islam adalah agama yang memerintahkan perdamaian dan jalan menuju 

keselamatan dunia dan akhirat. Islam membuka jalan dan memberi keizinan yang 

seluas-luasnya kepada manusia untuk berbuat, selama tidak bertentangan dengan 

al-Qur’an dan Hadist sebagai sumber pokok ajarannya. Maka dapatlah dikatakan 

bahwa Islam dan ajaran – ajarannya memekarkan seluruh dunia.63 

Agama yang mempunyai penganut paling banyak di Batujala adalah 

agama Islam. Orang Islam meliputi lebih kurang 98% dari seluruh penduduk, dari 

persentase itu orang yang menganut agama Islam merupakan penduduk mayoritas. 

Tradisi Tiban merupakan suatu aspek dari sistem budaya masyarakat yang ada di 

Desa Batujala. 

Menurut Randi, selaku tokoh masyarakat mengemukakan bahwa bila 

dilihat penjelasan-penjelasan mengenai arti dan tujuan pa’batte tau, maka dapat 

dipaahami bahwa hal tersebut merupakan budaya masyarakat yang mengandung 

makna kebersamaan yang dalam serta sebagai sarana hiburan juga pelestarian 

tradisi.64 

Jika kita mengamati dari hasil dari beberapa wawancara narasumber, maka 

tradisi ini mengarah kepada masalah menyiksa diri. Salah satu tujuan masyarakat 

melaksanakan tradisi pa’batte tau adalah menjaga keseimbangan alam dengan 

meminta air hujan, tanaman-tanaman yang telah layu karena musim kemarau 

panjang dapat tumbuh bersemi kembali.Tanah yang tandus dapat subur dan bisa 

ditanami kembali. 

                                                
63K.H. M.A Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat. (Surabaya: Khalista, 2011), h. 

442 
64Wawancara dengan Bapak Randi Selaku Tokoh Masyarakat, 15 November 2020 
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1. Menyakiti  Diri 

 Dewasa ini banyak kita temukan tindakan-tindakan yang mengrah pada 

penyiksaan diri. Hal tersebut sudah tidak asing lagi kita jumpai.Mulai dari 

mentatoo diri menggunakan jarum, menindik mulut dan telinga dengan anting, 

bahkan sampai dengan tindakan bunuh diri. Tindakan menyiksa/menganiaya diri 

termasuk kedalam tindakan dzalim 

Allah berfirman dalam surat Hud ayat 101:  

ا اَۡنفَُسُهمۡ  ِ فََماۤۡ اَۡغنَۡت َعنۡ  َوَما َظلَۡمٰنُهۡم َوٰلـِكۡن َظلَُمۡوۤۡ ُهۡم ٰاِلَهتُُهُم الَّتِۡى يَۡدُعۡوَن ِمۡن دُۡوِن ّٰللاه

ا َجآَء اَۡمُر َرب ِكََؕ  َوَما َزادُۡوهُۡم َغۡيَر تَۡتبِۡيبٍ  ِمۡن َشۡىٍء لَّمَّ  

Terjemahannya : 
”Dan Kami tidak menzhalimi mereka, tetapi merekalah yang menzhalimi 

diri mereka sendiri, karena itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka 

sesembahan yang mereka sembah selain Allah, ketika siksaan Tuhanmu 

datang. Sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.”65  

 

Jadi telah jelas di dalam Al-Qur’an bahwa Islam melarang seseorang 

menganiaya, menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain sebab hal itu termasuk 

perilaku orang yang dzalim. 

2. Meminta Hujan 

Hujan adalah berkah bagi semesta alam, karena dengan diturunkannya air 

hujan, manusia dan makhluk lainnya di muka bumi akan merasakan manfaatnya. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Alquran surah Qaf ayat 9-11.  

بَتْنَا بِ 
ٰبَرًكا فَاَْنْۢ ًء مُّ ِء َماۤۡ ْلنَا ِمَن السََّماۤۡ َحبَّ اْلَحِصْيِد  َونَزَّ ٖه َجنهٍت وَّ  

                                                
65Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Hufaz Al-Quran dan Terjemahan, h. 233 
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Terjemahannya: 

“Dan Kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya lalu Kami 

tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang 

diketam”. (QS. Qaf : 9) 

 

 َوالنَّۡخَل ٰبِسٰقٍت لََّها َطۡلـٌع نَِّضۡيدٌ 

Terjemahannya: 

“Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang 

bersusun-susun.” (QS. Qaf : 10) 

 

ِلَك ٱْلُخُروجُ  ْيتًا ۚ كَ ذَٰ ْلِعبَاِد ۖ َوأَْحيَْينَا بِهِۦ بَْلدَةً مَّ ْزقًا ل ِ  ر ِ

Terjemahannya: 

“Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan 

dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya 

kebangkitan.” (QS. Qaf : 11)66 

 

Namun, bagaimana jika hujan tak kunjung turun selama musim kemarau 

misalnya? Tentunya, manusia dan makhluk lainnya akan kesulitan. Karena tanpa 

hujan, tanaman bisa mati kekeringan dan manusia kesulitan air untuk kebutuhan 

sehari-hari. 

Ada tuntunan dalam Islam dalam meminta agar Allah menurunkan hujan. 

Pendiri Pusat Kajian Hadis, KH Ahmad Luthfi Fathullah, mengatakan meminta 

turunnya hujan bisa dilakukan denganshalat Istisqa atau pun berdoa dan membaca 

istighfar. “Shalat istisqa hukumnya sunah.Shalat ini dilakukan apabila terjadi 

kemarau yang panjang,” kata dia.  

a. Shalat Istisqa 

Istisqa secara bahasa artinya meminta air minum dari orang lain untuk diri 

sendiri  atau untuk orang lain. 

 

                                                
66Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Hufaz Al-Quran dan Terjemahan, h.518 

https://republika.co.id/tag/kekeringan
https://konsultasisyariah.com/panduan-shalat-istisqa
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Secara syariat, ulama mendefinisikan: 

 طلبه من هللا عند حضور الجدب على وجٍه مخصوص

Artinya: 

“Meminta hujan kepada Allah, ketika terjadi kekeringan, dengan aturan 

dan tata cara tertentu.” 

Pada masa Rasulullah SAW, ada warga Arab Badui yang mendatanginya 

dan mengeluh karena hujan yang tidak kunjung turun. Namun, menurut Kiai 

Luthfi, keluhan warga Arab saat itu ada yang ditanggapi Rasulullah dengan hanya 

berdoa kepada Allah dan ada yang dilakukan dengan shalat istisqa.Artinya, 

meminta hujan tidak mesti langsung dilakukan dengan shalat istisqa. 

Dia mengatakan, Rasulullah pernah melaksanakan shalat istisqa 

setidaknya satu kali.Saat itu, kondisi cuaca memang tidak normal dan sudah 

mengalami kekeringan serta krisis air.Kala itu, hewan pun mati kelaparan akibat 

krisis air dan tanaman mengalami kekeringan. 

Sehingga, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum Muslim saat itu 

untuk melaksanakan shalat istisqa. Beliau mengumpulkan orang-orang dengan 

mengenakan pakaian sederhana dan mengumpulkan binatang di lapangan terbuka 

untuk memperlihatkan kesulitan mereka dan meminta kepada Allah 

diturunkannya hujan. 

b. Tata Cara Shalat Istisqa Menurut Mazhab Syafi’i 

Menurut Imam Asy-Syafii dalam kitab Al-Umm menyebutkan, bahwa 

pada masa Rasulullah SAW sahabat pernah meminta Rasulullah SAW untuk 

berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan.Diriwayatkan hujan pun turun sangat 

https://republika.co.id/tag/hujan
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lebat, selama sepekan dan sahabat yang minta turun hujan pun kembali meminta 

Rasulullah berdoa agar hujan berhenti. 

Setelah salah satu sahabat mendatangi Rasulullah dan memintanya untuk 

berdoa agar turun hujan maka Rasulullah SAW pun menurutinya.  "Rasulullah 

pun berdoa kepada Allah maka hujan pun turun," kata Imam Syafi’i 

Dikisahkan, setelah hujan turun begitu lebat dengan durasi yang panjang 

selama sepekan, maka sahabat yang minta turun hujan pun kembali meminta 

Rasulullah berdoa agar hujan berhenti. 

"Maka kemudian seorang mendatangi Rasulullah lalu berkata. Wahai 

Rasulullah, rumah-rumah telah hancur, jalanan telah terputus, dan hewan-hewan 

ternak sudah  binasa," katanya. 

Mendengar permintaan itupun Rasulullah bangkit dan berdoa; 

"Wahai Allah turunkanlah hujan ke puncak-puncak gunung, bukit-bukit, lembah-

lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan." 

Setelah Rasulullah selesai berdoa, maka mendadak awan hujan pun 

tersibak dari angkasa kota Madinah seperti tersibaknya kain. Hujan yang 

mengguyur Madinah dan sekitarnya selama sepekan itu pun langsung berhenti 

setelah Rasulullah selesai berdoa. 

Imam Syafi'i menyarankan apabila kekeringan terjadi atau air mulai 

berkurang di sungai mata air atau sumur. Dan hal  itu terjadi di kota maupun di 

daerah pelosok yang didiami kaum muslimin maka seorang Imam atau pemimpin 
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segera melakukan suatu (berdoa) melalui shalat Istisqa untuk memohon agar turun 

hujan.67 

"Orang sudah memohon turunnya hujan, namun hujan belum turun juga, 

maka saya nyatakan mustahab baginya untuk mengulangi doanya dan 

mengulangi lagi sampai hujan turun," katanya. 

Imam Syafi’i menyampaikan jika seorang imam atau pemimpin pada saat 

kekeringan tidak shalat Istisqa maka tidak perlu dibebani kafarah atah 

mengqadha.Karena shalat Istisqa bukan yang diwajibkan dalam syariat. Akan 

tetapi Imam Syafi’i, menyayangkan pemimpin yang tidak shalat Istisqa pada saat 

kekering pastinya akan kehilangan pahala sunnah. 

"Karena memang tidak ada salat yang hukumnya wajib selain hanya 

shalat lima waktu," katanya. 

Disebutkan, Abdullah Bafadhal Al-Hadhrami dalam Kitab Hamisy Busyral 

Karim, menuliskan bahwa khatib beristighfar dalam khotbah salat istisqa 

sebagaimana takbir dalam khotbah.Khatib berdoa dengan lantang, lalu menghadap 

kiblat setelah sepertiga khotbah kedua 

Setelah itu, Khatib dan jamaah mengubah letak pakaian (selendang atau 

sorban, dari satu sisi ke sisi lain). Pada saat itu, khatib berdoa sirr (berbisik) dan 

jahar (lantang), kemudian kembali menghadap ke arah jamaah. 

Secara ringkas, tata cara salat istisqa adalah sebagai berikut.  

1) Salat dua rakaat, dengan ketentuan  

                                                
67 Imam Asy-Syafi’i, Al-Umm, Juz 1. h. 222 

https://republika.co.id/tag/shalat-istisqa
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a) Rakaat pertama takbir tujuh kali sebelum membaca Surah Al-Fatihah, 

dilanjutkan dengan rukuk, sujud, duduk di antara sujud, dan sujud kedua 

seperti salat sunah lain.  

b) Rakaat kedua takbir lima kali sebelum membaca Surah Al-Fatihah, 

dilanjutkan dengan rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, dan 

salam.  

2) Khotbah salat istisqa, yang dapat dilakukan sebelum atau setelah salat.  

a) Jumhur ulama berpendapat, khotbah lebih utama dilakukan seetelah salat 

istisqa. Sebelum khotbah pertama, khatib membaca istighfar sembilan kali. 

b) Sebelum khotbah kedua, khatib membaca istighfar tujuh kali. Bacaan Niat 

Salat Istisqa Niat salat istisqa dapat disampaikan dalam hati, atau dilafalkan, 

baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Lafal niat salat istisqa 

dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut.  

 أَُصل ِْي ُسنَّةَ ااِلْستِْسقَاِء َرْكعَتَْيِن َمأُْموْ ًما لِِلِ تَعَالَى

Artinya: 

“Aku menyengaja salat sunnah minta hujan dua rakaat (sebagai 

imam/makmum) karena Allah.”68 

 

c. Doa Meminta Hujan Menurut Imam Syafi’i 

Doa minta hujan yang diriwayatkan oleh Imam As-Syafi'i, Abu Dawud, 

dan lainnya sebagai berikut: 

ا ُمَجلًَّل  دَقًاغَ  َمِريعًا َهنِيئًا َمِريئًا ُمِغيثًا َغْيثًا اْسِقنَا اللَُّهمَّ  ا َطبَقًا َعامَّ  .ائًِمادَ  َسحًّ

 .اْلقَانِِطينَ  ِمنَ  تَْجعَْلنَا َواَل  اْلغَْيثَ  اْسِقنَا اللَُّهمَّ 

                                                
68Syekh Abdullah Bafadhal Al-Hadhrami, Al-Muqaddimah, Al-Hadhramiyyah, Hamisy 

Busyrol Karim, Beirut, Darul Fikr, 1433-1434 H/2012 M,Juz II, h. 365-366 
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نْ  َواْلَجْهدِ  اْلبََلءِ  ِمنَ  ْلقِ َواْلخَ  َواْلبََهائِمِ  َواْلبَِلدِ  بِاْلِعبَادِ  إِنَّ  اللَُّهمَّ   إاِلَّ  نَْشُكو اَل  َما كِ َوالضَّ

 .إِلَْيكَ 

ْرعَ  لَنَا أَْنبِتْ  اللَُّهمَّ  ْرعَ  لَنَا َوأَِدرَّ  الزَّ بََركَ  ِمنْ  لَنَا تْ َوأَْنبِ  اْلَسَماءِ  بََرَكاتِ  ِمنْ  ْسِقنَاَوا الضَّ

 .اْْلَْرِض  اتِ 

 .َغْيُركَ  يَْكِشفُهُ  اَل  َما اْلبََلءَ  َعنَّا فْ َواْكشِ  َواْلعُْريَ  َواْلُجوعَ  اْلَجْهدَ  َعنَّا اْرفَعْ  اللَُّهمَّ 

 .ِمْدَراًرا َعلَْينَا السََّماءَ  لِ فَأَْرسِ  َغفَّاًرا ُكْنتَ  إِنَّكَ  نَْستَْغِفُركَ  إِنَا اللَُّهمَّ 

Artinya:  

“Ya Allah, turunkan kepada kami air hujan yang menolong, mudah, 

menyuburkan, yang lebat, banyak, merata, menyeluruh, dan bermanfaat 

abadi. Ya Allah, turunkan kepada kami air hujan. Jangan jadikan kami 

termasuk orang yang berputus harapan.” 

“Ya Allah, sungguh banyak hamba, negeri, dan jenis hewan, dan segenap 

makhluk lainnya mengalami bencana, paceklik, dan kesempitan di mana 

kami tidak mengadu selain kepada-Mu. 

“Ya Allah, tumbuhkan tanaman kami, deraskan air susu ternak kami, 

turunkan pada kami air hujan karena berkah langit-Mu, dan tumbuhkan 

tanaman kami dari berkah bumi-Mu.” 

“Ya Allah, angkat dari bahu kami kesusahan paceklik, kelaparan, 

ketandusan.Hilangkan dari kami bencana yang hanya dapat diatasi oleh-Mu. 

“Ya Allah, sungguh kami memohon ampun kepada-Mu, karena Kau adalah 

maha pengampun.Maka turunkan pada kami hujan deras dari langit-Mu.”69 

Jadi telah jelas didalam ketika hendak meminta hujan maka dianjurkan 

untuk melakukan Shalat istisqa. Dalam Al-quran pun telah jelas bahwa Islam 

melarang seseorang menganiaya, menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain 

sebab hal itu termasuk perilaku orang yang dzalim. 

Berdasakan hasil penelitian tentang Ritual Pa’batte tau di Desa Batujala, 

Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto bahwa Ritual Pa’batte Tau tidak 

sesuai dengan Syari’at islam dimana dalam Islam memiliki hukum yang 

                                                
69Syekh Sa’id bin Muhammad Ba’asyin, Busyral Karim, Beirut, Fikr, 1433-1434 H/2012 

M Juz II, h. 365-366 
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mengatakan bahwa perbuatan menganiaya atau menyakiti diri sendiri itu termasuk 

perbuatan dzalim, telah dijelaskan pula ketentuan yang diterapkan oleh Mazhab 

Syafi’i jika ingin meminta hujan karena kemarau panjang maka disunnahkan 

melaksankan shalat istisqa. 

Ajaran Islam sangatlah menjaga kemaslahatan umat, khususnya menjaga 

keselamatan jiwa, maka hukum Ritual Pa’bate tau di  adalah tidak diperbolehkan. 

Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim hendaklah mengikuti dan mentaati 

ajaran agama dengan sepenuhnya karena telah diatur secara jelas didalam Al-

Quran, hadist, dan sumber hukum lainnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Tinjaua 

mazhab Syafi’i Dalam Ritual Pa’batte Tau di Desa Batujala Kecamatan  

Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Maka sebagai akhir dari pembahasan akan 

penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pa’batte Tau (mempertarungkan manusia) tindakan atau ritual yang 

digelar pada saat kemarau panjang melanda kabupaten Jeneponto, 

terkhusus di Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten 

Jeneponto. Ritual Pa’batte Tau digelar apabila kemarau panjang melanda 

kabupaten Jeneponto yang biasanya dilakukan apabila dalam jangka waktu 

5 bulan atau lebih tidak turun hujan. Dalam Prosesnya, Pa’batte tau sendiri 

merupakan laga yang dilakukan oleh dua orang yang saling beradu 

tendangan hingga menyebabkan luka atau memar sebagai bentuk 

permohonan agar hujan segera turun di desa yang melaksanakan acara 

pa’batte tau tersebut. 

2. Ada beberapa faktor mengapa ritual pa’batte tau di Desa Batujala, 

Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto masih dipertahankan. 

Berdasarkan manfaatnya yaitu, 1.Menjadi kebanggaan tersendiri bagi 

suatu desa, untuk menunjukkan keberanian (kejantanan), 2.Sebagai bentuk 

hiburan masyarakat dan bernilai ekonomis, 3.Menjalin silaturahmi dan 

komunikasi antar warga. Berdasarkan Tujuannya yaitu, 1.Untuk memohon 
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kepada Tuhan agar diturunkan air hujan, 2.Untuk menjaga dan 

melestarikan budaya leluhur di tengah terpaan era globalisasi, 3.Sebagai 

wahana hiburan dan media silaturohim masyarakat. 

3. Ritual Pa’batte Tau merupakan tradisi yang sudah turun – temurun hadir 

dalam kehidupan masyarkat desa Batujala, dalam tradisi ini berhubungan 

dengan masalah syari’ah yakni dalam hukum Islam sendiri melarang 

mendzalimi diri sendiri maupun orang lain, telah disunahkan jika hendak 

meminta hujan pada saat musim kemaraudiperintahkan untuk melakukan 

shalat Istisqa yang sesuai dengan syari’at Islam. 

B. Implikasi 

1. Agar Masyarakat terus menjaga dan melestarikan tradisi-tadisi 

peninggalan leluhur dengan baik namun juga tetap memperhatikan norma-

norma dan ketentuan yang ada baik dalam masyarakat maupun dalam 

agama. 

2. Masyarakat diharapkan lebih menggunakan metode meminta hujan sesuai 

yang telah diajarkan dalam agama Islam karena lebih menjaga 

keselamatan jiwa, dengan tidak menganiaya diri dan terus menjaga, 

melestarikan tradisi budaya peninggalan leluhur dengan baik di tengah era 

globalisasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada, baik 

ketentuan agama, hukum, dan lain sebagainya. 
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DAFTAR INFORMAN  

1. Nama     : Randi 

Umur     : 35 Tahun 

Pekerjaan    : Sekretaris Desa 

Alamat    : Desa Samataring 

2. Nama     : Arifuddin Nempo 

Umur     : 60 Tahun 

Pekerjaan    : Imam Desa 

Alamat    : Desa Samataring 

3. Nama     : Ardiansyah 

Umur    : 30 Tahun 

Pekerjaan    : - 

Alamat    : Desa Samataring 

4. Nama     : Sirajuddin 

Umur     : 38 Tahun 

Pekerjaan    : Wiraswasta 

Alamat    : Desa Samataring 

5. Nama     : Mursalim 

Umur     : 48 Tahun 

Pekerjaan    : Kepala Dusun Borong Keloro 

Alamat    : Desa Samataring 
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