
 

 

ABSTRAK 

 

Siti Munawaroh, Pengelolaan Air Perspektif Hadis 

Skripsi ini mengkaji tentang cara pengeloaan Air. Air merupakan salah satu 

sumber daya alam yang vital bagi seluruh makhluk hidup baik itu flora, fauna, dan 

juga manusia dimuka bumi. Air diciptakan oleh Allah Swt dengan menjadikannya 

menetap dibumi dan Allah sangat berkuasa untuk menghilangkannya. Keberadaan air 

dimuka bumi ini sangatkah terbatas maka apabila manusia tidak bisa mengelola dan 

memelihara dengan baik dapat dipastikan akan timbul berbagai masalah dalam 

berbagai sektor kehidupan, mengingat pungsinya yang sangat penting terhadap 

keberlangsungan hidup.  

Masalah Pengelolaan Air merupakan salah satu hal yang dianjurkan oleh islam 

hal itu terdapat dalam hadis, Lantas apa saja hadis-hadis mengenai pengelolaan Air, 

dan bagaimana kualitasnya? Serta bagaimana konsep  pengelolaan air dalam 

perspektif hadis?  

Untuk mengkaji secara mendalam serta mencari jawaban atas pertanyaan 

tesebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Tematik 

(Maudhui). Peneliti melakukan deskriptif-analitik dengan penelitian terhadap studi 

pustakanya (Library Research) yaitu hadis-hadis mengenai Pengelolaan Air, Adapun 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menentukan 

sumber data primer yang diperoleh dari kitab hadis Kutub Al-Tis’ah dan data sekunder 

diperoleh dari buku yang berjudul Politik Ekonomi Islam (Teori Pengelolaan Sumber 

Daya Alam) karya Ija Suntana, Skripsi Pengeloaan Sumber Air Oleh PDAM Kota 

Magelang Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia dan Hukum Islam 

karya Nurul azizah. Serta buku, jurnal dan penelitian lain yang terkait dengan 

pembahasan yang peneliti kaji. Penelitian ini didasarkan dari pemikiran dan 

keyakinan hadis sebagai petunjuk (bayan taqrir, bayan tafsir,bayan tasyri) terhadap 

Alquran mengenai kehidupan sehari-hari termasuk tata cara pengelolaan Air . 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil temuannya adalah dalam 

pengelolaan air terdapat beberapa hadis diantarnya Hadis Riwayat Bukhori No.194, 

Hadis Riwayat Muslim No.424 dan Hadis Riwayat Abu Dawud No.3017,  semua 

hadis tersebut berkualitas Shahih menurut Syekh Nashiruddin Al-Albani, Adapun 

konsep pengelolaan air dalam perspektif hadis yakni dengan tidak berprilaku boros 

dalam penggunaan air karena selain Mubadzir prilaku boros pun dapat mengurangi 

ketersediaanya yang berdampak madzarat, kemudian dalam pemeliharaan air 

hendaknya menghindari perilaku yang mengakibatkan air menjadi tercemar (kotor) 

yang dapat merugikan banyak pihak bahkan menjadi bencana,  apabila air tersedia 

cukup banyak sehingga telah memenuhi kebutuhan pribadi janganlah sekali-kali 

melakukan perbuatan yang dilarang yakni menjadikan air sebagai benda komersial 

demi mencari keuntungan pribadi, kelompok ataupun perorangan. 
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