
 

 

ABSTRAK 

PENGOBATAN DENGAN URINE UNTA (TELAAH MA’ANIL HADIS PADA KITAB 

SAHIH BUKHARI RIWAYAT ANAS BIN MALIK) 

 

Azka Hanifa Humanisa, 1171060017 

Ilmu Hadis 

Penelitian ini membahas tentang hadis berobat dengan urine unta yang ada dalam kitab 

sahih bukhari riwayat Anas Bin Malik. Pembahasan yang menjadi permasalahan dari penelitian 

ini berawal dari video seorang ustadz di Indonesia yang bernama Bachtiar Natsir yaitu beliau 

meminum urine unta dan mengatakan bahwa urine unta bisa dijadikan sebagai obat ketika beliau 

berada di Arab Saudi. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

lebih mendalam mengenai makna hadis tersebut berdasarkan tinjauan tekstual maupun 

kontekstual, serta bagaimana pengaruh atau efektifitas urine unta terhadap kesehatan dan tubuh 

manusia.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan 

menjelaskan hadis berobat dengan urine unta yang terdapat dalam al-kutub al-sittah, dalam 

penelitian ini juga akan digunakan metode syarah hadis dan ma’anil hadis, metode syarah akan 

menjelaskan kualitas hadis baik dari segi matan maupun sanad dan makna yang terkandung 

dalam hadis tersebut. Metode ma’anil hadis yang digunakan yaitu metode pemahaman hadis 

secara tekstual maupun kontekstual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu 

kitab-kitab hadis Al-Kutub Al-Sittah. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan sebagai 

pelengkap untuk data primer adalah kitab-kitab syarah hadis diantaranya Kitab Fathul Baari dan 

kitab syarah yang lainnya juga peneliti menggunakan sumber tambahan yaitu buku yang 

berkaitan dengan materi. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perintah meminum urine unta terjadi ketika kaum 

Urainah terserang penyakit pada saat mereka mengunjungi Nabi di Madinah, dan terbukti setelah 

meminum urine unta keadaan mereka mulai membaik dan penyakit yang mereka rasakan mulai 

hilang. Setelah kejadian ini, kemudian urine unta mulai dijadikan sebagai obat. Adapun terkait 

efeltifitas urine unta terhadap kesehatan, berdasarkan kandungan yang terdapat dalam urine unta. 

Urine unta mampu mengobati beberapa penyakit diantaranya pembengkakan perut (ascites), 

kanker, limpa, demam, urine unta juga bisa dijadikan sebagai antibiotik, mengobati rambut yang 

bermasalah, berpengaruh efektif dalam membunuh jamur. Hal ini terbukti berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan untuk mengobati beberapa penyakit dengan urine unta. Salah satunya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Abdullah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 

Jazirah Arab yang berhasil menggunakan urine unta untuk mengobati penyakit kronis pada 

jaringan hati terhadap beberapa orang yang terkena penyakit tersebut.  

Kata kunci : Pengobatan, hadis, urine unta. 

 

 


