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ABSTRAK 

Al-Ghazali sebagai seorang teolog, filsof, ahli hukum dan ahli sufi sudah sangat populer 

dikalanga umat Islam khususnya dan di luar Islam umumnya, dia terkenal sebagai 

seorang yang kritis dan mendalam dalam karya-karyanya.Sebagai seorang yang sangat 

terkenal dalam sejarah pemikiran Islam, pemikiran Al-Ghazali dalam bidang-bidang 

tertentu mendapat respon yang baik, ada banyak tema yang pernah dibahas oleh para 

penulis seperti: Pemikiran Al-Ghazali dalam bidang penalaran hukum melalui topik 

Eksistensi Qias Menurut Al-Ghazali dalam karya ini ditemukan kecenderungan Al-

Ghazali menggunakan rasio dalam menetukan konsep teoritis dalam pembentukan suatu 

hukum baru.Dalam bidang filsafat pemikiran Al-Ghazali tentang manusia mendapat 

perhatian yang baik dari para ilmuan di antaranya Ali Issa Othman (1987). Berbagai 

karya tulis tentang Al-Ghazali baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan karya tulis 

lainnya seperti skripsi, tesis, tetapi sejauh pelacakan peneliti belum ada yang secara 

khusus membahas tentang konsep epistemologi Al-Ghazali relevansinya terhadap 

intelektualisme tasawuf.Secara umum ilmu tasawuf dikelompokkan menjadi dua 

bagian; pertama tasaawuf ‘ilmy atau nazhari yang bersifat teoritis, dan kedua adalah 

tasawuf ‘amalyyang bersifat praktis yang dilaksanakan sedemikian rupa sehingga 

tercapai tujuan tasawuf (Sholikhin, 2004: 9).Tasawuf amaly adalah tasawuf yang 

membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan (Allah), yang 

konotasinya adalah thariqah. Dalam pola thariqah ..Tasawuf falsati adalah bentuk 

tasawuf yang memadukan visi mistis dengan visi rasional, baik dalam rangka teoritis 

maupun praktis, yakni pengalaman ruhaninya disampaikan secara sistematis dengan 

term filsafat, seperti teori kosmologi, dan ungkapan-ungkapan yang ganjil seperti 

syathahat, shatahiyat yang sulit dipahami. Yang sekarang banyak diminati adalah 

paham israqiyah Syuhrawardi, disamping pola tasawuf-mistis dari kelompok new age 

(tradisionalis-perenialis), seperti Frijof Schuon, Hosein Nasr dan lainnya. (Sholikhin, 

2004: 11). 

Kata kunci : Tasawuf Al Gazali Enletektualitas Epestemologi 

 

 

ABSTRACT 

Al-Ghazali as a theologian, philosopher, jurist and Sufi expert is already very popular 

dikalanga Muslim community in particular and outside of Islam in general, he is best 

known as a critical and in-depth in the work-karyanya.Sebagai a very famous in the 

history of Islamic thought, Al-Ghazali thought in certain areas received good response, 

there are many themes that have been discussed by authors such as:Thought Al-Ghazali 

in the field of legal reasoning by analogy with the topic Existence According to Al-
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Ghazali in this work are found tendency Al-Ghazali used in determining the ratio of the 

theoretical concepts in the establishment of the field of philosophy of law baru.Dalam 

Al-Ghazali thought about man received good attention from scientists whom Ali Issa 

Othman (1987) he discusses in the book Man.According to Al-Ghazali, the discussion 

in this book is focused on the tendency mistik.Pemikiran Al-Ghazali on ethics has been 

investigated by M. AbulQuasem (1988) under the title of The Ethics of Islam Al-

Ghazali in this book has been translated into Indonesian by J . Mahyuddin with Al-

Ghazali ethics title overall in this work are presented the entire system of ethics 

contained in the works of al-Ghazali.Various papers on Al-Ghazali in the form of 

books, articles, journals and other papers such as theses, theses and dissertations are 

numerous, but so far there has been no research tracking that specifically discusses the 

concept of epistemology Al-Ghazali relevance to intellectualism tasawuf. Amaly 

Sufism is Sufism which discussing about how to draw closer to God (Allah), the 

connotation is thariqah. In this thariqah pattern, level kesufian someone will be 

distinguished by the others. There were deemed capable by itself closer to Allah, but 

there are also still in need of another person (student or salik) that are considered 

discount to the authority (murshid or sheikh). From then structured hierarchy with 

technical terms like mursyid, students and so on (Sholikhin, 2004: 10).Falsati Sufism is 

a form of mysticism that blends with the mystical vision of a rational vision, both in 

order to theoretically and practically, namely his spiritual experience delivered 

systematically with the terms of philosophy, such as the theory of cosmology, and odd 

phrases like syathahat, shatahiyat elusive. Which are now much in demand is 

understood israqiyahSyuhrawardi, in addition to pattern-mystical Sufism from new age 

group (traditionalist-perenialis), as FrijofSchuon, Hosein Nasr and others. (Sholikhin, 

2004: 11). 

Keywords: Sufism Al GazaliEnletektualitasEpestemologi 

 

PENDAHULUAN 

Al Ghazali adalah salah satu ulama dan juga sufi yang terkenal di dunia. Hal ini 

disebabkan salah satu  faktornya adalah karangan kitab beliau yang  terkenal  dengan  

nama Ikhya’ Ulumuddin (Menghidupkan ilmu-ilmu agama). Dalam kitab ini 

pembahasannya dibagi menjadi empat bab dan masing-masing dibagi lagi menjadi 10 

pasal. Yaitu: pada bab pertama: tentang Ibadah (rubu’ al – ibadah). Bab kedua: 

tentang adat istiadat (rubu’ al – adat). Bab ketiga: tentang hal -hal yang mencelakakan 

(rubu’ al – muhlikat). Sedangkan bab yang keempat: tentang maqamat dan ahwal (rubu’ 

al – munjiyat). Namun yang menjadi isi pokok pada kitab tersebut adalah ikhlas dengan 

tauhid Allah dan Ikhlas menjalankan tauhid Allah. Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan peradaban manusia, tasawuf kemudian menjadi salah satu cabang ilmu 

Islam yang menekankan dimensi atau aspek  spiritual dari Islam. Spiritual ini dapat 
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mengambil bentuk yang beraneka di dalamnya, dalam kaitannya dengan manusia, 

tasawuf lebih menekankan aspek rohani ketimbang aspek jasmani,; dalam kaitannya 

dengan kehidupan; ia lebih menekankan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia 

yang fana; sedangkan kaitannya dengan pemahaman keagamaan; ia lebih menekankan 

penafsiran batin ketimbang penafsiran lahiriah (Kartanegara, 2006:2). 

Sebagian sufi berpendapat bahwa asal usul kata itu dari bahasa Arab, yang artinya 

kemurnian. Sehingga seorang sufi itu diartikan, sebagai seorang yang murni hatinya 

atau insan yang terpilih. Namun, beberapa sarjana Eropa berpendapat bahwa asal-usul 

kata tersebut berasal dari kata sophos(bahasa Yunani).Istilah itu pertamakali dikenakan 

pada orang-orang islam yang hidup seperti pertapa (asketis) yang meniru kehidupan 

para biarawan Nasrani. Orang-orang tersebut, biasanya mengenakan pakaian dari 

anyaman bulu domba yang kasar, sebagai tanda tobat dan keinginannya untuk 

meninggalkan kehidupan duniawi (zuhud) dalam istilah Arab (Nicholson, 1998: 3). 

 Tasawuf  falsati adalah  bentuk  tasawuf  yang  memadukan  visi  mistis dengan visi 

rasional, baik dalam rangka teoritis maupun  praktis, yakni pengalaman ruhaninya 

disampaikan secara sistematis  dengan  term  filsafat, seperti teori kosmologi, dan 

ungkapan-ungkapan yang ganjil seperti  syathahat, shatahiyat  yang  sulit  dipahami. 

Yang  sekarang banyak diminati adalah paham israqiyah Syuhrawardi, disamping pola 

tasawuf-mistis dari kelompok new age (tradisionalis-perenialis), seperti  Frijof Schuon, 

Hosein Nasr  dan lainnya. (Sholikhin, 2004: 11). 

 Ma’rifat merupakan kemampuan sejati, disebut pengetahuan sejati karena ma’rifat 

merupakan jenis  pengetahuan  yang  berbeda  dari  ilmu-ilmu  lainnya yang 

menghasilkan isi dan metode  yang  berbeda. Pengetahuan  yang  diperoleh melalui 

proses belajar mengajar baik itu formal maupun non formal dalam tasawuf disebut ilmu 

husuli (ilmu perolehan), berbeda dengan ilmu husuli, Ilmu hudhuri yaitu  pengetahuan 

yang  diperoleh manusia melalui  jalan tarekat hingga Allah  memberikan  pengetahuan  

terhadap  manusia  secara langsun (Kertanegara, 2006: 96). 

 Epistemologi selalu melekat pada suatu pemikiran manusia, terlebih pada 

pemikiran filsafat. Setiap Pemikiran filsafat selalu akan bertumpu pada suati 

epistemologi yang khas, tidak ada filsafat yang tidak dilandasi oleh suatu epistemologi. 

Hal demikian dapat dimaklumi karena epistemologi bertugas untuk menjelaskan 

struktur dasar pengetahuan manusia, serta mempertanggungjawabkan mengenai 
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kebenaran dan kepastian pengetahuan itu (Abbas, 2003: 3). Istilah epistemologi pertama 

kali dingunakan oleh J.F. Ferrier pada tahun 1854 (Pranaka, 1987: 3). Salah satu obejk 

kajian yang menyibukkan filsafat- paling tidak sejak munculnya kaum sofis pada zama 

Yunani kuno sampai dewasa ini- adalah gejala pengetahuan. Cabang ilmu filsafat yang 

khusus menggeluti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyeluruh dan mendasar 

tentang pengetahuan disebut epistemologi. Istilan “epistemologi” sendiri berasal dari 

bahasa Yunani episteme = pengetahuan dan logos = perkataan,pikiran,ilmu. Kata 

“Episteme” dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, artinya 

menundukkan, menempatkan atau meletakkan. Maka, harfiah episteme berarti 

pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk ”menempatkan sesuatu dalam kedudukan 

setepatnya”. Selain kata “Episteme”, untuk kata “pengetahuan” dalam bahasa Yunani 

juga dipakai kata “gnosis”, maka istilah “Epistemologi” dala sejarah jua pernah 

disebut gnoseologi. Sebagai kajian filosofis yang memeuat telaah kritis dan analitis 

tentang dasar-dasar teoritis pengetahuan, epistemologi kadang juga disebut teori 

pengetahuan (theory of knowledge;Erkentnistheorie) (Sudarminta, 2002: 18). 

 Epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas tentang teori 

ilmu pengetahuan. Terdapat tiga persoalan pokok dalam bidang ini, pertama, apakah 

sumber-sumber pengetahuan itu? Darimanakah pengetahuan yang benar itu? Apakah 

ada dunia yang benar-benar diluar pemikiran manusia, dan kalau ada apakah manusia 

dapat mengetahuinya? Ini adalah persoalan tentang apa yang kelihatan (phenomena atau 

appereance) versus hakikat (noumena atau essence). Secara garis besar, ada dua aliran 

pokok dalam epistemologis. Pertama, adalah idealism atau lebih populer dengan 

sebutan rasionalisme, yaitu suatu aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran 

“akal”, “idea”,”category”, “form”, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Peran panca 

indera dinomorduakan. Sedangkan aliran yang kedua adalah realism arau empiricsm 

yang lebih menekankanperan“indera”(sentuhan,penglihatan,penciuman,pencicipan dan 

pendengaran) sebagai sumber sekaligus sebagai alat untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan. Perak akal dinomorduakan (Abdullah, 1999: 244). 

Sebagai cabang ilmu filsafat, epistemologi bermaksud mengkaji dan mencoba 

menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia, Epistemologi juga 

bermaksud secara kritis mengkaji pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis 

yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan serta mencoba memberi 
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pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitasnya. Pertanyaan 

poko “bagaimana saya tahu bahwa saya dapat tahu?” (Sudarminta, 2002: 18). 

Pemikiran  Tashawwuf  Imam Al-GhazaliSebagai tokoh sufi, Imam Al-Ghazali 

dikenal sebagai seorang ulama usul fiqh dengan karyanya al-mustashfa, juga sebagai 

tokoh filsafat dengan karyanya Tahafut al-Falasifah yang mengkritik konsep berfikir 

para filosof saat itu. Ia menganggap ajaran pemikiran filsafat para filosof telah melewati 

batas, sehingga menimbulkan kehawatiran mendalam dalam dirinya akan rusaknya 

akidah kaum filsafat, karena itu beliau berinisiatif untuk meluruskan pemikiran filsafat 

dengan menggagas kaedah-kaedah tasawuf sebagai jembatan guna mendamaikan 

syari’at dengan tasawuf yang sempat mengalami clash pada zaman itu, yang berhasil 

terkumpul dalam karya terbesarnya yang terkenal,”Ihya’ U’lum al-Din” (The Revival of 

Religion Sciences).  Dalam Ihya’ ‘Ulumuddin, ia menulis ; “Bagi hati, ada dan tiadanya 

sesuatu adalah sama.” [34] 

Imam Al-Ghazali di kenal sebagai orang yang haus ilmu pengetahuan, ia berusaha 

keras agar dapat mencapai suatu keyakinan dan mengetahui hakikat segala 

sesuatu, selalu bersikap kritis dan kadang tidak percaya terhadap adanya kebenaran 

semua macam pengetahuan, kecuali yang bersifat inderawi dan pengetahuan hakikat 

(oxioma atau sangat mendasar). Namun pada kedua pengetahuan inipun ia akhirnya 

tidak percaya (skeptis),. 

Pemikiran Tashawwuf  Imam AlGhazali bercorak Tasawwuf  Islam .Imam Al-Ghazali 

berupaya membersihkan tasawuf dari ajaran-ajaran asing yang merasukinya, agar 

tasawuf berjalan di atas koridor Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

METODE PENELITIAN 

Melihat permasalahan penelitian, maka metode yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk pengumpulan data yaitu data 

primer dan data sekunder dengan teknik studi kepustakaan.Selanjutnya model analisis 

data kualitatif, analisis yang menyandarkan pada bukubukuperpustakaan dengan 

menggambarkan data-data yang diperoleh, sehingga memungkinkan memperoleh 

kedalaman kepada data dan tidak kaku serta menyeluruh (holistik). 

Jenis penelitian  ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. 

Sebagai mana pendapat Bogdan dan Taylor ( Dalam Moleong 2005 :4 ) penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan mengahsilkan data deskrifti berupa kata 
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kata tertulis atau lisan dari orang orang dan prilaku yang dapat diamati . Penelitian 

kualitatif deskriptif. ,penliti mendeskripsikan tentang obyek dengan mencatat apa yang 

ada dalam objek penelitian, kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada 

dalam objek penelitian ( Suharsimi Arikunto ) , 2006 : 2 )  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Esensi Intelektualisme tasawuf Al-Gazali 

 Ciri khas manusia adalah bahwa ia tidak mau begitu saja menerima apa yang telah 

menjadi pendapat umum tanpa mencari dan menguji dasar-dasar yang mendukungnya, 

untuk filsafat mempertanyakan kodrat dan skope atau lingkup pengetahuan, dasar dan 

pengadaiannya, dan sifat dapat diandalkannya suatu pertanyaan yang bisa disebut 

pengetahuan. Untuk dapat menanggapi persoalan-persoalan asasi ini perlu kita 

menanggapinya, sekurang-kurangnya sampai pada jawaban atas pertanyaan apa yang 

dimaksud dengan jenis-jenis pengetahuan tersebut, yaitu pengetahuan manusiawi, serta 

prinsip-prinsip mana yang harus diikuti untuk sampai pada pengetahuan yang bisa 

dipertanggungjawabkan (Hardono, 1996 : 13). 

Epistemologi selalu melekat pada suatu pemikiran manusia, terlebih pada pemikiran 

filsafat. Setiap Pemikiran filsafat selalu akan bertumpu pada suatu epistemologi yang 

khas, tidak ada filsafat yang tidak dilandasi oleh suatu epistemologi. Hal tersebutdapat 

dimaklumi karena epistemologi bertugas untuk menjelaskan struktur dasar pengetahuan 

manusia, serta mempertanggungjawabkan mengenai kebenaran dan kepastian 

pengetahuan itu (Abbas, 2003: 3). 

Epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas tentang teori ilmu 

pengetahuan. Terdapat tiga persoalan pokok dalam bidang ini, pertama, apakah sumber-

sumber pengetahuan itu? Darimanakah pengetahuan yang benar itu? Apakah ada dunia 

yang benar-benar diluar pemikiran manusia, dan kalau ada apakah manusia dapat 

mengetahuinya? Ini adalah persoalan tentang apa yang kelihatan (phenomena atau 

appereance) versus hakikat (noumena atau essence). Ketiga, apakah pengetahuan yang 

dimiliki manusia itu benar (valid)? Bagaimana kita dapat membedakan yang benar dari 

yang salah? Ini adalah soal tentang mengkaji kebenaran atau verifikasi (Abdullah, 1999: 

243). 
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Secara garis besar, ada dua aliran pokok dalam epistemologis. Pertama, adalah 

idealisme atau lebih populer dengan sebutan rasionalisme, yaitu suatu aliran pemikiran 

yang menekankan pentingnya peran “akal”, “idea”,”category”, “form”, sebagai sumber 

ilmu pengetahuan. Peran panca indera dinomorduakan. Sedangkan aliran yang kedua 

adalah realism arau empiricsm yang lebih menekankan peran “indera” 

(sentuhan,penglihatan,penciuman,pencicipan dan pendengaran) sebagai sumber 

sekaligus sebagai alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Perak akal dinomorduakan 

(Abdullah, 1999: 244). 

Sebagai cabang ilmu filsafat, epistemologi bermaksud mengkaji dan mencoba 

menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia, Epistemologi juga 

bermaksud secara kritis mengkaji pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis 

yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan serta mencoba memberi 

pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan objektivitasnya. Pertanyaan 

poko “bagaimana saya tahu bahwa saya dapat tahu?” (Sudarminta, 2002: 18). 

Aspek penting itu adalah tasawuf sebagai salah satu pilar utama epistemologi dalam 

Islam. Intelektual kaum sufi yang dalam perspektif pemikiran Al-Ghazli bisa dijadikan 

sandaran untuk mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya dan luput dari kesahan 

menjadi tolak ukur dalam pengetahuan manusia, sebab bagi Al-Ghazali bila kebenaran 

tersebut dihasilkan bukan melalu jalan sufi maka kebenaran dan pengetahuan itu 

hanyalah kebenaran yang semu 

 Konstruksi pemikiran tasawuf Al- Gazali 

Pemikiran  Tasawwuf  Imam Al-Ghazali sebagai tokoh sufi, Imam Al-Ghazali 

dikenal sebagai seorang ulama usul fiqh dengan karyanya al-mustashfa, juga sebagai 

tokoh filsafat dengan karyanya Tahafut al-Falasifah yang mengkritik konsep berfikir 

para filosof saat itu. Ia menganggap ajaran pemikiran filsafat para filosof telah melewati 

batas, sehingga menimbulkan kehawatiran mendalam dalam dirinya akan rusaknya 

akidah kaum filsafat, karena itu beliau berinisiatif untuk meluruskan pemikiran filsafat 

dengan menggagas kaedah-kaedah tasawuf sebagai jembatan guna mendamaikan 

syari’at dengan tasawuf yang sempat mengalami clash pada zaman itu, yang berhasil 

terkumpul dalam karya terbesarnya yang terkenal,”Ihya’ U’lum al-Din” (The Revival of 

Religion Sciences).   
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Menurut Imam Al-Ghazali, tema ilmu sufi adalah Dzat, sifat dan 

perbuatan Allah, buah dari pengetahuan tentang Allah adalah timbulnya sikap mencintai 

Allah, karena cinta tidak akan muncul tanpa “pengetahuan” dan perkenalan. Buah lain 

dari pengetahuan tentang Allah adalah “tenggelam dalam samudra Tauhid”, karena 

seorang ‘arif  tidak melihat apa-apa selain Allah, tidak kenal selain Dia, di dalam wujud 

ini tiada lain kecuali Allah dan perbuatan-Nya. Tidak ada perbuatan yang dapat dilihat 

manusia kecuali itu adalah perbuatan Allah. Setiap alam adalah ciptaan-Nya. Barang 

siapa melihat sesuatu sebagai hasil perbuatan Allah, maka ia tidak melihat kecuali 

dalam Allah, ia tidak menjadi arif kecuali demi Allah, tidak mencintai kecuali Allah. 

Kata beliau; “Mereka melatih hati, hingga Allah memperkenankan melihatNya. 

Imam Al-Ghazali di kenal sebagai orang yang haus ilmu pengetahuan, 

ia berusaha keras agar dapat mencapai suatu keyakinan dan mengetahui hakikat segala 

sesuatu, selalu bersikap kritis dan kadang tidak percaya terhadap adanya kebenaran 

semua macam pengetahuan, kecuali yang bersifat inderawi dan pengetahuan hakikat 

(oxioma atau sangat mendasar). Namun pada kedua pengetahuan inipun ia akhirnya 

tidak percaya (skeptis). Hal ini ia ungkapkan dalam kitab Al Mungidz : “Sikap skeptis 

yang menimpa diriku dan yangberlangsung lama telah berakhir dengan suatu keadaan, 

dimana diriku tidak mempercayai kepada pengetahuan inderawi, bahkan keraguan-

keraguan ini semakin mendalam, bagaimana pengetahuan inderawi itu bisa 

diterima seperti misalnya penglihatan sebagai inderawi.” 

Pemikiran Tashawwuf  Imam AlGhazali bercorak Tashawwuf  Islam Sunni yang 

didirikan diatas pilar Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ia berusaha mengembalikan tema-tema 

tentang Akhlaq, Suluk, atau Hal pada sumber Islam, beliau mengatakan : “Saya tahu 

benar bahwa para Sufi adalah para pencari jalan Allah, dan bahwa mereka melakukan 

yang terbaik, dan jalan mereka adalah jalan terbaik danakhlak mereka paling 

suci. Mereka membersihkan hati mereka dari selain Allah dan mereka menjadikan 

mereka sebagai jalan bagi sungai untuk mengalirnya kehadiran Ilahi [36]” 

Imam Al - Ghazali menghimpun  akidah, syariat dan akhlak dalam suatu 

sistematika yang kuat dan amat berbobot, karena itu teori - teori tashawwufnya  lahir 

dari kajian dan pengalaman pribadi setelah melaksanakan suluk dalam riyadhah dan 

mujahadah yang intensif dan berkesinambungan, dalam pandangannya, Ilmu Tasawuf 

mengandung 2 bagian penting, pertama menyangkut ilmu mu'amalah dan bagian kedua 

file:///C:/Users/4ser/Documents/MAKALAH%20MENGENAL%20TASAWUF%20IMAM%20GHAZALI%202.docx%23_ftn36
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menyangkut  ilmu mukasyafah, menurutnya, perjalanan tasawwuf hakekatnya adalah 

pembersihan diri dan pembeningan hati terus menerus sehingga mampu mencapai 

musyahadah, ia menekankan pentingnya pelatihan jiwa, penempatan moral atau 

akhlak yang terpuji baik disisi manusia maupun Tuhan (Ajaran tasawwuf psikomoral) 

yang mengutamakan pendidikan moral, dapat di lihat dalam karya-karyanya seperti ; 

Ihya’ullum, Al-Din, Minhaj Al-‘Abidin, Mizan Al-Amal, Bidayah Al Hidayah, M’raj 

Al Salikin, Ayyuhal Wlad. Imam Al-Ghazali berupaya membersihkan tasawuf dari 

ajaran-ajaran asing yang merasukinya, agar tasawuf berjalan di atas koridor Al-Qur’an 

dan As-Sunnah. 

 

Pengaruh tasawuf dalam membentuk epistemology Al-Gazali 

Banyak sekali ilmu yang telah disumbangkan oleh Al Ghazali dalam rangka 

menambah hasanah keilmuan agama Islam. Hasil karya Al Ghazali mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat dalam perilaku keberagaman umat muslim setelahnya. Ini 

terbukti dari banyak hasil karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa 

sebagai respon positif atas ajaran-ajaran yang disampaikannya. 

Al Ghazali juga dapat digolongkan sebagai mujaddid dibidang agama karena 

beliau telah memberikan suatu kontribusi yang sangat spektakuler berkenaan dengan 

terobosannya dibidang tasawuf. Dengan formulasi tasawufnya itu, ia mampu 

menyatukan pandangan atau setidaknya mendekatkan persepsi antara golongan ahlu 

sunnah dengan golongan tasawuf itu sendiri sehingga memudarnya truth claim dari 

masing-masing kelompok yang sebelumnya telah sampai pada derajat pembid’ahan atau 

bahkan pengkafiran. 

Hasil renungan-renungan brilian Al Ghazali tidak hanya di konsumsi oleh kaum 

muslimin saja, akan tetapi banyak juga orang-orang nasrani termasuk para pendeta 

besar pada abad pertengahan yang mengambil referensi dari hasil pemikiran dan 

renungan beliau. Ini merupakan pertanda bahwa kebenaran-kebenaran yang 

disampaikan oleh Al Ghazali merupakan kebenaran universal yang dapat diterima tidak 

saja oleh kalangan muslim, akan tetapi juga dapat diterima oleh kalangan non muslim. 

 Sedang secara kewilayahan, kontribusi Al Ghazali dalam pemahaman tentang 

konsepsi tasawuf tidak saja berkembang didaerah Timur Tengah saja. Akan tetapi jiwa 

atau semangat ajaran beliau juga masih terasa sangat kental di Indonesia. Ini di buktikan 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7  

583 
 

dengan banyaknya pesantren di Indonesia yang memasukkan materi kajian Ihya’ Ulum 

Al Din dalam materi dasarnya meskipun mereka tidak menyatakan sebagai tasawuf 

sunni [22]. Dan sampai saat ini pengaruh ajarn Ghazali semakin kuat karena disamping 

di da’wahkan oleh para ulama-ulama besar seperti Syaikh Ar Raniri, Syaikh Hasyim 

Asy’arie. 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 

Epistemologi selalu melekat pada suatu pemikiran manusia, terlebih pada pemikiran 

filsafat. Setiap Pemikiran filsafat selalu akan bertumpu pada suatu epistemologi yang 

khas, tidak ada filsafat yang tidak dilandasi oleh suatu epistemologi.,secara umum ilmu 

tasawuf dikelompokkan menjadi dua bagian; pertama tasaawuf ‘ilmy atau nazhari yang 

bersifat teoritis, dan kedua adalah tasawuf ‘amalyang bersifat praktis yang dilaksanakan 

sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan tasawufAl Gazali menganggap ajaran 

pemikiran filsafat para filosof telah melewati batas, sehingga menimbulkan kehawatiran 

mendalam dalam dirinya akan rusaknya akidah kaum filsafat, karena itu beliau 

berinisiatif untuk meluruskan pemikiran filsafat dengan menggagas kaedah-kaedah 

tasawuf sebagai jembatan guna mendamaikan syari’at dengan tasawuf ,. Corak tasawuf 

Imam Al-Ghazali  lebih ditekankan pada adab dan tata krama., beliau berkata:Adab 

adalah pendidikan dhohir dan bathin. 
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ABSTRAK 

Bahasa Arab di Indonesia pada dasarnya bukanlah bahasa yang asing untuk dipelajari. 

Hal ini setidaknya didukung dalam kenyataannya bahwa bahasa Arab dalam masyarakat 

dan kebudayaan nasional sedikit banyak telah berperan sejak berkembangnya agama 

Islam di Indonesia. Pembelajaran bahasa arab sering mendapatkan permasalahan, 

diantaranya mahasiswa tidak bersemangat dalam belajar. Tidak memahami materi yang 

diberikan. Karena kebanyakan dari mahasiswa Uniska adalah pemula. Dan bahkan 

banyak mahasiswa yang belum pernah belajar bahasa arab sebelumnya. Penelitian ini 

merupakan penelitian metode kualitatif. Kajian ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan 

proses pelaksanaan program pembelajaran bahasa Arab dari sisi materi dan metode 

pembelajarannya. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam kajian ini merupakan 

jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan 

pada tujuan yang telah ditentukan. 

 

Kata Kunci: Problematika, Pembelajaran, Bahasa Arab   

 

 

ABSTRACT 

Arabic in Indonesia is basically not a foreign language to be learned. It is at least 

supported by the fact that the Arabic language in the society and the national culture has 

been instrumental to some extent since the development of Islam in Indonesia. Learning 

Arabic often get problems, such students are not enthusiastic about learning. Do not 

understand the material provided. Since most of the students are beginners Uniska. And 

even many students who have never learned Arabic before. This research is a qualitative 

method. This is a descriptive study, which describes the process of implementation of 

the program of the Arabic language learning materials and learning methodology. The 

type of data collected in this study is a response to the research questions posed to the 

problem formulated at a predetermined goal. 
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Keywords : Problematic, Arabic Learning 

 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa Arab di Indonesia pada dasarnya bukanlah bahasa yang asing untuk 

dipelajari. Hal ini setidaknya didukung dalam kenyataannya bahwa bahasa Arab dalam 

masyarakat dan kebudayaan nasional sedikit banyak telah berperan sejak 

berkembangnya agama Islam di Indonesia. Konstalasi ini bisa didekati dengan melihat 

bahwa bahasa Arab tidak hanya merupakan bahasa Islam yang berkembang dalam 

lingkungan ulama, pesantren, madrasah, cendekiawan dan masyarakat Islam, tetapi 

bahasa Arab juga telah terintegrasi ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. 

Sekurang-kurangnya dalam pertumbuhan perbendaharaan kata, seperti 

mengindonesiakan kata-kata seperti do’a, sabun, majalah, kertas dan banyak lagi yang 

kesemuanya itu berasal dari bahasa Arab. (Nanin, 2014) 

Salah satu proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia adalah pembelajaran bahasa arab. Di Indonesia yang mayoritas pemduduknya 

beragama Islam sangat lazim jika bahasa Arab lebih banyak dipelajari dan digunakan. 

Akan tetapi dalam buku bahasa arab dan metode pengajarannya dijelaskan bahwa, 

bahasa Arab bukanlah bahasa khusus orang-orang Muslim dan Agama Islam, melainkan 

juga bahasa kaum non muslim dan bukan Islam (Azhar Arsyad, nn) 

Bahasa Arab adalah salah satu mata kuliah wajib di Universitas Islam 

Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Mata kuliah ini 

merupakan rumpun mata kuliah gabungan universitas (MGU). Terlebih untuk Fakultas 

Studi Islam, sebagai lokomotif fakultas agama di Uniska. Fakultas Studi Islam memiliki 

3 Prodi yang memiliki ciri khas tersediri, yaitu: Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi 

Syariah, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Bahkan dalam kurikulumnya, 

memiliki mata kuliah tambahan sendiri terkait bahasa Arab. 

Akan tetapi di lapangan, peneliti banyak menemukan permasalahan, diantaranya 

mahasiswa tidak semangat dalam pembelajaran, bahkan tidak memahami materi. 

Karena kebanyakan juga mahasiswanya pemula, belum pernah belajar bahasa Arab.  

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

“Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di Fakultas Studi Islam Univeristas Islam 

Kalimantan (UNISKA) MAB Banjarmasin”. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sifat Penelitian 

Kajian ini menggunakan metode kualitatif. Kajian ini bersifat deskriptif, yaitu 

menjelaskan proses pelaksanaan program pembelajaran bahasa Arab dari sisi materi dan 

metode pembelajarannya. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam kajian ini 

merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang 

dirumuskan pada tujuan yang telah ditentukan. 

Secara umum teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah, angket, 

tes, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik dan instrument yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara, angket, observasi dan studi dokumentasi. 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan 

(UNISKA) MAB Banjarmasin. 

 

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakanadalah wawancara, angket, 

observasi dan studi dokumentasi. 

 

PEMBAHASAN 

Setelah data dapat dan diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumen 

yang berkenaan dengan Problematika Pembelajaran Bahasa Arab di Fakultas Studi 

Islam UNISKA MAB Banjarmasin, maka penulis menganalisa data, sehingga pada 

akhirnya memberikan gambaran yang diinginkan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan penyajian data, maka penulis kemudian melakukan analisis data, 

penyajian data yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar 

mengajar bahasa Arab sehingga ditemukannya problematika berdasarkan faktor-faktor 

penyebab tersebut, yaitu sebagai berikut 

1. Faktor Mahasiswa 

a. Minat dan perhatian mahasiswa 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil angket, wawancara, dan 

observasi dapat penulis kemukakan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah cukup 

berminat dan perhatian terhadap pelajaran bahasa Arab. 
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Hal ini tergambar pada tabel: 4. 1. bahwa responden PGMI yang memahami 

bahasa Arab dengan kategori sangat memahami sebanyak 6 orang (11%), yang 

menyatakan dengan kategori paham sebanyak 42 orang (76%), yang menyatakan 

dengan kategori cukup paham sebanyak 6 orang (11%), dan yang menyatakan dengan 

kategori tidak paham sebanyak 1 orang (2%). Dan pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

Prodi Eksya dan HES responden yang memahami bahasa Arab dengan kategori sangat 

memahami sebanyak 2 orang (4%), yang menyatakan dengan kategori paham sebanyak 

44 orang (73%), yang menyatakan dengan kategori cukup paham sebanyak 14 orang 

(23%), dan yang menyatakan dengan kategori tidak paham tidak ada. Selanjutnya 

dikemukakan bahwa mahasiswa PGMI yang memperhatikan bahasa Arab dengan 

kategori sangat memperhatikan sebanyak 13 orang (24%), yang menyatakan dengan 

kategori memperhatikan sebanyak 30 orang (55%), dan yang menyatakan dengan 

kategori cukup memperhatikan sebanyak 12 orang (21%), sedangkan kategori tidak 

memperhatikan tidak ada. 

Dan pada tabel 4.4. menunjukkan bahwa responden prodi Eksya dan HES yang 

memperhatikan bahasa Arab dengan kategori sangat memperhatikan sebanyak 4 orang 

(6%), yang menyatakan dengan kategori memperhatikan sebanyak 42 orang (70%), dan 

yang menyatakan dengan kategori cukup memperhatikan sebanyak 12 orang (20%), 

sedangkan kategori tidak memperhatikan 2 orang (4%).  

Selanjutnya dikemukakan prodi PGMI tentang responden yang selalu bertanya 

bahasa Arab dengan kategori sangat tinggi sebanyak 24 orang (40%), yang menyatakan 

dengan kategori kadang-kadang bertanya sebanyak 30 orang (55%), dan yang 

menyatakan dengan kategori jarang bertanya sebanyak 3 orang (5%), sedangkan 

kategori tidak bertanya tidak ada. 

Dan yang menunjukkan responden prodi Eksya dan HES sebagaimana tabel 4.6. 

yang selalu bertanya bahasa Arab dengan kategori sangat tinggi sebanyak 10 orang 

(16%), yang menyatakan dengan kategori kadang-kadang bertanya sebanyak 30 orang 

(50%), dan yang menyatakan dengan kategori jarang bertanya sebanyak 15 orang 

(25%), sedangkan kategori tidak bertanya 5 orang (9%) 

2. Faktor Dosen 

a. Pengalaman Mengajar Dosen 
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Dalam kegiatan pembelajaran pengalaman seorang dosen sangat mempengaruhi 

terhadap kegiatan belajar mengajar. yang memiliki pengalaman dengan guru yang baru 

terlibat dalam proses pembelajaran, walaupun dosen/guru tersebut berlatar belakang 

pendidikan tinggi, karena pengalaman-pengalaman mengajar yang diperoleh selama 

mengajar pengalaman yang sangat berharga untuk memperbaiki dan meningkatkan 

mutu pelajaran, semakin lama seorang menjadi pengajar maka akan semakin bertambah 

pula pengalaman yang diperoleh dalam pembelajaran tersebut. 

b. Metode Mengajar Dosen 

Pemilihan dan penggunaan metode pun terkadang kurang tepat, yang disebabkan 

kelas yang kurang standar ketika sedang berhadapan dengan siswa yang mempunyai 

karakteristik berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, alangkah baiknya seorang 

dosen mencoba lagi dalam menerapkan metode-metode yang dikuasainya agar siswanya 

bisa termotivasi untuk mempelajari lebih giat dalam pelajaran bahasa Arab, dalam hal 

ini ketetrampilan dosen dalam menerapkan metode masih kurang. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil angket, wawancara, dan 

observasi dapat penulis kemukakan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah sangat baik 

terhadap cara pengajaran dosen pada mata kuliah bahasa Arab ini. 

Hal ini tergambar pada tabel: 4.7 bahwa responden Prodi PGMI rata-rata sangat 

menarik sangat baik sebanyak 15 orang (27%) termasuk katagori sangat tinggi, yang 

menyatakan baik sebanyak 40 orang (73%) termasuk katagori tinggi, dan tidak ada yang 

menyatakan cukup, tidak baik, sangat tidak baik atau 0 %. 

Dan pada tabel 4.8, menunjukkan bahwa dosen Prodi Eksya dan HES 

menyampaikan materi bahasa Arab sangat baik sebanyak 9 orang (15%) termasuk 

katagori sangat tinggi, yang menyatakan baik sebanyak 42 orang (70%) termasuk 

katagori tinggi, yang menyatakan cukup sebanyak 7 orang (7%) dan yang menyatakan 

tidak baik sebanyak 2 orang (4%).  

Selanjutnya dikemukakan pada table 4.10. tentang kemahiran dosen dalam 

berbahasa arab yaitu sebanyak 6 orang menjawab sangat mahir (11%) termasuk katagori 

sangat tinggi, yang menyatakan mahir sebanyak 42 orang (76%) termasuk katagori 

tinggi, dan yang menyatakan cukup mahir sebanyak  6 orang (11%) termasuk katagori 

cukup tinggi, dan yang menyatakan tidak mahir sebanyak 1 orang (2%) termasuk 

kategori rendah. 
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Dan pada table 4.11. menunjukkan bahwa kemahiran dosen Prodi Eksya dan HES 

dalam berbahasa arab yaitu sebanyak 35 orang menjawab sangat mahir (58%) termasuk 

katagori sangat tinggi, yang menyatakan mahir sebanyak 23 orang (38%) termasuk 

katagori tinggi, dan yang menyatakan cukup mahir sebanyak  2 orang (4%) termasuk 

katagori cukup tinggi. 

Setelah hasil yang dijelaskan di atas dapat dinyatakan umumnya mahasiswa 

Fakultas Studi Islam sudah cukup menarik terhadap cara dosen mengajar bahasa Arab. 

Berdasarkan data penulis peroleh dari hasil angket ini tidak sesuai dengan teori 

tentang faktor yang mempengaruhi siswa dalam belajar, mungkin faktor lain yang 

mempengaruhinya. 

1. Faktor Fasilitas/Sarana dan Prasarana 

Untuk dapat meningkatkan proses belajar mengajar yang tinggi diperlukan adanya 

sarana dan fasilitas yang memadai dan menunjang bagi berlangsungnya proses belajar 

mengajar mulai dari yang murah dan mudah didapat sampai kepada media elektronika 

seperti LCD Proyektor, Laptop, TV LED dan lain-lain.  

a. Ruangan Kelas 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil angket, wawancara, dan 

observasi dapat penulis kemukakan bahwa sebagian besar mahasiswa mendukung 

tersedianya ruangan kelas 

Hal ini tergambar pada tabel: 4.10. bahwa responden dari Mahasiswa Fakultas 

Studi Islam menunjukkan bahwa yang mendukung ruangan kelas terhadap pembelajaran 

sebanyak 25 orang (21%) termasuk katagori rendah, yang menyatakan cukup 

mendukung sebanyak 30 orang (26%) termasuk katagori sedang, dan yang menyatakan 

kurang mendukung sebanyak 60 orang (53%) termasuk katagori tinggi. 

Dari sini kita melihat bahwa belum optimalnya ruangan kelas, sarana prasarana 

yang cukup. Tidak semua ruangan kelas ada TV LED, dan kalaupun ada banyak TV 

LED nya kabel nya hilang dan tidak bisa dipakai.  

b. Lingkungan  

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil angket, wawancara, dan 

observasi dapat penulis kemukakan bahwa sebagian besar para mahasiswa 

berkomunikasi menggunakan bahasa arab pada saat pembelajaran. 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7  

590 
 

Hal ini tergambar pada tabel: 4.11 menunjukkan bahwa responden sering 

menggunakan Bahasa Arab dalam komunikasi pada pelajaran bahasa Arab sebanyak 35 

orang (30%) termasuk katagori cukup banyak, yang menyatakan terkadang 

menggunakan sebanyak 70 orang (60%) termasuk katagori tinggi sekali, dan yang 

menyatakan tidak menggunakan sebanyak 10 orang (10%) termasuk katagori sedang. 

Setelah hasil yang dijelaskan di atas dapat dinyatakan umumnya mahasiswa 

Semester 1 Fakultas Studi Islam Banjarmasin masih kurang dalam berkomunikasi 

terhadap pelajaran bahasa Arab padahal untuk mengingat pelajaran yaitu dengan 

berkomunikasi terus menerus agar pelajaran bahasa Arab mudah dimengerti. 

Problematika yang ditemukan setelah dari hasil analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab, yaitu: 

1. Kurangnya minat keterlibatan sebagian mahasiswa dalam pembelajaran 

bahasa Arab, yaitu: 

a. Minat dan perhatian siswa 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil angket, wawancara, dan 

observasi dapat penulis kemukakan bahwa sebagian besar siswa sudah cukup berminat 

dan perhatian terhadap pelajaran bahasa Arab. 

Hal ini tergambar pada tabel: 4. 1 dan 4.2. bahwa responden yang memahami 

masih belum merata, ini menjadi bahan evaluasi karena masih ada beberapa mahasiswa 

yang belum maksimal dalam pembelajaran bahasa arab ini.  

Selanjutnya dikemukakan tentang partisipasi siswa dalam bertanya terhadap mata 

pelajaran bahasa Arab pada tabel: 4. 5 dan 4.6 bahwa responden yang berpatisipasi 

selalu dalam bertanya terhadap pelajaran bahasa Arab sebanyak 34 orang termasuk 

katagori sedang, yang menyatakan cukup bertanya  sebanyak 60 orang termasuk 

katagori banyak sekali, dan yang menyatakan kurang bertanya sebanyak 23 orang 

termasuk katagori sedikit. 

Dari sini kita melihat bahwa masih ada sejumlah mahasiswa yang masih pasif 

tidak mau bertanya atau aktif dalam pembelajaran bahasa arab, ini menjadi tugas dosen 

yang bersangkutan agar selalu menggerakkan mahasiswa supaya mahasiswa tersebut 

mau aktif dan termotivasi ketika pembelajaran. 

Setelah hasil yang dijelaskan di atas dapat dinyatakan umumnya mahasiswa 

Semester 1 Fakultas Studi Islam UNISKA sudah cukup berminat dan perhatian terhadap 
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pelajaran bahasa Arab. Walaupun masih ada beberapa mahasiswa yang kurang berminat 

dan perhatian terhadap pembelajaran bahasa arab. 

2. Kurangnya keterampilan dosen dalam menerapkan metode, yaitu: 

a. Pengalaman Mengajar Dosen 

Dalam kegiatan pembelajaran pengalaman dosen sangat mempengaruhi terhadap 

kegiatan belajar mengajar. Dosen yang memiliki pengalaman dengan guru yang baru 

terlibat dalam proses pembelajaran, walaupun guru tersebut berlatar belakang 

pendidikan tinggi, karena pengalaman-pengalaman mengajar yang diperoleh selama 

mengajar pengalaman yang sangat berharga untuk memperbaiki dan meningkatkan 

mutu pelajaran, semakin lama seorang menjadi pengajar maka akan semakin bertambah 

pula pengalaman yang diperoleh dalam pembelajaran tersebut. 

b. Metode Mengajar Dosen  

Pemilihan dan penggunaan metode pun terkadang kurang tepat, yang disebabkan 

kelas yang kurang standar ketika sedang berhadapan dengan siswa yang mempunyai 

karakteristik berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, alangkah baiknya dosen 

tersebut mencoba lagi dalam menerapkan metode-metode yang dikuasainya agar 

mahasiswanya bisa termotivasi untuk mempelajari lebih giat dalam pelajaran bahasa 

Arab, dalam hal ini ketetrampilan dosen dalam menerapkan metode masih kurang. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil angket, wawancara, dan 

observasi dapat penulis kemukakan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah cukup 

menarik terhadap cara pengajaran dosen pada mata pelajaran bahasa Arab.  

Hal ini tergambar pada tabel: 4. 3 dan 4.4 bahwa responden rata-rata sangat 

menarik tentang cara dosen mengajar pelajaran bahasa Arab. 

Selanjutnya juga dalam keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran dan dalam 

bertanya sebagaimana table 4.5 dan 4.6 bahwa sebagian besar mahasiswa aktif dalam 

pembelajaran bahasa arab. 

Setelah hasil yang dijelaskan di atas dapat dinyatakan umumnya mahasiswa 

Fakultas Studi Islam UNISKA Banjarmasin sudah cukup menarik dan perhatian yang 

tinggi terhadap cara dosen mengajar bahasa Arab.  

SIMPULAN 

Problematika yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Arab di 

Fakultas Studi Islam UNISKA pada semester 1 adalah sebagai berikut: Kurangnya 

minat keterlibatan sebagian mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab. 
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Kurangnya keterampilan guru/dosen dalam menerapkan metode dan strategi. Faktor-

faktor penyebab mahasiswa mengalami problematika dalam pembelajaran bahasa Arab 

di Fakultas Studi Islam UNISKA adalah: Faktor mahasiswa Minat dan perhatian 

mahasiswa terhadap pelajaran bahasa Arab sudah cukup baik dan keaktifan siswa 

terhadap pelajaran bahasa Arab yaitu dengan mengerjakan tugas cukup aktif, akan tetapi 

dalam masih ada sejumlah mahasiswa yang tidak aktif dalam pembelajaran bahasa arab. 

Faktor dosen pengalaman dosen sudah cukup berpengalaman dalam mengajar bahasa 

Arab, akan tetapi metode mengajarnya harus lebih banyak lagi agar mahasiswa tidak 

bosan dalam pembelajaran. Faktor Fasilitas/Sarana dan Prasarana,  Fasilitas sarana 

prasarana sudah cukup mendukung terhadap proses pembelajaran bahasa Arab, akan 

tetapi ada beberapa kelas belum tersedianya TV LED sebagai media pembelajaran, juga 

minimnya LCD Proyektor yang disiapkan fakultas. Faktor Lingkungan Lingkungan 

sosial masih kurang mendukung terjadinya proses belajar bahasa Arab. 

Saran 

Dalam hal ini penulis menyampaikan beberapa masukan yang penulis harapkan 

dapat menjadi pemikiran bahan pertimbangan lebih lanjut 1). Kepada Pimpinan 

Fakultas atau pimpinan Prodi hendaknya membagi kelas yang sesuai standar agar 

terciptanya proses belajar mengajar yang baik.2). Dosen bahasa Arab hendaknya jangan 

mengabaikan penggunaan metode yang bervariatif karena hal ini dapat mengatasi 

kebosanan terhadap pelajaran yang diberikan, karena apabila media yang ada kurang 

lengkap maka guru yang bersangkutan dapat membuat sendiri medianya walaupun 

sederhana agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik walaupun ruangan yang 

belum cukup memungkinkan dalam belajar mahasiswa dan agar mahasiswa lebih giat 

lagi dalam belajar bahasa Arab.3). Kepada mahasiswa semester 1 Fakultas Studi Islam 

UNISKA, hendaknya lebih ditingkatkan lagi minat dalam belajarnya yaitu dengan 

perhatian yang tinggi dari orang disekitarnya agar tercapai prestasi belajar yang lebih 

baik. 
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Nanin Sumiarni, Pembelajaran bahasa Arab bagi mahasiswa pemula di pusat bahasa dan 
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Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta; Pustaka 
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ABSTRAK 

Manajemen Pengelolaah harta kekayaan pada pengusaha muslim di Martapura 

merupakan orientasi dari penelitian ini. Bertitik tolak dari konsep Manajemen 

Pengelolaan Harta peneliti berusaha mengupas lebih dalam bagaimana konsep mereka 

mengelola harat sehingga harta tersebut menjadi sebuah keberkahan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah memberikan penjelasan mendalam berkenaan dengan Manajemen 

pengelolaan Harta kekayaan yang dilakukan oleh para pengusaha muslim di martapura. 

Penelitian ini tergolong model penelitian lapangan. Di karenakan penelitian ini memilih 

lokasi Kabupaten Kota martapura. Maka untuk mengungkap permasalahan tersebut 

peneliti menggunakan pendekatan normative sosiologis. Dalam menupas dan 

menganalisa permasalahan peneliti menggunakan model analisis diskrriptif kualitatis. 

Dengan demikian akan ditemukan scenario dari kondisi real yang terjadi di lapangan. 

mailto:hulaify@gmail.com
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Serangkaian proses tersebut menjadikannya sebuah diskripsi yang terangkai 

(concatenated description) sehingga mudah di pahami. Kesimpulan dari penelitian ini 

yaitu para pegusaha muslim di Martapura mempunyai konsep manajemen pengelolaan 

harta yang berorientasi kepada keridhaan Allah SWT. Sehingga tahapan dan skema 

manajemen yang mereka lakukan selaras dengan tujuan hukum syara’. Namu di sisi lain 

ada beberapa hal yang perlu di sempurnakan. Khsusnya berkenaan dengan pengelolaan 

sisa dari pendapatan, kecedrungan mereka dalam menggunakan adalah lebih kepada 

distribusi angsung. Alangkah lebih bainya mereka mengalokasikan dana mereka dalam 

bentuk investasi jangka pangjang. Sehigga konsep falah dalam pemahaman ekonomi 

syaraiah bisa tercapai. 

 

Kata Kunci : Manajemen, Pengelolaan, Harta Kekayaan, Pengusaha Muslim. 
 

 

ABSTRACT 

Wealth management in moslem’s enterprenuer at Martapura is an orientation of this 

research. Besed on wealth management concept, the researcher try to explore how is 

their the wealth management concept so that their wealth bring blessings. The aim of 

this research to gire more explanation related on wealth management concept that done 

by moslem’s enter prenuer at Martapura. This research is a field research. Because of 

this research choices Martapura Kabupaten Banjar, so for reveling the problem, research 

apply sosiologic normative approach. in revaling and analyze the problem, research 

apply qualitative description opproach. So will found the answer  from real condition 

that happened in the field. A series of those process make a description that thereaded 

(concatenated description) so easy to understand.  The cunclosion of this research is 

moslem’s enterprenuer at Martapura have wealth management concept the oriented to 

Allah SWT’s blessings. So the steep and management schemesthat they did in 

eccordance with syari’s laws. But in orther side, there are several things that need to be 

anhanched aspecially, related to the management of incoe rest. They have preference in 

using to distribute directty better to allocated their fund in long term investment. So 

concept “Falah” in syariah economic understanding can be reached. 

Keywords : Management, Wealth, Moslem’s, Enterprenuers.  

 

PENDAHULUAN 

Pergerakan arah ekonomi pada saat sekarang ini memebawa dampak pada perubahan 

pola kehidupan ekonomi masyarakat. Perspektif Ekonomi Syariah Masyarakat (ummat) 

dalam kontek Islam merupaka prioritas utama. Kesejahteraan dapat terwujud jika 

adanya kerja sama yang baik antara pemimpin dengan ummat, penjual dan pembeli, si 

kaya dan si miskin dan lain-lain. Orientasi utama dalam siklus ekonomi adalah harta 

(maal). Pendistribusian kekayaan yang merata menjadi tolak ukur terwujudnya 
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kesejahteraan. Dalam konteks pendistribusian tentunya di tuntut untuk beriskap adil. 

Rasa  keadilan tidak hanya di lihat dari sisi materi namun dari sisi propesionalisme dan 

nilai-nilai ke imanan pada pelakunya. 

Dengan demikian perlu adanya pemahaman yang bersifat menyeluruh kepada 

para pelakunya. Konteks ini tentunya erat hubungannya dengan konsep menajemen 

pengelolaan harta kekayaan. Pertolak dari permasalaha tersebut penelitian ini dilakukan 

dengan memilih wilayah kabupaten Banjar tepatnya adalah Kota Martapura. Ada 

beberapa alasan mengapa lokasi penelitian di lakukan di Kota Martapura salah satunya 

adalah latar belakang kehidupan masyarakatnya adalah religus. Nilai-nilai keimanan 

dalam hal ini sebagai standar dasar tentunya akan mudah di kaji pada masyarakat yang 

mempunyai latar belakang religuis yang tinggi.(Pedesaan, 2012) Kemudian nilai 

kearifan local merupakan unsur yang utama dalam mengkaji permasalahan tersebut. 

Dari sisi inilah kami berharap dan mempunyai keyakinan bahwa penelitian ini layak 

untuk dilakukan. Latar belakang ini lah yang menjadi alasan penting mengapa penelitian 

ini di lakukan. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang kami lakukan tergolong kedalam jenis penelitian kualitatif 

serta berorientasi kepada penelitian lapangan. Model pendekatan yang kami gunakan 

adalah pendekatan normative sosiologis. Pendekatan normative digunakan untuk 

mengualas bagaimana pandangan hukum syara terkait ketentuan dalam pengelolaan 

harta kekayaan. Kemudian pendekatan sosiologis juga merupakan factor pendukung 

dikarenakan milihat kepada realitas kehidupan masyarakat kota Martapura yang agamis. 

Data yang digunakan disini di bagi menjadi dua yaitu data primer data skunder yang 

berpusat kepada para pengusaha yang dikategorikan sukses dalam perspektif masyakat. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Setelah semuanya berjalan makan dalam tahapan akhir kami memilih 

model analysis analisis diskriptif dan penjelasan (explanation). Tidak hanya berhenti 

pada tahapan tersebut peneliti juga mengelaborasi dengan anisis dengan menggunakan 

pendekatan normative hal ini dikarenakan basisis dari penelitian ini adalah kalam 

konteks syariah. Gambaran umum yang dapat di gambarkan dari proses analisis ini 

adalah dengan tahapan memberikan diskripsi dari fenomena-fenomena yang ada dalam 

teks baik itu mengacu kepada data literature maupun data di lapangan. Dengan 
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demikian akan ditemukan scenario dari kondisi real yang terjadi di lapangan. 

Serangkaian proses tersebut menjadikannya sebuah diskripsi yang terangkai 

(concatenated description) sehingga mudah di pahami.(Norman K Denzin, 2009) 

 

PEMBAHASAN 

Kehidupan masyarakat Martapura sudah sangat dikenal dengan ciri khas budaya 

Islam yang kental. Hal tersebut membawa dampak besar dalam pola pikir dan pergaulan 

yang ada terlebih lagi dalam memandang kehidupa. Berkenaan dengan pekerjaan 

kebanyakan masyarakat Martapura kalau dipandang dari sisi ekonomi mereka, 

perdagangan merupakan rutinitas keseharian mereka. Namu ada hal yang menarik dari 

dalam kehidkupan mereka yaitu terkait dengan menuntut ilmu. Sebagai contoh, apabila 

jadwal pegajian dimana mereka menuntut ilmu mereka akan meliburkan kegiatan 

ekonomi mereka.  

Dari beberapa informan yang telah ada, mereka beranggapan bahwa dengan cara 

seperti hal di atas, mereka mendapatkan keberkahan rezeki yang mereka usahakan 

setiap harinya. “Harta Barokah” dalam istilah mereka merupakan tujuan utama mereka 

dalam mencari harta. Jadi tidak semata-mata memandang materi melainkan keridhaan 

Allah merupakan tujuan utama mereka.  

Kegitan ekonomi yang mereka lakukan serat dengan nilai ibadah. Hal tersebut 

dibuktikan dengan kegemaran mereka bersedeqah dan berinfak terlebih lagi dalam hal 

menuntut ilmu. Tidak salah jika orientasi kegitan ekonomi mereka mengarah kepada 

mencari ridha Allah SWT. 

Para pengusaha yang boleh dikatakan sukses dan terkenal di Martapura 

mempunyai kecendrungan bersifat darmawan, tidak hanya itu derajat ke-ilmuan agama 

mereka juga sudah diatas rata-rata kebanyakan masyarakat Martapura. Bermodal ilmu 

agama mereka membangun bisnis dan usaha dari dasar dan dikelola secara 

kekeluargaan serta turun temurun. Dari beberapa pegusaha yang telah peneliti 

wawancarai mereka beranggapan bahwa harta harus dialokasikan sesuai dengan 

amanahkan oleh hukum syara’. Menurut mereka tujuan alokasi harta dalam Islam 

adalah:(Informan, 2016) 

1. Untuk mengharap pahala dan ridha Allah 
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Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direlasikan untuk mendapat 

pahala dari Allah. Allah telah memberikan tuntunan kepada hamba-Nya agar 

menjadikan alokasi dana sebagai  bagaian dari amal saleh yang mendekatkan seorang 

muslim kepada Tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan 

yang ada didalamnya.(Ibrahim, 2015) 

2. Untuk  mewujudkan kerjasama antar anggota masyakat dan tersedianya jaminan 

sosial. 

 Manusia hidup didunia ini ada yang ditakdirkan menjadi kaya dan ada yang 

miskin, di level pertengahan dan di level atas,  itu semua tidak menjadi 

halangan  untuk menjalin kerjasama antar manusia dalam semua bidang selama 

itu dalam kebaikan. 

 Pemberian nafkah akan mendidik jiwa untuk memiliki semangat kebersamaan 

dan menjadikannya sebagai kesahajaan bersama Islam.  

3. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab individu, terhadap kemakmuran diri, 

keluarga dan masyarakat. 

 Islam telah mewajibkan adanya pemberian nafkah terhadap beberapa kelompok 

masyarakat yang termasuk dalam kategori saudara dan yang digolongkan 

sebagai saudara. Contoh: Dalam keluarga, laki-laki bertanggung jawab 

terhadap pemenuhan kebutuhan dan pemberian nafkah kepada seluruh 

keluarganya. Kita harus mempunyai tanggung jawab terhadap diri kita atas apa 

yang kita telah perbuat. 

 Ekonomi akan bergerak dan berputar disebabkan tumbuhnya perasaan yang 

didorong oleh kewajiban memberikan nafkah. 

4. Untuk meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah. 

Media dan sumber nafkah sangat banyak dan beragam. Negara punya kewajiban 

untuk menjaganya, baik dengan membuka lapangan kerja, meningkatkan upah 

dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu.(Syatibi, 1994) Orang 

yang memiliki jabatan khusus, ia harus memberikan gaji yang layak kepada 

karyawan. Seorang laki-laki memberikan jaminan kepada istri, anak, cucu, orang 

tua, dan kerabat lainnya. 

5. Agar negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara negara yang masih 

miskin. 
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 Nafkah merupakan kewajiban negara sebagaimana kewajiban itu dipikulkan 

ditangan individu untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat. Peran negara 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyediakan lapangan kerja bagi para pengganguran, 

b. Memberiakan nafkah kepada golongan masyarakat yang tidak memiliki 

sumber penghasilan serta tidak ada orang yang menjamin nafkah.(Sina, 

1911) 

 Golongan yang masuk kategori ini: orang sakit, gila,manula, anak kecil yang 

tidak punya keluarga, dll. 

6. Menyediakan pendidikan dan sarana kesehatan secara gratis. 

7. Penyediaan tempat tinggal untuk menampung orang-orang lemah,jompo,gila dan 

yang terganggu kesehatannya. 

Kontrol penggunaan kekayaan dalam perspektif para pengusaha Muslim 

Martapura adalah sebagai berikut:(Informan, 2016) 

1. Memberikan nafkah dalam medan yang bersifat syar’i agar mencapai tujuan 

agama dan orientasi dunia. 

 Tujuan agama: alokasi harta dalam bidang kebaikan untuk menghasilkan 

pahala akhirat. Contoh: shadaqah kepada fakir miskin, pembangunan masjid, 

rumah sakit, sarana pendidikan, dan menolong orang yang kelaparan, dll. 

 Orientasi dunia: sarana yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan 

manusia. Contoh: pembangunan properti, perbaikan sarana transportasi, dan 

penyediaan pelayanan publik.(Faruqi, 1998) 

2. Penggunaan harta untuk hal-hal yang dilegalkan, dianjurkan, atau yang 

diwajibkan.Pembelanjaan harta untuk hal-hal yang diharamkan termasuk kategori 

pemborosan harta.(Khaliil, 2010) Contoh: pembelanjaan minuman keras, daging 

babi, prostitusi, dan segala bentuk penyebaran kerusakan lainnya. 

3. Alokasi harta di jalan yang diperbolehkan hendaknya dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan. 

 Dalil: QS. Al-Furqan: 67, QS. Al-Isra’: 29  alokasi harta yang diperbolehkan 

harus dilakukan sesuai kebutuhan, tambahan ukuran kebutuhan dikategorikan 

berlebihan yang dilarang.(Yusuf) 

 Macam-macam alokasi harta: 
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a. Alokasi itu dalam bidang yang sesuai dengan keadaan pelaku dan jumlah 

harta yang dimiliki. 

b. Dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri: 

1. Untuk menghindari adanya bahaya (baik yang terduga maupun yang 

tak terduga). Hal ini diperbolehkan. 

2. Yang tidak termasuk kategori itu. Mayoritas ulama mengkategorikan 

ini sebagi berlebihan. 

3. Penggunaan harta berbanding lurus dengan sumber pemasukan 

(pekerjaan) agar tidak terbebani da menjadi para penghutang. 

 Banyaknya belanja untuk keperluan dunia dimakruhkan, namun jika untuk 

kebutuhan mendesak seperti ada tamu, hari raya, atau resepsi. 

Di sisi lain, mereka memandang ikhtiar yang mereka lakukan dalam aktivitas ekonomi 

terkait memperoleh harta kekayaan, tidak lepas dari yang namanya karyawan tentunya 

mereka mempunyai padangan tersendiri tetang mengelola karyawan. Upah yang 

diberikan kepada para pegawai dan pekerja sebagai ganti kewajiban yang telah 

ditunaikan merupakan satu kewajiban. Ketika menyelesaikan pekerjaan, para pegawai 

dan pekerja berhak untuk mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup 

diri dan orang yang menjadi tanggungan mereka. Nabi Muhammad memerintahkan 

untuk segera memberikan gaji kepada karyawan setelah pekerjaannya 

diselesaikan.(Paramadina, 2016) Pengabdian terhadap hak karyawan merupakan bentuk 

dari dorongan yang mengarah siksaan yang paling pedih, Sesuai dalam firman Allah 

dalam hadis qudsi: 

“Tiga orang yang Aku musuhi di hari kiamat; Orang yang memberi atas nama-Ku, 

kemudian diminta lagi, orang yang menjualbelikan orang yang merdeka kemudian 

memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan karyawan kemudian ia mengambil 

seluruh haknya dan tidak sedikitnya memberinya sesuatu.” 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa para pengusaha muslim Martapura 

mempunyai konsep yang selaras dengan konsep syara’. Namun tentunya perlu juga kita 

selaraskan dengan pandagan pengeloan Harta dalam pandagan ekonomi syariah. 

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa manajemen pengelolaan harta 

kekayaan tidak lepas dari hal yang dimana kita mempunyai tanggung jawab terhadap 

diri kita dan orang-orang di sekitar kita maka, dirumuskan bahwa distribusi dalam 
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konsep maajemen pengelolaan harta mempunyai tujuan untuk mendapatkan keberkahan 

maka harus memperhartikan pada:   

1. Prioritas Pemanfaatan Harta(Haritsi, 2006) 

2. Prinsip Halal & Thayyib Dalam Konsumsi(UII, 2008) 

3. Menghindari Tabdzir dan Israf(Tarmizi, 2013) 

4. Kesederhaan (Moderat) 

5. Kosumsi Sosial 

6. Pemanfaatan Harta Untuk Masa Depan 

Ke enam konsep inilah yang menjadi tolak ukur dalam Manajemen Pengelolaan Harta 

kekayaan pada Pengusaha muslim di Martapura. Walaupun dalam keseharian mereka di 

sibukkan dengan permasalahan keduniaan mereka tetap berpegang teguh kepada nilai-

nilai keimana sehingga mereka tidak lalai dalam menerima amanah dari Allah untuk 

mengelola harta. 

KESIMPULAN 

1. Islam memberikan peluang besar kepada umatnya untuk memajemen harta. Namun 

perlu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan di jaga. Yaitu berkenaan 

alokasi penggunaan harta dan bagaimana harta tersebut bisa menjadi sarana untuk 

meningkatkan iman kepada Allah SWT.  

2. Pola yang dilakukan oleh para pengusaha Muslim di Martapura tidak lepas dari 

tuntunan yang telah dijabarkan dalam hukum fiqih muamalah. Yaitu dengan tidak 

merasa bahwa pemilik harta tersebut adalah siapa yang mendapatkanya melaika itu 

adalah perantara semata untuk menyalurkan kepada siapa yang berhak 

menerimanya. Kemudian juga konsep mereka dalam memanajemen harta adalah 

pondasi utamanya adalah mengharapkan ridho Allah SWT semata. Hal inilah yang 

bisa medatangkan keberkahan di mata pengusaha muslim martapura.  
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ABSTRAK 

Buku ajar sains merupakan buku uraian tentang bahan mata pelajaran yang disusun 

secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, 

dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan, buku mata pelajaran sains tersebut 

berisikan tentang obyek dan fenomena alam yang diperoleh dari pemikiran dan 

penelitian para ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen 

menggunakan metode ilmiah. Berdasarkan gagas yang dilakukan oleh kementerian 

agama pasca perubahan status madrasah menjadi sekolah umum berciri khas agama 

Islam, maka hendaknya buku ajar sains diintegrasikan dengan nilai-nilai agama yang 

dapat mengantarkan anak untuk mengagungkan ciptaan-Nya melalui proses 

pembelajaran .Penelitian ini, bertujuan untuk menjelaskan isi buku ajar sains kelas III 

dan VI pada kurikulum 2013 yang berbasis integrasi sains dan Islam serta menjelaskan 

pola integrasi sains dan Islam dalam buku mata pelajaran sains di Madrasah Ibtidaiyah 

(MI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi teks (library 

research). Yang menjadi bahan kajian adalah teks-teks yang ada dalam buku ajar sains 

berbasis integrasi sains dan Islam yang sekaligus menjadi data primer. Selain itu data 

juga di peroleh sumber-sumber sekunder sebagai konfirmasi dan penunjang sumber data 

primer. Sedangkan, metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi (content 

analysis). 

 

Kata Kunci : Buku Ajar Sains, Integrasi Sains dan Islam, Perspektif 

 

 

ABSTRACT 

Science textbook description of a book about the subject material is arranged 

systematically and has been selected based on specific goals, learning orientation, and 

development of students to be assimilated, the science textbooks containing about 

objects and natural phenomena derived from the thinking and research scientists who 

done with skill experiment using the scientific method. Based on the idea that religion 

conducted by the ministry after the change of status of public school madrassa be 

distinctively Islamic religion, then it should be integrated science textbooks with 

religious values that can deliver the child to glorify His creation through the learning 

process. This study aims to describe the content of the science curriculum textbook in 

2013 based on the integration of science and Islam and explain the patterns of 

integration of science and Islam in the textbooks of science in Government Elementary 

School. This study used a qualitative approach through the study of texts (research 

library). Which is the subject of the study is that there are texts in science textbooks and 

science-based integration of Islam which is also the primary data. In addition, data was 

also obtained secondary sources as confirming and supporting the primary data source. 

Meanwhile, the research method used was content analysis (content analysis). The 

mailto:jumiati.jumi88@gmail.com
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results showed that the science textbooks in Government Elementary School based on 

the integration of science and Islam has not been significant. This is indicated by the 

amount of text that is still a bit of a general nature and contents, only a brief description 

of the Almighty God as the creator, the diversity of his creation, suggestions for 

ingratitude towards God and His creation take advantage of for a good purpose. While 

the pattern of integration of science and Islam in the textbooks of science in 

Government Elementary School can be formed by growing values in science learning so 

that these values can be applied to the student as his attitude that eventually will become 

a behavior that is based on faith and devotion to God. 

 

Keywords: Integration Science and Islam, Perspectives, Science Textbook 

 

PENDAHULUAN 

Banyak pakar saintis muslim menginginkan hilangnya dikotomis antara ilmu 

pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Yang diinginkan adalah ilmu yang 

islamis yaitu ilmu yang dikembangkan dengan dasar-dasar norma atau nilai-nilai Islam. 

Pasca Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disahkan, yang kemudian diikuti sejumlah peraturan terkait di bawahnya, telah terjadi 

perubahan signifikan terkait posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. 

Madrasah tidak lagi dipandang sekedar sebagai sekolah agama melainkan diakui 

sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam.  

 Kenyataannya, siswa madrasah lebih disibukkan dengan kajian materi-materi 

umum sebagaimana dilakukan oleh siswa sekolah. Sementara kajian keislaman menjadi 

kian terbatas. Apalagi materi agama Islam tidak termasuk dalam mata pelajaran yang di-

UNAS-kan, sehingga perhatian terhadap materi keislaman semakin tidak optimal. 

Kenyataannya, siswa madrasah lebih disibukkan dengan kajian materi-materi umum 

sebagaimana dilakukan oleh siswa sekolah. Sementara kajian keislaman menjadi kian 

terbatas. Apalagi materi agama Islam tidak termasuk dalam mata pelajaran yang di-

UNAS-kan, sehingga perhatian terhadap materi keislaman semakin tidak optimal. 

Kekhawatiran di atas direspon oleh Kementerian Agama (sebagai penanggung 

jawab pengelolaan madrasah) dengan menggagas integrasi mata pelajaran agama dan 

mata pelajaran umum di madrasah melalui tiga upaya. Pertama, program mafikkib 

(matematika, fisika, kimia, bahasa inggris, dan biologi)bernuansa Islam. Kedua, 

program pelajaran agama bernuansa ilmu pengetahuan ilmu dan teknologi (Iptek) . 
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Ketiga, program penciptaan suasana keagamaan.Upaya ini terutama yang nomor 

(pertama) sering disebut sebagai upaya islamisasi sains.   

Untuk melaksanakan gagasan tersebut, dibutuhkan sejumlah komponen 

pendukung, terutama buku ajar dan tenaga pendidik. Buku ajar untuk mata pelajaran 

umum di madrasah harus sudah diintegrasikan dengan materi keislaman agar guru dan 

murid memiliki panduan baku. Sepengetahuan peneliti permasalahan ini belum ada 

yang meneeliti, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui dan mengkaji buku mata 

pelajaran sains kurikulum 2013 di madrasah ibtidaiyah dalam perspektif integrasi sains 

dan Islam. Dikarenakan salah satu standar kompetensi lulusan madrasah ibtidaiyah 

adalah peserta didik harus memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya 

diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social, 

alam sekitar serta dunia dan peradabannya. 

Model Integrasi sains dan Islam dalam lembaga pendidikan Islam,perlu diadakan 

tahapan-tahapan atau formulasi integrasi sains dan Islam yaitu sebagai berikut: 

a) Menjadikan kitab suci sebagai basis atau sumber utama ilmu, al-Qur’an dan 

haditsdalam pengembangan ilmu diposisikan sebagai sumber ayat-ayat qauliyyah 

sedangkan hasil observasi, eksperimen dan penalaran-penalaran yang logis 

diletakkan sebagai sumber ayat-ayat kauniyyah. Dengan memposisikan al-Qur’an 

dan hadis  sebagai sumber ilmu, maka dapat ditelusuri semua cabang ilmu 

mempunyai dasar yang bersifat konsep di dalamnya. Ilmu  hukum mislanya, sebagai 

rumpun ilmu sosial maka dikembangkan dengan mencari penjelasan-penjelasan pada 

al-Qur’an dan hadis sebagai ayat qauliyyah sedangkan hasil-hasil dengan melalui 

observasi, eksperimen, dan penalaran logis sebagai ayat-ayat yang kauniyyah.  

Berbagai ilmu yang dikembangkan dengan memposisikan ayat yang qauliyyah dan 

ayat yang kauniyyah sebagai sumber utama maka dikotomi ilmu (memisah-misahkan 

ilmu umum dan Agama) yang begitu marak dipersoalkan selama ini dapat 

terselesaikan.  

b) Memperluas batas materi kajian Islam dan menghindari dikotomi ilmu, dikotomi 

ilmu yang selama ini selalu dipersoalkan mungkin merupakan kemauan umat Islam 

itu sendiri atau memang perguruan tinggi agama Islam yang ada di dunia ini  masih 

belum bisa mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum. Masalah ini memang 

tidak mudah untuk dijawab melainkan butuh rumusan-rumusan yang matang dan 
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gagasan-gagasan yang lebih tajam. sebagai seorang sarjana muslim kita dituntut 

untuk turut andil atas keterpurukan Islam dalam ilmu pengetahuan dan tekhnologi 

sebagaimana yang kita rasakan saat ini. 

c) Menumbuhkan pribadi yang berkarakter ulul albab, ulul albab adalah orang yang 

memiliki akal yang murni, yang tidak diselimuti oleh kulit, yakni kabut 

(kemaksiatan) yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir.  

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi teks dan 

meanalisis dokumen terhadap buku ajar sains kelas III dan VI semester 1 kurikulum 

2013 di madrasah ibtidaiyah. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 

buku ajar kurikulum 2013 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kelas III dan VI 

semester 1. Buku ajar kurikulum 2013 untuk kelas III terdiri dari 5 tema yang di 

dalamnya terdapat beberapa tema dan subtema, sedangkan buku ajar untuk kelas VI 

terdiri dari 4 tema yang di dalamnya juga terdapat beberapa tema dan subtema.Masing-

masing buku jumah halamannya kurang lebih 200 halaman. Buku tersebut, karya Yanti 

Kurnianingsih, Lubna Assagaf, Iba Muhibba, dan Nurhasanah.dan diterbitkanoleh 

Kementerian Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2015. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian terhadap isi buku mata pelajaran sains yang telah dipilih sebagai 

sumber data menunjukkan bahwa dalam buku ajar sains kelas III semester1ditemukan 

sejumlah teks pada 13 tempat berbeda yang diintegrasikan dalam Islam yaitu sebagai 

berikut: 

a) Tema pertama dengan subtema satu, pembelajaran ketiga pada halaman dua puluh 

enam, 

b) Tema pertama dengan subtema satu, pembelajaran keempat pada halaman tiga puluh 

tujuh dan tiga puluh delapan, 

c) Tema pertama dengan subtema satu, pembelajaran kelima pada halaman empat puluh 

lima, 

d) Tema pertama dengan subtema satu, pembelajaran keenam pada halaman empat 

puluh sembilan, 
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e) Tema pertama dengan subtema tiga, pembelajaran pertama pada halaman seratus dua 

puluh empat, 

f) Tema ketiga dengan subtema satu, pembelajaran kedua pada halaman dua puluh dua, 

g) Tema ketiga dengan subtema satu, pembelajaran keempat pada halaman tiga puluh 

delapan, 

h) Tema ketiga dengan subtema dua, pembelajaran keempat pada halaman seratus, 

i) Tema ketiga dengan subtema dua, pembelajaran kelima pada halaman seratus dua 

belas, 

j) Tema ketiga dengan subtema tiga, pembelajaran kedua pada halaman seratus empat 

puluh empat, 

k) Tema ketiga dengan subtema tiga, pembelajaran keempat pada halaman seratus enam 

puluh lima dan seratus enam puluh enam, 

l) Tema keempat dengan subtema dua, pembelajaran keenam pada halaman seratus 

empat, dan 

m) Tema keempat dengan subtema tiga, pembelajaran keenam pada halaman seratus 

lima puluh Sembilan. 

Sedangkan pada kelas VI semester 1 ditemukan enam belas teks di tempat 

berbeda yang diintegrasikan dengan Islam yaitu sebagai berikut: 

a) Tema pertama dengan subtema satu, pembelajaran ketiga pada halaman tiga puluh 

satu, 

b) Tema pertama dengan subtema satu, pembelajaran keempat pada halaman empat 

puluh tiga, 

c) Tema pertama dengan subtema tiga, pembelajaran pertama pada halaman seratus dua 

puluh dua, 

d) Tema pertama dengan subtema tiga, pembelajaran kedua pada halaman seratus dua 

puluh sembilan, 

e) Tema pertama dengan subtema tiga, pembelajaran keempat pada halaman Seratus 

tiga puluh sembilan, 

f) Tema pertama dengan subtema tiga, pembelajaran kelima pada halaman seratus 

empat puluh delapan, 

g) Tema kedua dengan subtema dua, pembelajaran pertama pada halaman empat puluh 

dua, 
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h) Tema ketiga dengan subtema satu, pembelajaran pertama pada halaman sebelas,  

i) Tema ketiga dengan subtema satu, pembelajaran kedua pada halaman dua puluh, 

j) Tema ketiga dengan subtema satu, pembelajaran ketiga pada halaman tiga puluh 

satu,  

k) Tema ketiga dengan subtema satu, pembelajaran keempat pada halaman empat puluh 

tiga, 

l) Tema ketiga dengan subtema dua, pembelajaran pertama pada halaman enam puluh 

tiga, 

m) Tema ketiga dengan subtema tiga, pembelajaran keempat pada halaman seratus dua 

puluh empat, 

n) Tema ketiga dengan subtema tiga, pembelajaran kelima pada halaman seratus tiga 

puluh dua, 

o) Tema keempat dengan subtema dua, pembelajaran pertama pada halaman lima puluh 

satu, dan 

p) Tema keempat dengan subtema dua, pembelajaran keempat pada halaman tujuh 

puluh tujuh. 

Hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa isi buku mata pelajaran sains di 

madrasah ibtidaiyah belum terintegrasi baik dengan sains dan Islam. Hal ini ditunjukkan 

dengan jumlah teksnya yang masih sedikit dan isinya masih bersifat umum, hanya 

berupa deskripsi sangat ringkas tentang Allah SWT sebagai pencipta, keanekaragaman 

ciptaan-Nya, anjuran untuk mensyukuri nikmat-Nya, dan memanfaatkan ciptaan-Nya 

untuk tujuan yang baik. 

KESIMPULAN 

Buku ajar sains kurikulum 2013 di madrasah ibtidaiyah belum signifikan 

terintegrasi dengan ajaran Islam. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah teksnya yang masih 

sedikit dan isinya masih bersifat umum, hanya berupa deskripsi sangat ringkas tentang 

Allah SWT sebagai pencipta, keanekaragaman ciptaan-Nya, anjuran untuk mensyukuri 

nikmat-Nya, dan memanfaatkan ciptaan-Nya untuk tujuan yang baik. 

Dengan buku ajar berbasis integrasi sains dan Islam yang belum signifikan, sulit 

rasanya untuk melakukan integrasi ilmu di madrasah ibtidaiyah dan membekali peserta 

didik dengan ajaran Islam yang memadai melalui pelajaran tersebut. Karena itu, 

kementerian agama sebagai penanggung jawab penyelenggaraan madrasah sudah 
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waktunya membuat kebijakan agar semua bahan ajar materi umum di madrasah 

dirancang atau disusun secara khusus, tidak seperti saat ini yang sama dengan buku ajar 

di sekolah, agar lebih leluasa mengembangkan bahan ajar yang bernuansa islami.  
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PERATURAN PERUNDANGAN 

 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7  

609 
 

Muhammad Rifqi Hidayat 

Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan 

E-mail : rifqihidayat91@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat perusahaan belum mencapai kesatuan 

pemikiran (unity of thought). Kelompok pertama memilih untuk mendefinisikan zakat 

dalam arti sempit, bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan 

kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam 

jumlah dan syarat-syarat tertentu. Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa zakat 

harus diartikan secara luas, bahwa perusahaan bisa memiliki arti syakhṣiyyah 

i‘tibāriyyah (badan yang disetarakan dengan individu/orang), dan dapat diwajibkan 

untuk mengeluarkan zakat. Zakat perusahaan sendiri telah diakomodir di dalam Pasal 1 

angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahkan Baznas sebagai lembaga yang 

ditugaskan oleh pemerintah untuk menerima dan mendistribusikan zakat juga telah 

memfasilitasi perusahaan yang ingin mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu perlu 

diperjelas tentang bagaimana sebenarnya kedudukan perusahaan sebagai subjek zakat 

menurut tinjauan fikih maupun peraturan perundangan. Penelitian ini berjenis 

kepustakaan dan menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan yuridis. 

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab Fikih Kontemporer yaitu 

Fiqh Zakat karya Yusuf al-Qaradawi, dan al-Mu’amalah al-Haditsah wa Ahkamuha 

karya Abdurrahman Isa, serta peraturan perundangan sebagai pembanding, terutama 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Analisa data yang digunakan adalah analisis 

kualitatif yang didukung dengan metode berfikir induktif. 

 

Kata Kunci : Subjek Zakat, Zakat Perusahaan 

ABSTRACT 

The scholars of Indonesia in addressing the zakat companies have not reached the unity 

of thought. The first group chose to define charity in the narrow sense, that the subject 

of zakat (muzakki) is only obligated to a Muslim who had reach mukallaf, independent, 

and has a certain condition and quantities of wealth. While the second group said that 

zakat should be interpreted broadly, that the company should be recognized as 

syakhṣiyyah i'tibāriyyah (which is a legal entity that recognized as an individual 

person), and may be required to issue a zakat. The zakat of companies itself has been 

accommodated in Article 1 paragraph 5 of Law No. 23 of 2011. BAZNAS, as an 

institution assigned by the government to receive and distribute zakat has also 

facilitated the company who want to spend their zakat. Therefore, it needs to be clarified 

on how exactly the company's position as subject to zakat according to a review of fiqh 

and legislation. This research is published as a literature research by using the normative 

legal approach and the judicial approach. The primary data in this study are  

Contemporary Fiqh books namely Fiqh Zakat authored by Yusuf al-Qaradawi, and al-

Mu’amalah al-Haditsah wa Ahkamuha authored by Abdurrahman Isa, as well as 
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legislation as a comparative material, especially Law No. 23 of 2011. Analysis of the 

data used is a qualitative analysis supported by the inductive method. 

 

Keywords: Subject of Zakat, Zakat of Companies 

 

PENDAHULUAN 

Zakat yang merupakan urutan keempat dari rukun Islam adalah sangat penting 

dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Zakat memiliki hikmah yang dapat 

dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam 

kerangka ini, secara vertikal zakat menjadi perwujudan dari ketundukan (ibadah) 

seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari ungkapan solidaritas-

kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat 

dapat sekaligus mempererat hubungannya kepada Allah (ḥablun min Allāh) dan 

hubungan kepada sesama manusia (ḥablun min an-nās). Dengan kata lain, zakat 

menjadi perwujudan dari pengabdian kepada Allah dan pengabdian sosial kepada 

masyarakat. (Asnaini, 2008:1) 

Seiring kemajuan zaman, akhir-akhir ini banyak bermunculan persoalan-persoalan 

kontemporer terkait dengan semakin bertambahnya jenis harta yang wajib dizakati. 

Salah satunya adalah zakat perusahaan. Para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat 

perusahaan belum mencapai kesatuan pemikiran (unity of thought). Kelompok pertama 

memilih untuk mendefinisikan zakat dalam arti sempit, dimana bagi kelompok tersebut 

harta benda yang menjadi sumber zakat itu harus ada penegasan dari Rasulullah.  Maka 

menurut golongan ini tidak ada zakat pada perusahaan, karena tidak ada penegasan dari 

Rasulullah. Pendapat ini mengacu kepada penjelasan para ulama klasik yang 

menyebutkan bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada 

seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah 

dan syarat-syarat tertentu. Tidak ada kewajiban bagi badan hukum, serikat, ataupun 

perusahaan untuk menunaikan zakat (Yusuf Qardhawi, 2011:96). 

Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa zakat harus diartikan secara luas 

dengan alasan keumuman nash tentang zakat. Dalam hal ini, kembali kepada prinsip 

sumber zakat ialah prinsip an-Nama’ atau al-Istinma’ (prinsip produktif) dan di luar 

kebutuhan pokok berdasarkan dalil-dalil umum zakat dalam al-Qur’an dan sunnah. Di 

samping alasan tersebut, golongan ini juga berpendapat bahwa perusahaan bisa 

memiliki arti syakhṣiyyah i‘tibāriyyah (badan yang disetarakan dengan individu/orang). 
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Terlebih, sebagaimana pajak, negara sendiri telah mengatur bahwa perusahaan juga 

memiliki tanggung jawab untuk peduli terhadap sesama. Dalam konteks ini, zakat bisa 

menjadi media bagi berbagai perusahaan untuk membantu masyarakat. (Noor Aflah, 

2009:92) 

Terkait dengan kondisi ini, penulis ingin mengkaji bagaimana pandangan fikih 

maupun peraturan perundangan mengenai zakat perusahaan secara lebih spesifik dalam 

sebuah penelitian yang berjudul “Perusahaan sebagai Subjek Zakat dalam 

Perspektif Fikih dan Peraturan Perundangan” 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (research of library). 

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun untuk menjawab pokok masalah adalah 

dengan menggunakan Pendekatan Hukum Normatif dan Pendekatan Yuridis, yaitu 

melalui al-Qur’an, Hadis, pendapat-pendapat ulama yang berkenaan dengan zakat 

perusahaan, serta Undang-undang yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.  

Data primer peneliti kumpulkan dari kitab Fikih kontemporer yaitu Fiqh Zakat 

karya Yusuf al-Qaradawi, dan al-Mu’amalah al-Haditsah wa Ahkamuha karya 

Abdurrahman Isa. Selain itu data primer dalam penelitian ini juga diambil dari peraturan 

perundangan sebagai pembanding, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa MUI. Adapun data sekunder penulis 

kumpulkan dari berbagai literatur selain sumber referensi di atas yang tentunya juga 

mempunyai relevansi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya mengenai pendapat ulama terhadap 

zakat perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu pandangan sempit dan pandangan luas. 

Pandangan sempit berpendapat tidak ada zakat pada perusahaan, karena tidak ada 

penegasan dari Rasulullah. Pendapat ini mengacu kepada penjelasan para ulama klasik 

yang menyebutkan bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan 

kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam 

jumlah dan syarat-syarat tertentu. Tidak ada kewajiban bagi badan hukum, serikat, 

ataupun perusahaan untuk menunaikan zakat. 
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Sementara kelompok kedua yang digawangi oleh ulama kontemporer menyebutkan 

bahwa zakat harus diartikan secara luas berdasarkan pada dalil-dalil umum atau mujmal 

seperti: 

ْ ذُخ نُخ  َ  مُخ ْ  هِلا قِلدَخ ِلُْ ًِلةِل ِّ ه مُخ  ِْ يِل ُ زه مُخ ْ مِلهُ  َُ خ ا ِلِب ِْل ًِل ِْلمِلُزه مُخ ِْل ًِلمِلهِلخ َّ نِخ  َِلخ ٌِلنِلنَخ اِل َِ مُخ  َِخ ِْلَّلِل خ  ٌِل ز  ِْلم زمَخ 
Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 

dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 

(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.” (at-Taubah ayat 103) 

Ayat ini secara umum memerintahkan untuk menunaikan ibadah zakat dari segala jenis 

harta yang diperoleh dengan jalan yang benar, serta atas setiap orang mukmin baik secara 

individu maupun kelompok (Muzakki) atau harta yang diusahakan bersama, seperti dalam 

bentuk perusahaan, yayasan, maupun badan hukum. 

Kewajiban zakat perusahaan juga didukung sebuah hadis riwayat Bukhari dari Anas bin 

Malik yang berbunyi: 

ُ ِلَِّة خ اِلِة ِِلدِلِب ِْلُدة خ ُُن خ  أَلخ اّللِ خ   ْ خ اِلِة ِلد خ :قِلِباِلخ ،ا ِلُِاِلِب ضِلخ ِلِلَنِب ِلنِخ ،ُ ِلِبِْلد خ اِلِة ِلد خ :قِلِباِلخ ،ِلب  ِْلُدن خ اّلِل خ ِْلي   ِلنِخ :ِة ِلن خاِلخ 
ضِلخ ِلُنَِّخ ِلبِلخ ِْلُدن خ اّلِل خ ِْلي  َِلخ اَُِّ خ ِلن خ  ِلبِلتِلخ  ٌ ها خ َِِلِِّل ًِلِمص اّللِ خ ِْل ُ خ  ِْلمِلُزن خ  ِممِلخ  ٌِل ِ خ ِْللِلخ» :ِْل ُ َُِّل ْ بِِلفِلُِّ خ ُِِلُيِلخ  ٍَخ  ِْللِلخ ،

ٍ خ َِخ ُِِلُيِلخ ُِ فِلِِّ ٍ ُبِلَّ  ُةزِلدِلخ  ِْل قِلد خ   «اُِاةِل
Artinya :“Tidak digabungkan antara kambing yang terpisah, dan tidak dipisahkan antara 

kambing yang digabungkan karena takut bersedekah.”  

Teks hadist tersebut sebenarnya berkaitan dengan perserikatan zakat binatang 

ternak, artinya jika dua orang masing-masing memiliki empat puluh kambing, kemudian 

apabila petugas zakat telah datang kepada mereka maka mereka menggabungkannya 

agar mereka hanya mengeluarkan zakat satu ekor kambing. Dan tidak dipisahkan antara 

kambing yang digabungkan, bahwa dua orang yang menggabungkan kambing milik 

mereka apabila setiap mereka memiliki seratus satu ekor kambing maka kewajiban 

mereka berdua adalah zakat tiga ekor kambing. Kemudian apabila petugas zakat telah 

datang kepada mereka maka mereka memisahkan kambing mereka sehingga setiap 

orang hanya berkewajiban membayar zakat satu ekor kambing. Walaupun bunyi hadis 

tersebut pada dasarnya hanya membahas tentang perserikatan zakat binatang ternak, 

akan tetapi ulama menerapkannya sebagai dasar qiyas (analogi) untuk perserikatan yang 

lain. 
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Salah satu ulama yang mendukung pendapat ini adalah Abdurrahman Isa. 

Sebagaimana yang beliau sampaikan dalam kitab al-Mu’amalah al-Haditsah wa 

Ahkamuha. Abdurrahman Isa menyebutkan bahwa selain tujuh jenis objek zakat maal 

yang disebutkan dalam teori zakat klasik, saham dan obligasi juga wajib dikeluarkan 

zakatnya. Hal ini dikarenanya saham termasuk kedalam kategori barang dagangan dan 

sekaligus merupakan objek zakat. Maka dari itu, saham termasuk ke dalam harta yang 

wajib dikeluarkan zakatnya. Berkaitan dengan hal ini, maka perusahaan yang modalnya 

berasal dari pemegang saham termasuk di dalamnya. 

Abdurrahman Isa menyebutkan bahwa perusahaan dapat dibagi menjadi dua 

bentuk yang berimplikasi kepada perbedaan hukum dalam hal zakat, yaitu perusahaan 

jasa dan perusahaan dagang. 

Jika perusahaan itu merupakan perusahaan jasa murni, artinya tidak melakukan 

kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati, Misalnya perusahaan 

hotel, biro perjalanan dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham dalam 

perusahaan jasa itu terletak pada alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan 

prasarana lainnya, Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para 

pemegang saham, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. 

Namun, jika ia merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual 

barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual 

hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor impor, maka 

perusahaan itu wajib mengeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan 

industri dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian 

mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas 

dan sutera, perusahaan besi dan baja dan perusahaan kimia. (Abdurrahman Isa, 2006:73) 

Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapat yang hampir sama dalam kitab 

karangan beliau Fiqh Zakat. Menurut Yusuf Qardhawi, bagi perusahaan jasa tidak ada 

zakat yang wajib dikeluarkan dari sahamnya, sebab saham perusahaan jasa terletak pada 

alat-alat perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Namun pada 

keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut, wajib dikeluarkan zakat sebesar 

sepuluh persen sebagaimana yang berlaku dalam zakat pertanian. 

Adapun perusahaan dagang yang berkutat pada penjualan barang-barang tertentu, 

memiliki kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen atas nilai saham dan 
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keuntungan yang ia peroleh. Perhitungan ini diqiyaskan kepada zakat perdagangan, 

sebab saham perusahaan ini termasuk kedalam kategori barang dagangan dan sekaligus 

merupakan objek zakat. (Yusuf Qardhawi, 1973:521) 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kewajiban zakat bagi perusahaan masih memiliki 

dua pandangan yang berbeda di kalangan ulama . Perbedaan pendapat ini disebabkan 

karena memang lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada teks 

yang mewajibkannya sehingga ulama fiqh generasi pertama tidak mewajibkan zakat. 

Tetapi umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat, mengkategorikan 

perusahaan sebagai wajib zakat. 

Pandangan ulama kontemporer ini rupanya banyak diikuti oleh legislator di 

Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya perundangan yang menyebutkan bahwa 

subjek zakat bukan hanya perorangan muslim saja, namun lembaga maupun badan 

hukum juga diakui sebagai subjek zakat. Salah satunya adalah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 

peraturan yang menyebutkan bahwa Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki 

oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. 

Aturan ini kemudian dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pengelolaan Zakat, dimana pada Pasal 1 (satu) istilah badan tersebut ditambah 

menjadi badan usaha. Hal ini dapat dipahami mengingat tidak semua badan bergerak di 

bidang usaha. Sebagian hanya bergerak di bidang sosial sehingga tidak tepat untuk 

diwajibkan zakatnya, bahkan sebaliknya ia dapat dianggap sebagai mustahiq zakat 

seperti panti asuhan yang merawat anak-anak yatim-piatu. Sedangkan badan usaha 

sejenis perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha untuk memperoleh keuntungan 

dapat diwajibkan zakatnya. 

Dalam peraturan tersebut, perusahaan juga difasilitasi untuk berzakat, bahkan 

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) diperbolehkan untuk membuka UPZ (Unit 

Pengumpul Zakat) di perusahaan swasta untuk membantu pengumpulan zakatnya. Pasal 

16 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat 

membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha 

milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta 

dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan 

tempat lainnya. 
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Senada dengan aturan tersebut, pada Buku III mengenai Zakat dan Hibah Pasal 675 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung 

pada tahun 2008 menyebutkan nomenklatur yang sangat mirip. Perbedaannya hanya 

terdapat pada istilah badan usaha yang diganti dengan istilah lembaga. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari sudut pandang 

peraturan perundangan perusahaan juga merupakan subjek zakat (Muzakki). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan keterangan-keterangan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

jika dilihat dari perspektif fikih, kewajiban zakat bagi perusahaan masih memiliki dua 

pandangan yang berbeda di kalangan ulama. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena 

memang lembaga badan hukum seperti perusahaan itu memang belum ada teks yang 

mewajibkannya sehingga ulama fiqh generasi pertama tidak mewajibkan zakat. Tetapi 

umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat, mengkategorikan 

perusahaan sebagai wajib zakat. 

Adapun jika dilihat dari perspektif perundangan, setidaknya ada tiga peraturan 

yang menyebutkan bahwa perusahaan merupakan muzakki atau subjek zakat, yaitu 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Selanjutnya disarankan secara umum kepada perusahaan yang bergerak pada 

bidang usaha untuk menunaikan zakat setiap tahunnya. Zakat perusahaan dapat 

disalurkan melalui lembaga amil zakat yang telah dibentuk pemerintah. Terkhusus 

kepada Uniska sebagai sebuah lembaga yang bergerak di bidang jasa berupa 

pendidikan, dapat mengikuti pendapat Yusuf Qardhawi untuk model penunaian 

zakatnya, yaitu 10% dari keuntungan murni. 
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ABSTRAK 

Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam 

kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. 

Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan 

tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara 

kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat Pasar tidak membutuhkan suatu 

intervensi dari pihak manapun tidak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga 

dengan kegiatan monopolistic atau yang lainnya. Rasulullah SAW suatu ketika ditanya 

oleh komunitas masyarakatnya tentang fluktuasi harga yang cenderung memberatkan 

masyarakat pada saat itu, tetapi beliau menolak membuat kebijakan dalam penetapan 

harga,yang akhirnya  menimbulkan multi tafsir di kalangan cendikia Islam sejak awal 

perkembangannya hingga kini. Beranjak dari hal tersebut maka penelitian ini 

mengankat tema “Konsep Tas’ir (Penetapan Harga oleh Negara) Menurut Para Ulama”. 

Manfaat penelitian ini terbagi dua yaitu secara teoritis yang beroreintasi kepada 

pengembangan kajian dalam penelitian selanjunya dan yang kedua adalah praktis yang 

berorientasi kepada masukan bagi para pemerhati atau pengambil kebijakan dalam 

menyikapi permasalahan Penetapan Harga. Penelitian ini bersifat Literatur 

(kepustakaan) dan juga termasuk kedalam model penelitian kualitatif. Pendekatan yang 

digunakan deskriftif kemudian data yang digunakan dalam penelitian terbagi dua yaitu 

data primer dan data sekunder. Untuk mengupas secara tajam penelitian ini 

menggunakan model analisis data kualitatif yang bersifat hermeneutic yang 

berlandaskan kepada kajian filsafat. Hasil dari penelitian ini adalah definisi tas’ir 

menyebut tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan 

kebijakan, kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan, ketiga, 

penetapan harga tertentu sebagai subtansi kebijakan. Tas’ir  mempunyai dua bentuk, 

ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan 

ada yang adil,itulah yang dibolehkan.  Intervensi pemerintah dalam masalah harga 

komoditas tertentu diperlukan apabila terjadi indikasi distorsi pasar, tetapi apabila 

penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak 

mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama, pemerintah sebagai 

regulator diharapkan berperan sebagai pengawas dan inisiator bagi pengembangan 

ekonomi yang salah satu instrumennya adalah pasar. 

 

Kata Kunci :Tas’ir(Penetapan Harga Oleh Negara), Menurut Para Ulama. 

 

ABSTRACT 

Islamic economy has a concept that a market has contribute effectively in economic life 

if free competition can applied normally. Market health, depend on market mechanism 

that can create the balance of price level, is price level resulting by interaction between 

the force of demand and health supply market don’t need intervention from any party, 

include country with price fixing otority with monopolistic activity or others. Once 

Rasulullah SAW asked by his community about price fluctuation that damning 

community at that time. But he has denied to make price fixing policy, so it make multi 

commentary among Islamic intellectual. Until now come from that problem, this 
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reseach theme “Tas’ir concept (fixing price by country) according Islamic theologian”. 

The benefit of this research devide in two part : theoretically oriented to developing 

study in next research and the second one is practically that oriented to give input for 

the observer or policy maker in responding or fixing price problem. This reseach is 

literature reseach (library) and include to qualitative approach that used is descrivtive 

approach, than data that used in this reseach are primer data and secondary data to learn 

deeply this reseach using analytic qualitative model that hermenutically based on 

philosophy study.The result of this reseach is that the definition of tas’ir calls three 

elements. The first, government who issued the policy, second, market players who 

become the target of the policy and the third is price fiking as the substance of the 

policy. Tas’ir has two forms, there is a mubah one and the other one is haram there is 

zalim tas’ir it was prohibited and there is adil tas’ir it was be allowed government. 

Intervention in price fixing of certain product is needed if there is indication of market 

distortion, but if the price fixing by forcing the traders to receive the price that’s not 

worthy, so this action is prohibited in Islam, government as regulator hoped act as 

supervisor and inisator for economic development that one of the instrument is market. 

 

keyword :Tas’ir(fixing price by country), according to Islamic Theologian 
 

PENDAHULUAN 

Perekonomian merupakan salah satu saka guru kehidupan Negara. 

Perekonomian yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan 

rakyat. Salah satu penunjang perekonomian Negara adalah kesehatan pasar, baik pasar 

barang jasa, pasar uang maupun pasar tenaga kerja. Dalam perekonomian, pasar 

berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang 

berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan 

barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang 

dikehendakinya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah 

yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.i 

Dalam kegiatan ekonomi suatu Negara, tidak ada satupun pemerintah yang 

tidak campur tangan terhadap kegiatan ekonomi, salah satunya yang ada di Indonesia. 

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dinyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang 

penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara. 

Secara umum dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan 

kepada mekanisme permintaan dan penawaran, akan tetapi pada situasi dan kondisi 

tertentu terkadang pemerintah melakukan campur tangan dalam pengendalian harga. 

Adapun bentuk campur tangan dalam pengendalian harga dilakukan dengan cara :ii 
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a. Secara langsung, Seperti :Menetapkan tarif seperti Listrik, air minum, BBM, 

Menetapkan harga minimum atau harga dasar, Sebagai contoh harga patokan 

semen. 

b. Secara tidak langsung, artinya mengubah hubungan permintaan dan penawaran.  

Setelah perpindahan (hijrah) Rasulullah SAW ke Madinah, maka beliau 

menjadi pengawas pasar (muhtasib). Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. 

Salah satu buktinya yaitu Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan dalam 

penetapan harga, pada saat harga sedang naik karena dorongan permintaan dan 

penawaran yang alami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang 

diriwayatkan oleh enam imam Hadis (kecuali Imam Nasa’i) :iii 

“Manusia berkata saat itu, “wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah 

harga untuk kami”, Rasulullah SAW bersabda : “sesungguhnya Allah adalah penentu 

harga, ia adalah penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Sesungguhnya aku 

mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang di antara kalian tidak 

menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta” 

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan 

harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika 

harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli; dan jika harga 

yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.  

Terkait dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji 

bagaimana konsep Tas’ir (Penetapan Harga oleh Negara) menurut para Ulama dalam 

sebuah penelitian yang berjudul Konsep Tas’ir (Penetapan Harga Oleh Negara) 

Menurut Para Ulama. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif.Data penelitian ini diperoleh dari material kepustakaan yang berwujud al-

Qur’an, hadits, kaidah fiqh, ushul fiqh, buku (kitab), makalah, media informasi ataupun 

penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan konsep Tas’ir (penetapan Harga oleh 

Negara). Pendekatan analisis data yang penulis gunakan adalah hermeneutik yakni 

landasan filosofi. 

Pandangan Ulama tentang Konsep Tas’ir 

Di kalangan Fukaha’, mekanisme pasar sudah dibicarakan walaupun masih 

dalam pola yang sederhana. Ulama Syafi’iyah dan Hanabalah melarang pematokan 
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harga secara mutlak, sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan 

pematokan harga pada kasus-kasus tertentu.iv 

Ibn Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hanbali 

menulis :v 

”Imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga 

bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka, dengan harga 

berapapun yang mereka sukai”.  

Selanjutnya golongan asy-Syafi’iyah menyatakan :vi 

“Tas’ir diharamkan walaupun pada waktu harga naik, di mana penguasa pasar 

memerintahkan untuk tidak menjual barang dagangan mereka (pedagang) kecuali 

dengan harga tertentu yang menyebabkan pedagang kesulitan dalam harta mereka. Ini 

berlaku tidak untuk makanan saja.”  

Alasan yang dikemukakan oleh golongan asy-Syafi’iyah adalah atsar dari 

Umar:vii 

 “Dari Qasim bin Muhammad dari Umar r.a sesungguhnya Umar menemui Hatipdi 

pasar ia mempunyai dua karung anggur. Umar menanyakan kepadanya tentang harga 

keduanya, maka ia menaikkan harga masing-masingnya dengan satu dirham, 

kemudian umar berkata : aku telah berbincang-bincang dengan serombongan khalifah 

dari thaif yang juga membawa anggur, mereka memandang bahwa anggura yang 

kamu jual dibawah harga, karena itu engkau harus menaikkan harganya dan jika tidak 

engkau masukkan anggurmu ke rumahmu maka juallah sebagaimana yang engkau 

inginkan, ketika umar pulang ia memikirkan ucapannya. Kemudian ia mendatangi 

rumah Hatib dan berkata : sesungguhnya apa yang telah aku katakan bukanlah sebuah 

tekad dan keputusan yang mutlak, tapi hanyalah merupakan keinginanku untuk 

kebaikkan penduduk negeri, maka berapapun harga yang engkau inginkan juallah, dan 

bagaimana yang engkau inginkan, maka juallah”.  

 

Dari argumentasi di atas, dapat diketahui bahwa harga yang ditetapkan akan 

membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada 

umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya suplai. Dan 

pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang rendah akan 

mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan, juga akan mengecilkan 

hati para importir untuk mengimpor barang. Pada saat yang sama akan mendorong 

produksi dalam negeri, mencari pasar luar negeri (yang tidak terawasi) atau menahan 

produksinya, sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang. Akibatnya, akan 

terjadi kekurangan suplai. Jadi, tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan 

perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga.viii 
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Imam asy-Syaukani menyatakan bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun 

penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, jika dilakukan hukumnya haram. Hadis 

dari Anas menjadi landasan bahwa tas’ir adalah haram. Apabila terdapat dua 

pertentangan kepentingan yaitu kepentingan penjual dan pembeli, maka pihak 

pemerintah tidak boleh memenangkan kepentingan satu pihak dengan mengorbankan 

kepentingan pihak lain. Pemerintah tidak boleh memaksa pedagang untuk menjual 

barang dagangannya dengan harga yang tidak disukainya.ix Alasan yang dikemukakan 

oleh asy-Syaukani adalah Firman Allah swt, dalam surat An-Nisa’, 29. Dari ayat ini 

dapat diketahui apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga barang yang 

akan dijual berarti kerelaan hati kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang 

merupakan unsur yang sangat penting sekali dalam jual beli telah hilang. Pemerintah 

telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat.   

Menurut Taqiyyudin An-nabhani, Islam secara mutlak telah mengharamkan 

pematokan harga. Pematokan harga merupakan salah satu bentuk kezaliman yang 

diadukan kepada penguasa agar ia mau menghilangkannya, jika penguasa melakukan 

pematokan harga, maka di sisi Allah dia telah berdosa karena dia telah melakukan 

keharaman. Pengharaman atas tindakan mematok harga bersifat umum untuk semua 

bentuk barang, tanpa dibedakan antara makanan pokok atau bukan makanan pokok. 

Sebab, hadis-hadis tersebut melarang pematokan harga secara mutlak sehingga 

maknanya umum.x 

Berbeda dengan pendapat di atas sebagian pengikut asy-Syafi’i seperti Ibn 

Raf’ah asy-Syafi’i membolehkan pemerintah ikut campur dalam penetapan harga 

ketika harga melambung naik.xiHanafiyah dan Malikiyah,xii membolehkan imam 

melakukan tas’ir, tujuannya adalah untuk menolak kemudharatan dan memelihara 

kemashlahatan masyarakat dan melarang pedagang untuk menaikan harga.  

Ibn Taimiyah dalam al-Hisbah menjelaskan pendapat pengikut Abu Hanifah 

tentang tas’ir :xiii 

"Penguasa tidak boleh menetapkan harga terhadap manusia kecuali apabila 

berhubungan dengan kepentingan umum.”  

 

Sejalan dengan ini Malikiah berpendapat jika suatu barang bergerak naik di 

pasaran kemudian ada pedagang yang mencoba menjual barangnya dengan harga yang 
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lebih tinggi lagi, maka pedagang yang seperti ini harus dicegah. Namun jika pedagang 

tersebut ingin menjual barangnya dengan harga yang lebih murah maka ada dua 

pendapat dalam mazhab Malik. Ada yang mengatakan bahwa tindakan ini harus 

dicegah, sementara yang lain menghendaki agar hal itu dibiarkan saja.xiv 

Alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana yang terdapat dalam 

kitab al-Muwatha’ adalah atsar dari Umar:  

“Dari Yunus bin Saif dari Said bin Musayyab: Sesungguhnya Umar bin Khattab lewat 

di depan Hatib bin Balta’ah yang sedang menjual anggur di pasar, Umar berkata 

kepadanya tentang harga anggur itu, “Engkau harus menaikkan harganya, dan jika 

tidak engkau keluar dari pasar kami”.  

 

Dalam fiqh Hanafi sebagaimana yang dikutip oleh Fathi ad-Duraini dinyatakan  bahwa 

syarat-syarat tas’ir  adalah :  

1. Pedagang memberlakukan harga dengan cara yang keji dan mereka 

memperlihatkan pelanggaran yang keji itu  dengan melipatgandakan harga atau 

menaikkan harga.  

2. Masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.  

3. Terjadinya monopoli dan kenaikan harga yang tinggi.  

4. Dilakukan oleh imam atau penguasa  yang adil  

5. Bermusyawarah dengan ahli ekonomi.  

 

Dari persyaratan yang dikemukakan di atas terlihat bahwa tujuan ditetapkannya 

syarat tas’ir adalah untuk kemaslahatan pedagang dan pembeli. Jika harga dipaksakan 

tanpa persetujuan dari penjual dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, 

maka penetapan harga seperti ini berarti suatu kejahatan yang akan mengakibatkan 

hilangnya bahan kebutuhan sehari-hari dari pasar, sehingga masyarakat sulit memenuhi 

kebutuhan sehari-hari mereka. Mutaakhirin Hanabalah seperti Ibn Taimiyah dan Ibn 

Qayyim alJauziyyah berpendapat bahwa pemerintah boleh menetapkan harga. Ibn 

Taimiyah membagi bentuk penetapan harga kepada dua macam, yaitu penetapan harga 

yang bersifat zhalim tidak dibolehkan dan penetapan harga yang bersifat adil 

dibolehkan bahkan diwajibkan.xvNaik atau turunnya suatu harga barang tidaklah selalu 

karena kecurangan yang dilakukan oleh orang tertentu. Akan tetapi, tidak jarang 

kenaikan harga disebabkan oleh kekurangan produksi atau merosotnya jumlah impor 

barang-barang yang dibutukan. Maka, jika permintaan terhadap barang tersebut 
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meningkat, sementara barang yang tersedia amat terbatas, tentu saja harga 

akanmelonjak. Di sisi lain, jika persediaan barang bertambah banyak, tetapi permintaan 

terhadap barang itu berkurang, niscaya harga pun akan turun. Kelangkaan atau 

kelimpahan itu mungkin saja bukan karena perbuatan seseorang, tetapi barang kali 

karena suatu sebab yang tidak ada kaitannya dengan kecurangan, atau boleh jadi juga 

karena suatu sebab yang mengandung kecurangan. Sesungguhnya hanya Allah swt 

yang menciptakan kebutuhan di dalam hati setiap manusia.xvi 

Ibn Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw yang menolak penetapan 

harga, meskipun pengikutnya meminta, hadis tersebut berada dalam konteks khusus, 

tidak merupakan lafaz umum, bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh 

menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi 

harga yang sepadan (‘iwadh al-misl),xvii harga naik karena kekuatan pasar, karena 

kondisi obyektif pasar Medinah pada waktu itu. Kenaikan harga bukan karena 

kecurangan yang dilakukan oleh pedagang. Makanan yang dijual dikota Medinah 

biasanya berasal dari hasil impor, tetapi terkadang ada juga yang berasal dari hasil 

pertanian yaitu gandum.  Baik para penjual maupun pembeli bukanlah orang-orang 

yang sudah pasti (Mu’ayyanin). Dari keterangan di atas tampak sekali mengapa Rasul 

menolak ikut campur dalam penetapan harga, kota Madinah bukanlah kota 

perdagangan. Baik pedagang maupun pembeli adalah orang yang sama. Mereka saling 

bergantian status, suatu waktu menjadi pedagang dan pada waktu yang lain menjadi 

pembeli. Oleh karena itu  para pedagang dan pembeli tidak bisa diidentifikasikan 

sehingga  penetapan harga tidak bisa dipaksakan. Penetapan harga hanya bisa 

dilakukan bila para pedagang bisa diidentifikasi dengan baik. Dalam kondisi  kota 

Medinah yang demikian itu, penetapan harga jelas tidak wajar dilakukan. Andaipun 

penetapan harga dilakukan, hal itu akan sia-sia saja dan justru akan menimbulkan 

ketidakadilan.xviii 

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa Rasul sendiri pernah menetapkan harga.  

Kondisi pertama, dalam kasus pembebasan budak yang memiliki dua orang majikan. 

Rasul menetapkan bahwa budak tersebut walaupun dimiliki oleh dua orang, dapat 

menjadi orang yang merdeka cukup dengan harga yang adil (Qimah al-adl) tanpa ada 

tambahan atau pengurangan ( la wakasa wa la shatata) dan setiap orang (kedua 

majikannya) harus diberi bagian  dan budak itu akan menjadi orang merdeka.xixKondisi 
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kedua, dilaporkan ketika terjadinya perselisihan antar dua orang, satu pihak memiliki 

pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya 

jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia 

mengajukan masalah itu kepada Rasulullah saw. Rasul memerintahkan pemilik pohon 

untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti 

rugi yang adil kepadanya. Orang itu, ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian 

Rasulullah saw membolehkan pemilik tanah itu untuk menebang pohon tersebut, dan ia 

memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon. 

Menurut Qardhawi, semasa hidupnya, Rasulullah SAW di Madinah tidak 

pernah campur tangan dalam menetapkan harga barang-barang kebutuhan. Karena 

pada waktu itu tidak terdapat orang yang menggiling gandum dan membuat roti dengan 

menggunakan buruh sebagai orang yang mengerjakannya, juga tidak ada orang yang 

menjual tepung terigu. Mereka membeli biji gandum kemudian menggiling dan 

membuatnya menjadi roti di rumah masing-masing. Masyarakat tidak pernah 

menyimpan gandum dalam jumlah yang besar dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari mereka membeli secukupnya dari pedagang besar.xxPenggunaan hadis oleh asy-

Syaukani memiliki dua kelemahan :pertama, perkataan, sesungguhnya manusia 

dikuasakan atas harta mereka, sedangkan pematokan harga adalah suatu pemaksaan 

terhadap mereka demikian secara mutlak, adalah mirip dengan perkataan kaum 

Syu’aib. Yang benar adalah manusia adalah dikuasakan atas harta mereka dengan 

syarat tidak membahayakan mereka dan orang lain. Kedua, bahwa hadis tersebut 

menurut Ash-Shanani merupakan masalah khusus atau kasus pada kondisi tertentu dan 

tidak menggunakan lafaz yang umum. Diantara ketetapan dalam ilmu ushul fiqh 

dikatakan, bahwa kasus-kasus tertentu yang spesifik tidak ada keumuman hukum 

padanya. 

 

KESIMPULAN 

Dari berbagai definisi,at-tas’irsebenarnya maknanya hampir sama. 

Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. 

Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, kedua, pelaku pasar 

sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan, ketiga, penetapan harga tertentu sebagai 

subtansi kebijakan. Intervensi pemerintah dalam masalah harga komoditas tertentu 
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diperlukan apabila terjadi indikasi distorsi pasar, tetapi apabila penentuan harga 

dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka 

tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama, pemerintah sebagai regulator diharapkan 

berperan sebagai pengawas dan inisiator bagi pengembangan ekonomi yang salah satu 

instrumennya adalah pasar. 
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ABSTRAK 

Seiring perkembangan perekonomian dan fenomena ketimpangan sosial ekonomi 

masyarakat  ini,  Apalagi pada saat krisis ekonomi global yang memberikan dampak 

sangat buruk kepada negara-negara di dunia maka semakin banyak pula lembaga 

keuangan bank maupun non-bank yang berperan dalam memberikan  pembiayaan guna 

memenuhi kebutuhan konsumsi maupun produksi  masyarakat.  Salah satu  lembaga 

pembiayaan non-bank  yang terdapat di Indonesia adalah Pegadaian yang melakukan 

jasa pemberian pinjaman uang atau kredit kepada masyarakat dengan cara menguasai 

benda atau barang yang digadaikan nasabah. . (Abdul Ghofur Anshari, 2013).  Prospek 

Pegadaian Syariah di masa depan sangat luar biasa. Inilah yang menjadi latar belakang 

mengapa penulis merasa penting melakukan penelitian ini, karena dalam 

perkembangannya tersebut berpengaruh terhadap mekanisme operasional dan penarapan 

akad syariah pada Cabang Pegadaian Syariah. Selain itu akad dalam sebuah transaksi 

Islam/muamalah sangat penting kedudukannya karena ini berdampak pada keridhoan 

antara keduabelah pihak yang melakukan akad. (Hafidz Abdurrahman, 2014). Dalam 

penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan bagaimana konsep terjadinya 

mekanisme pelaksanaan akad ijarah, bagaimana implementasi akad ijarah, dan  

hambatan pelaksanaan implementasi akad  ijarah di Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan 

Adam Banjarmasin Utara. Penelitian ini merupakan field research dan jenis 

penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis. 

Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian adalah analisis deskriptif  dan analisis 

induktif. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep terjadinya mekanisme pelaksanaan 

akad ijarah di Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan Adam yaitu berlandaskan dasar 

hukum Ijarah yang tertuang dalam al Quran Surat  az Zuhruf ayat ayat 32 dan Al 

Qososayat ayat 26 dan Fatwa DSN tentang Pembiayaan ijarah No.09/DSN-

MUI/IV/2000, dan implementasinya menggunakan akad rahn dan akad ijarah yaitu 

dengan melakukan akad rahn/gadai terlebih dahulu kemudian akad ijarah. Hambatan 

dalam implementasi akad ijarah yaitu  kurang pemahaman oleh calon nasabah atas 

ketentuan-ketentuan yang tertera di SBR, lokasi yang kecil dan tempat penyimpanannya 

pun terpadu di kantor cabang sehingga tidak efektif dan tidak efesien. 

 

Kata kunci: Akad Ijarah, Pegadaian Syariah 

 

ABSTRACT 

Along with the development of the economy and the phenomenon of social collapse this 

society, especially during the global economic crisis which impact very badly on 

countries in the world so the more financial institutions banks and non-banks that play a 

role in providing financing to meet the needs of consumption and production 

community. One of the non-bank financial institutions that are in Indonesia is Pawnshop 

who services the lending of money or credit to the public by way of control of objects or 

goods pawned customers. , (Ghofur Abdul Ansari, 2013). Prospects of Islamic 

pawnshop in the future is very remarkable. This is the background why the author felt it 

important to conduct this study, as in effect on the development of operational 
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mechanisms and contract implementation Sharia pawnshop branches. In addition the 

contract in an Islamic transaction / muamalah very important position because it has an 

impact on the pleasure between two parties who do contract. (Hafiz Abdurrahman, 

2014). In this study, researchers interested in studying the problem of how the concept 

of Ijarah contract implementation mechanism, how the implementation of the contract 

of Ijarah and Ijarah contract's implementation constraints in the Islamic pawnshop 

Services Unit Sultan Adam North Banjarmasin. This research is a field research and 

type of research is a qualitative study using analytical approach. Data analysis technique 

in this research is descriptive analysis and inductive. Results from this study is the 

concept of Ijarah contract implementation mechanism in the Islamic pawnshop Service 

Unit Sultan Adam is based on the legal basis Ijarah contained in the Quran Surat az 

Zuhruf verse 32 and Al Qososayat verse 26 and DSN on Ijarah Financing No.09 / DSN- 

MUI / IV / 2000, and implementation using rahn contract and ijarah contract is to 

perform the contract rahn / pawn first and then the ijarah contract. Obstacles in the 

implementation of Ijarah contract is less understanding by the prospective customer on 

the provisions contained in the SBR, a small location and the storage is also integrated 

in the branch office so ineffective and inefficient. 

 

Keywords: ijarah contract, Islamic/Sharia Pawnshop 

 

 

PENDAHULUAN 

Keberadaan utang piutang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

mengingat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari 

manusia lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan konsumtifnya maupun dalam 

memenuhi kebutuhan modal usaha. (Abdul Ghofur Anshari, 2013). 

 Pegadaian syariah merupakan salah satu usaha syariah yang secara resmi 

mempunyai izin dalam melaksanakan kegiataan kelembagaannya yang berbentuk 

penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (syariah). (Adiwarman 

Karim, 2010). Pegadaian Syariah berpijak pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 

tentang Rahn. (Kasmir, 2012). Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki 

karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, 

berdasarkan beberapa ayat dalam al-Qur'an dan telah terjadi kesepakatan pendapat 

diantara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa riba dilarang oleh Islam. 

(Makhalul Ilmi, 2010). Prospek Pegadaian Syariah di masa depan sangat luar biasa. 

Inilah yang menjadi latar belakang mengapa penulis merasa penting melakukan 

penelitian ini, karena dalam perkembangannya tersebut berpengaruh terhadap 

mekanisme operasional dan penarapan akad syariah pada Cabang Pegadaian Syariah. 

Selain itu akad dalam sebuah transaksi Islam/muamalah sangat penting kedudukannya 
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karena ini berdampak pada keridhoan antara keduabelah pihak yang melakukan akad. 

(Hafidz Abdurrahman, 2014). 

 

METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan Adam 

Banjarmasin. Penelitian ini adalah penelitian lapangan/field research, dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya 

menggunakan wawancara secara terstruktur, studi kepustakaan (library research), 

observasi/pengamatan dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan metode analisis deskriptif dan induktif. 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Konsep Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan Adam 

Secara teoritis akad Ijarah berasal dari kata akad dan ijarah, dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Akad 

adalah berasal dari bahasa arab (دقع) yang berarti perikatan, mengikatkan. (A.W. 

Munawwir, 1997). 

Adapun menurut arti istilah adalah: pertalian ijab dan qabul sesuai dengan 

kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. (Abdul Aziz Dahlan, 

2000). 

2.  Ijarah 

a. Pengertian Ijarah .  

Ijarah artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. (A.W. Munawwir, 1997) 

b. Dasar Hukum Ijarah 

 Dasar hukum Ijarah tertuang dalam al Quran Surat az Zuhrufayat ayat 32 dan Al 

Qososayat ayat 26. 

c. Pengertian Ijarah menurut beberapa ahli fiqih 

1). Ulama Hanafiyah. Ijarah adalah akad yang menjadikan kepemilikan 

pemanfaatan barang untuk si penyewa dengan bayaran.”(Abdurohman al 

Jazairi, tt).  
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2). Menurut Ulama Syafi’iyah. Ijarah adalah akad kepemilikan manfaat barang 

yang diperbolehkan menerima bayaran sebagai ganti yang dapat diketahui 

(secara jelas). (Abdurohman al Jazairi, tt). 

3). Menurut Ulama Malikiyah. Ijarah adalah akad yang menjadikan pemilikan 

manfaat barang dengan waktu yang tertentu secara jelas dengan suatu 

imbalan.“ (Abdurohman al Jazairi, tt). 

4).  Menurut Ulama Hanabilah. Ijarah yaitu kepemilikan pemanfaatn barang 

dengan waktu dan bayaran yang jelas. (Abdurohman al Jazairi, tt).  

5). Ijarah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional. Ijarah adalah akad pemindahan 

hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 

pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang 

itu sendiri. (Kamil dan Faauzan, 2007). 

Dari definisi tersebut diatas dapat diambil pengertian yaitu: adanya manfaat, 

adanya imbalan, tidak dibatasi oleh syarat. 

Adapun Rukun Ijarah, sebagai berikut: 

 a. Menurut Mazhab Hanafi hanya satu yaitu Ijab dan Kabul, karena akad dalam 

ijarah adalah kepemilikan pemanfaatan barang bukan kepemilikkan sifatnya. 

(Abdurohman al Jazairi, tt). 

b. Menurut Ulama Malikyah, Syafiyah dan Hamnabilah rukun Ijarah ada tiga: yang 

diakadkan, bayaran, ucapan yang menunjukkan kepemilikan manfaat. 

(Abdurohman al Jazairi, tt). 

Sebagai sebuah taransaksi ijarah dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan 

syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya, adapun 

syarat Ijarah adalah sebagai berikut: 

1. Untuk kedua orang yang berakad. Menurut pendapat Mazhab Syafi’i dan Hambali 

disyaratkan sudah baligh dan berakal. Sedangkan menurut pendapat Mazhab Hanafi 

dan Maliki kedua orang yang berakad tidak harus sudah baligh, baligh tidak menjadi 

syarat, anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan ijarah untuk dirinya 

sendiri atau hartanya, akan tetapi harus mendapat ijin dari walinya, apabila tidak 

disetujui walinya dianggap tidak sah akadnya. 

2. Kerelaaan/suka rela. Apabila salah seorang diantaranya dipaksa maka akad Ijarah 

tidak sah. 
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3. Obyek Ijarah yaitu manfaat.  Manfaat harus diketahui secara sempurna, sehingga 

tidak menjadi perselisihan dikemudian hari. Kejelasan dari manfaat itu dapat 

dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan lama manfaat ditangan 

penyewa. Dalam penentuan waktu Imam Syafi’imemberikan syarat yang amat ketat, 

yaitu batas waktu itu harus jelas dan tertentu 

4. Obyek Ijarah bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. 

5. Obyek Ijarah harus halal menurut Syariat Islam 

6. Yang disewakan bukan kewajiban bagi penyewa. 

7. Obyek Ijarah sesuatu yang biasa disewakan. 

8. Sewa ijarah harus tertentu dan mempunyai nilai harta. (Abdul Azizi Dahlan, 2001). 

Akad Ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian 

kompensasi/ajran/ujrah. Adapun yang melakukan akad/rukun akad ijarah meliputi: 

orang yang berakad (musta’jir/penyewa dan mu’ajjir/pemilik barang), sighat, obyek 

sewaan (ma’jur) dan harga/manfaat sewa/ujrah. 

Untuk menghindari riba, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan 

mempunyai ketentuan, yaitu:  harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase; 

sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan 

untuk terjadinya kontrak; tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam 

akad awal. (Zaenuddin Ali, 2008). 

Implementasi Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan Adam 

Banjarmasin Utara 

Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui 

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya 

sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas 

penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.  Pada saat 

nasabah ingin bertransaksi di pegadaian syariah maka transaksi tersebut menggunakan 

akad rahn dan akad ijarah. Pada mulanya nasabah menyerahkan barang bergerak dan 

kemudian  pegadaian  menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh  

pegadaian syariah. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya 

biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan 

keseluruhan proses  kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi  pegadaian  syariah  

mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua 

belah pihak. 
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Akad rahn dan akad ijarah ini dilakukan sekaligus saat melakukan transaksi 

gadai, dengan melakukan akad gadai terlebih dahulu kemudian akad ijarah. Penjelasan 

rinci mengenai kedua akad tersebut, tertera pada lembar belakang SBR (Surat Bukti  

Rahn), sehingga  setiap nasabah (rahin) dapat memahami apa yang hendak dilakukan 

dan pada pelaksanaannya nasabah (rahin) tidak perlu mengadakan dua kali akad karena 

dalam satu lembar SBR sudah mencakup kedua akad tersebut, jadi nasabah dapat 

langsung mendatangani lembar SBR. 

Sehingga pada dasarnya akad ijarah adalah akad yang objeknya merupakan 

penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan 

imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada 

kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa 

kompensasi. Dalam akad dimaksud, pegadaian syariah dapat menyewakan tempat 

penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa 

benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. 

Tabel 1. Tarif Jasa Titipan 

Klasifikasi Barang (Rubrik) Tarif Keterangan 
K1   Logam adi (baik perhiasan 

maupun lantakan) 
Rp. 20.000,- Tarif per 100 gr perbulan 

(berlaku kelipatannya 
kurang dari 100 gr tetap 
dihitung/dianggap 100 gr 

K2 Dokumen  dan  Surat Berharga 
(Sertifikat Tanah/Bangunan, 
Ijasah/BPKB, dan lain-lain 

Rp. 20.000,- Tarif perbulan 

K3 Barang-barang berharga lainnya 
(seperti benda-benda pustaka, 
keris, batu giok, dan lain-lain) 

Rp. 10.000,- Tarif perunit/bulan 

G1 Kendaraan roda dua (sepeda 
motor, scooter) 

Rp.15.000.,- Tarif persepuluh hari 

G2 Kendaraan roda empat (mobil 
van, sedan) 

Rp. 30.000,; Tarif persepuluh hari 

Catatan: tarif dihitung sejak tanggal penitipan 
 

Pegadaian  syariah memberikan layanan secara praktis, cepat dan mudah  untuk 

mendapatkan dana segar sesuai syariah. Hanya dalam waktu 15 menit, nasabah akan 

dilayani dan mendapatkan dana yang diperlukan. Pinjaman lewat pegadaian syariah ini 

berlaku sampai 120 hari (4 bulan) ke depan sejak akad dan  diperpanjang kembali bila 

rahin  belum bisa melunasi pinjaman proses pengembalian pinjaman hingga penerimaan 
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kembali  marhun  tidak dikenakan  biaya apapun kecuali hanya membayar biaya ijarah 

sesuai tarif. 

Adapun setiap transaksi dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan 

menurut golongan marhun bih, biaya ini hanya dikenakan satu kali diawal akad, kecuali 

pada saat perpanjangan rahn, seperti yang terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. Biaya administrasi 

Gol. Marhun Bih/Pinjaman (Rp) Biaya Administrasi (Rp) 

A 20.000-150.000 1000 

B 151.00-500.000 5000 

C 501.000-1.000.000 8000 

D 1.005.000-5.000.000 16000 

E 5.010.000-20.000.000 25.000 

F 10.050.000-20.000.000 40.000 

G 20.100.000-50.000.000 50.000 

H 50.100.000-200.000.000 60.000 

Sumber: Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan Adam Banjarmasin, Januari 2012 

 

Begitupun dengan biaya jasa simpanan (Ujroh). Jasa simpan (Ujroh) dikenakan 

kepada nasabah dalam transaksi gadai. Besarnya tarif jasa simpanan ditentukan oleh 

nilai taksiran, jangka waktu perhitungan simpanan adalah per sepuluh hari.  Seperti 

terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Jasa Simpanan 

No. Jasa Simpanan Tarif Jasa Simpanan 

1 Emas dan berlian Taksiran/Rp.10.000 x Rp.80 per 10 hari 

2 Elektronik (HP dan Laptop Taksiran/Rp.10.000 x Rp.80 per 10 hari 

3 Sepeda motor Taksiran/Rp.10.000 x Rp.80 per 10 hari 

 

Prosedur Pemberian Dan Pelunasan Pinjaman di pegadaian syariah unit layanan 

Sultan Adam sebagai berikut: 

a. Prosedur pemberian pinjaman 

1) Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan, 

tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu 

pengembalian dan jumlah pinjaman. 

2)  Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung 

membawa barang yang akan dijaminkan ke bagian penaksir untuk ditaksir 
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nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri 

KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang sendiri. 

3)  Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas 

barang maupun nilai barang tersebut, kemudian berulah ditetapkan nilai taksir 

barang tersebut.  

4) Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah 

pinjaman beserta biaya administrasi dan jasa simpan yang dikenakan. 

5) Jika nasabah setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah 

memperoleh uang pinjaman dengan terlebih dahulu membayar biaya 

administrasi dan nasabah diberikan Surat Bukti Ranh (SBR). 

b. Prosedur Pelunasan Pinjaman dan Jasa Simpanan 

1) Ketika ingin membayar pinjaman nasabah juga harus membayar uang jasa 

simpan dengan membawa Surat Bukti Rahn (SBR) kepada pegadaian syariah. 

2) Setelah nasabah selesai melakukan pembayaran uang pinjaman dan uang jasa 

simpan, maka barang jaminan (marhun) dikeluarkan oleh pegadaian syariah 

dari tempat penyimpanan barang jaminan. 

3) Sebelum diterima oleh nasabah barang gadai diperiksa terlebih dahulu oleh 

nasabah dan bagian pengembalian barang, agar tidak terjadi kesalahan dalam 

pengembalian barang jaminan.  

4)  Barang jaminan akan dikembalikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah 

setelah penandatangani pada Surat Bukti Rahn sebagai tanda bukti bahwa 

barang gadai sudah diterima oleh nasabah. 

 

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus 

menunggu jatuh tempo. Tetapi nasabah dapat memilih cara pelunasan sekaligus maupun 

dengan cara mencicil. Jika dalam masa empat bulan dan nasabah belum melunasi, maka 

dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biaya, nasabah dapat 

memperpanjang jangka waktu pinjaman selama kurang lebih empat bulan. Tetapi jika 

dalam waktu ditetapkan nasabah tidak mengambil  barang gadai, maka pegadaian 

syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai sesuai dengan yang ada 

dalam kontrak/Surat Bukti Rahn. 
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Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa implementasi akad ijarah di Pegadaian Syariah Unut Layanan Sultan Adam ini 

sesuai dan mengacu pada Fatwa  DSN tentang Pembiayaan  ijarah  No.09/DSN-

MUI/IV/2000 yang menyebutkan objek  ijarah  adalah manfaat dari penggunaan barang 

dan atau  jasa, manfaat tersebut bisa dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak. 

Adapun proses pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Unit Layanan 

Sultan Adam dilakukan sebagai upaya pengembalian uang pinjaman yang diberikan dan 

tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Setiap kali berlanggsungnya 

akad  rahn  dan akad  ijarah, masa berlakunya adalah empat bulan.  Apabila nasabah 

belum bisa membayar atau menebus barangnya baru pelelangan dapat dilakukan. 

Pelelangan akan terjadi setelah dilakukan pemberitahuan lima hari sebelum pelelangan 

(penjualan). Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan ke alamat 

masing-masing nasabah atau diberitahukan melalui telepon dan sebagainya. 

Cara pelelangan yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah yaitu, mereka 

lebih dahulu berkoordinasi dengan kantor pusat, barang tersebut bisa dibeli oleh kantor 

pusat, tetapi ada juga yang dilelang/dijual diluar. Pelelangan tidak dilakukan secara 

terbuka seperti halnya penjualan tender perusahaan atau lelang pada acara  

pencarian dana masjid, melainkan dijual secara biasa di toko-toko, dalam hal ini toko 

emas. Pegadaian syariah sudah memiliki sejumlah toko emas yang bersedia membeli 

emas milik marhun tersebut dengan harga yang pantas. Toko emas tersebut berada di 

Banjarmasin dan sudah merupakan langganan, sehingga tidak kesulitan menjualnya. 

Uang hasil penjualan yang digunakan untuk melunasi utang rahin di pegadaian syariah. 

Ketika pegadaian syariah mau menjual marhun, pemilik barang gadai juga diajak serta 

agar mereka tahu harga jual yang sebenarnya. Namun pada kenyataannya hanya 

sebagian rahin yang mau ikut menjual, kecuali jika nilai harganya tinggi dan sisanya 

pembayaran  pinjaman masih besar barulah mereka mau  ikut serta.  

Menurut pimpinan pegadaian uang hasil penjualan itu umumnya relatif cukup 

untuk melunasi utang tersebut. Kalau ada kelebihannya akan dikemblikan pada rahin. 

Jarang ada hasil penjualan yang kurang, dan kalaupun ada kekurangan beberapa ribu 

saja, akan ditutupi sendiri oleh pegadaian syariah, karena tidak tega membebani rahin 

lagi. Tetapi apabila sisa kelebihan masih ada dan tidak diambil selama satu tahun akan 

diserahkan ke Baitul Maal.  
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Hambatan Implementasi Akad Ijarah di Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan 

Adam Banjarmasin 

 

Pihak Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan Adam mengharapkan agar 

nasabah yang berkeinginan bertransaksi gadai membaca dan memahami lebih dahulu 

ketentuan-ketentuan pinjaman yang merupakan akad rahn dan akad ijarah yang 

tercantum dalam Surat Bukti Rahn, bahkan ketentuan itu juga ditempelkan pada papan 

informasi dan pada lembaran ketentuan akad yang diletak di atas meja transaksi akad. 

Hal ini dimaksud agar nasabah mengetahui dan memahami akad tersebut, setelah itu 

nasabah dapat mempertimbangkan apakah meneruskan keinginannya untuk berakad 

atau tidak meneruskan akad. Apabila setelah memahami ini dari akad itu nasabah 

mengambil keputusan untuk berakad maka nasabah harus menaati ketentuan yang 

dibuat oleh pihak pegadaian syariah. Namun pada prakteknya calon nasabah tidak 

sempat membaca, ini disebabkan karena dari sisi slogan cepat dalam pelayanan oleh 

pihak pegadaian syariah juga faktor lain yaitu karena latar belakang pendidikan dan 

penggolongan nasabah yang mayoritas ibu-ibu dan pedagang kelas ekonomi menengah 

ke bawah yang menginginkan cepat dan tidak mau ribet atau pusing. Sehingga 

mayoritas dari mereka membaca ketentuan yang ada di SBR setelah penandatanganan 

akad, yang semestinya dilakukan sebelum penandatanganan akad sehingga apabila 

terjadi ketidaksesuaian dengan calon nasabah setelah membaca ketentuan tersebut maka 

secara otomatis tidak menandatangani SBR atau melanjutkan terjadinya akad.  

Hambatan lain yang dapat ditemukan dalam implementasi akad ijarah di 

Pegadaian Unit Layanan Syariah ini adalah Unit Layanan Pegadaian Syariah Sultan 

Adam merupakan Unit Layanan Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, sehingga 

aturannyapun mengikuti atau terpadu dengan Pegadaian Syariah Cabang. Ini berimbas 

pada aturan tata kelolanya, diantaranya penempatan/gudang untuk barang gadai 

disimpan di gudang Cabang, selain merupakan induk dari unit layanan ini juga 

dikarenakan tempat Unit Layanan Pegadaian Syariah Sultan Adam mempunyai 

tempat/lokasi yang kecil begitupun dengan gudang penyimpanannya. Sehingga ini 

menjadi hambatan untuk efesiensi dan efektifitas kelola transaksi di Unit Layanan ini, 

baik bagi nasabah maupun pengelola Unit Layanan ini. Bagi nasabah, mereka harus 

menginformasikan terlebih dahulu pada pihak pengelola sehari sebelum transaksi 

pelunasan dan pengambilan barang gadai, dan bagi pengelola harus bolak balik 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7  

636 
 

mengambil barang gadai di Cabang serta menambah waktu layanan untuk menerima 

telpon atau kedatangan nasabah yang menginformasikan pelunasan/pengambilan barang 

gadai. 

Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah: 1). Konsep terjadinya mekanisme pelaksanaan akad 

ijarah di Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan Adam yaitu berlandaskan dasar hukum 

Ijarah yang tertuang dalam al Quran Surat  az Zuhrufayat ayat 32 dan Al Qososayat ayat 

26 dan Fatwa DSN tentang Pembiayaan ijarah No.09/DSN-MUI/IV/2000 bahwa akad 

ijarah merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi. Untuk 

menghindari riba, pengenaan biaya jasa pada barang simpanan rahin mempunyai 

ketentuan, yaitu: harus dinyatakan dalam nominal (bukan persentase); sifatnya harus 

nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya 

kontrak; tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal; 2). 

Implementasi akad ijarah di Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan Adam Banjarmasin 

yaitu pada saat nasabah ingin bertransaksi di pegadaian syariah maka transaksi tersebut 

sekaligus menggunakan akad rahn dan akad ijarah dengan melakukan akad gadai 

terlebih dahulu kemudian akad ijarah. Penjelasan rinci mengenai kedua akad tersebut, 

tertera pada lembar belakang SBR (Surat Bukti  Rahn), sehingga setiap nasabah dapat 

memahami apa yang hendak dilakukan dan pada pelaksanaannya nasabah tidak perlu 

mengadakan dua kali akad karena dalam satu lembar SBR sudah mencakup kedua akad 

tersebut, jadi nasabah dapat langsung mendatangani lembar SBR. Pada dasarnya akad 

ijarah adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa 

tertentu, yaitu pemilik manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual 

manfaat barang. Atau dengan kata lain akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna 

atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri Dalam akad ini ada kebolehan untuk 

menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi. Dalam 

akad dimaksud, pegadaian syariah dapat menyewakan tempat penyimpanan barang 

(deposit box) kepada nasabahnya. Jadi implementasinya, pada mulanya nasabah 

menyerahkan barang bergerak dan kemudian  pegadaian  menyimpan dan merawatnya 

di tempat yang telah disediakan oleh  pegadaian syariah. Akibat yang timbul dari proses 

penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat 
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penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini 

dibenarkan bagi pegadaian syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai 

jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak; 3). Hambatan pelaksanaan 

implementasi akad ijarah di Pegadaian Syariah Unit Layanan Sultan Adam Banjarmasin 

yaitu kurang pemahaman atas ketentuan-ketentuan yang tertera di SBR sebelum 

penandatanganan nasabah di kertas akad/SBR dikarenakan pada sisi pengelola 

terdapatnya slogan proses layanan yang cepat sehingga pihak pengelola pun tidak 

mengarahkan calon nasabah untuk membaca ketentuan yang ada, dan di sisi calon 

nasabah pun dikarenakan latarbelakang pendidikan nasabah dan penggolongan nasabah 

pegadaian syariah yang mayoritas ibu-ibu kelas ekonomi menengah ke bawah. 

Hambatan implementasi akad ijarah di Pegadaian syariah Unit Layanan Sultan adam ini 

adalah lokasi kantornya yang kecil sehingga tempat penyimpanan barang gadai pun 

tidak memadai sehingga harus dititipkan pada tempat penyimpanan di kantor Cabang, 

sehingga mengurangi efektivitas dan efesiensi proses transaksi baik bagi pengelola 

maupun bagi nasabah. 

 

Saran 

 

Dari penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang dapat 

dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan khazanah keilmuan 

terutama mengenai praktek ijarah di Pegadaian Syariah. Dalam hal ini saran 

tersebut adalah: Sedikitnya kontribusi ilmiah secara teoritis yang menjadi rujukan 

atau referensi yang relevan terkait praktik ijarah di Pegadaian Syariah berdasarkan 

wilayah dan unit layanan syariah di bawah kantor cabang; hendaknya pelaksanaan 

proses akad diberikan waktu yang cukup sehingga tidak mengurangi hak  informasi 

yang seharusnya di dapat oleh calon nasabah. Untuk itu perlu adanya sosialisasi 

yang luas terhadap pelaksanaan praktik akad ijarah melalui media yang ada, 

misalnya radio, televisi, dan lain sebagainya; perlu adanya perluasan atau tempat 

penyimpanan yang memadai untuk menyimpan barang gadaian atau agunan (bagi 

lembaga yang bergerak di bidang penyimpanan barang/agunan) sehingga 

kenyamanan, keamanan dan efektivitas juga efesiensi tetap terjaga.  
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ABSTRAK 

Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri seseorang. Untuk 

mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya penilaian. 

Begitu juga dengan yang terjadi pada seorang mahasiswa yang mengikuti suatu 

pendidikan selalu diadakan penilaian dari hasil belajarnya. Penilaian terhadap hasil 

belajar seorang mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana telah mencapai sasaran 

belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. Kenyataannya, dalam proses belajar 

mengajar di perguruan tinggi sering ditemukan mahasiswa yang tidak dapat meraih 

Minat belajar Fikih yang setara dengan kemampuan inteligensinya. Ada mahasiswa 

yang mempunyai kemampuan inteligensi tinggi tetapi memperoleh Minat tentang 

pembelajaran Fikih yang relatif rendah, namun ada mahasiswa yang walaupun 

kemampuan inteligensinya relatif rendah, dapat meraih Minat belajar Fikih yang relatif 

tinggi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis korelasi 

sederhana. Popualsi penelitian berjumlah 65 orang dengan teknik analisis datang 

menggunakan proporsional random sampling dengan sampel penelitian berjumlah 65 

orang. Analisis data yang digunakan untuk melihat hubungan antara kecerdasan 

emosional dengn Minat belajar Fikih adalah dengan menggunakan korelasi product 

moment dari Karl Pearson. Hasil penelitian: analisi Product Moment Correlation 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar mahasiswa dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang positif antara kecerdasan emosional dengan Minat Belajar mahasiswa 

Belajar Fikih. Saran penelitian hendaknya dapat dijadikan sebagai dasar dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan tentang masalah belajar ilmu Fikih dan sebagai 

perkembangan proses perbaikan akhlak mahasiswa. 

 

Kata Kunci: Kecerdasan Emosional, Minat Belajar Fikih. 

 

ABSTRACT 

Learning will produce changes in a person. To find out how far the changes, the need 

for assessment. So does that happen to a student who follow an education has always 

held assessment of learning outcomes. Assessment of student learning outcomes to 

determine the extent to which learning objectives have achieved what is called the 

learning achievement. In fact, in the process of teaching and learning in higher 

education is often found students who can not achieve Interest in learning Jurisprudence 

which is equivalent to the ability of intelligence. There are students who have high 

intelligence capability but earn interest on learning Jurisprudence relatively low, but 

there are students who despite relatively low intelligence capabilities, can achieve 

Interest in learning Jurisprudence relatively high. The research method uses a 

quantitative approach with a simple correlation analysis. Popualsi study amounted to 65 

people with technical analysis comes using proportional random sampling with a 

sample study amounted to 65 people. Analysis of the data used to examine the 

relationship between emotional intelligence with less interest in learning Jurisprudence 

is by using product moment correlation from Karl Pearson. Result: Product Moment 

Correlation analysis of emotional intelligence with student results can be concluded that 

there is a positive relationship between emotional intelligence Interest in Learning 

Student Learning Jurisprudence. Suggestions study should be used as a basis in 
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developing the science of Jurisprudence and science learning problems as a student 

character development process improvement. 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Interest in Learning Jurisprudence. 
 

PENDAHULUAN 
Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, 

teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang 

diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Melalui sekolah, mahasiswa belajar berbagai 

macam hal. Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang 

sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan dan 

pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut tercermin dalam prestasi belajarnya. 

Namun dalam upaya meraih Minat belajar Fikih  yang memuaskan dibutuhkan proses 

belajar.  Proses belajar yang terjadi pada individu memang merupakan sesuatu 

yang penting,  karena melalui belajar individu mengenal lingkungannya dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan disekitarnya. Menurut Irwanto (1997 :105) 

belajar merupakan proses perubahan dari belum mampu menjadi mampu dan terjadi 

dalam jangka waktu tertentu. Dengan belajar, mahasiswa dapat mewujudkan cita-cita 

yang diharapkan.  

Belajar akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam diri seseorang. Untuk 

mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya penilaian. 

Begitu juga dengan yang terjadi pada seorang mahasiswa yang mengikuti suatu 

pendidikan selalu diadakan penilaian dari hasil belajarnya. Penilaian terhadap hasil 

belajar seorang mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana telah mencapai sasaran 

belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. 

Proses belajar di perguruan tinggi adalah proses yang sifatnya kompleks dan 

menyeluruh. Banyak orang yang berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi 

dalam belajar, seseorang harus memiliki  Intelligence Quotient (IQ) yang tinggi, karena 

inteligensi merupakan bekal potensial yang akan memudahkan dalam belajar dan pada 

gilirannya akan menghasilkan Minat belajar Fikih yang optimal. Menurut Binet dalam 

buku Winkel (1997:529) hakikat inteligensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan 

mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai 
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tujuan itu, dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan objektif.  

Kenyataannya, dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi sering 

ditemukan mahasiswa yang tidak dapat meraih Minat belajar Fikih yang setara dengan 

kemampuan inteligensinya. Ada mahasiswa yang mempunyai kemampuan inteligensi 

tinggi tetapi memperoleh Minat tentang pembelajaran Fikih yang relatif rendah, namun 

ada mahasiswa yang walaupun kemampuan inteligensinya relatif rendah, dapat meraih 

Minat belajar Fikih yang relatif tinggi. Itu sebabnya taraf inteligensi bukan merupakan 

satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang, karena ada faktor lain 

yang mempengaruhi. Menurut Goleman (2000 : 44), kecerdasan intelektual (IQ) hanya 

menyumbang 20% bagi kesuksesan, sedangkan 80% adalah sumbangan faktor 

kekuatan-kekuatan lain, diantaranya adalah kecerdasan emosional atau Emotional 

Quotient (EQ) yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustasi, 

mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati (mood), berempati serta kemampuan 

bekerja sama. 

 Dalam proses belajar mahasiswa, kedua inteligensi itu sangat diperlukan. IQ 

tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa partisipasi penghayatan emosional terhadap 

mata pelajaran yang disampaikan di perguruan tinggi. Namun biasanya kedua 

inteligensi itu saling melengkapi. Keseimbangan antara IQ dan EQ merupakan kunci 

keberhasilan belajar mahasiswa di perguruan tinggi (Goleman, 2002). Pendidikan di 

perguruan tinggi bukan hanya perlu mengembangkan rational intelligence yaitu model 

pemahaman yang lazimnya dipahami mahasiswa saja, melainkan juga perlu 

mengembangkan emotional intelligence mahasiswa . 

 Hasil beberapa penelitian di University of Vermont mengenai analisis struktur 

neurologis otak manusia dan penelitian perilaku oleh LeDoux (1970) menunjukkan 

bahwa dalam peristiwa penting kehidupan seseorang, EQ selalu mendahului intelegensi 

rasional. EQ yang baik dapat menentukan keberhasilan individu dalam Minat belajar 

Fikih membangun kesuksesan karir, mengembangkan hubungan suami-istri yang 

harmonis dan dapat mengurangi agresivitas, khususnya dalam kalangan remaja 

(Goleman, 2002 : 17).    

 Memang harus diakui bahwa mereka yang memiliki IQ rendah dan mengalami 

keterbelakangan mental akan mengalami kesulitan, bahkan mungkin tidak mampu 

mengikuti pendidikan formal yang seharusnya sesuai dengan usia mereka. Namun 
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fenomena yang ada menunjukan bahwa tidak sedikit orang dengan IQ tinggi yang 

berprestasi rendah, dan ada banyak orang dengan IQ sedang yang dapat mengungguli 

Minat belajar Fikih orang dengan IQ tinggi. Hal ini menunjukan bahwa IQ tidak selalu 

dapat memperkirakan Minat belajar Fikih seseorang. 

 Kemunculan istilah kecerdasan emosional dalam pendidikan, bagi sebagian 

orang mungkin dianggap sebagai jawaban atas kejanggalan tersebut. Teori Daniel 

Goleman, sesuai dengan judul bukunya, memberikan definisi baru terhadap kata cerdas. 

Walaupun EQ merupakan hal yang relatif baru dibandingkan IQ, namun beberapa 

penelitian telah mengisyaratkan bahwa kecerdasan emosional tidak kalah penting 

dengan IQ (Goleman, 2002:44). 

 Menurut Goleman (2002 : 512), kecerdasan emosional adalah kemampuan 

seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi (to manage our emotional 

life with intelligence); menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya (the 

appropriateness of emotion and its expression) melalui keterampilan kesadaran diri, 

pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial. 

Dalam kaitan pentingnya kecerdasan emosional pada diri mahasiswa sebagai 

salah satu faktor penting untuk meraih prestasi akademik, maka dalam penyusunan 

pembahasan ini penulis tertarik untuk meneliti :”Hubungan antara Kecerdasan 

Emosional dengan Minat Belajar Fikih Mahasiswa Semester 4 Tahun Akademik 

2015/2016”. Tujuan  penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara kecerdasan emosional dengan Minat Belajar Fikih Mahasiswa Semester 4 Tahun 

Akademik 2015/2016.  

METODE PENELITIAN 
 Dalam metode hasil penelitian ini diuraikan mengenai identifikasi variabel 

penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi dan metode pengambilan 

sampel, metode pengumpulan data, metode analisis instrumen serta metode analisis 

data. Populasi dalam pembahasan penelitian ini adalah seluruh sebanyak 65 orang. 

Mengacu pada tabel Morgan maka diperoleh jumlah sampel sebesar 65 orang. Adapun 

metode pengambilan sampel yang dipakai pada hasil penelitian ini adalah menggunakan 

teknik proporsional random sampling. Menurut Sutrisno Hadi (1996:223) alasan 

peneliti menggunakan random sampling ini adalah memberikan peluang yang sama bagi 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7  

643 
 

setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Menurut M. Nasir 

(1988:360), untuk prosedur pengambilan sampel dengan metode proporsional random 

sampling dipergunakan rumus sebagai berikut : 

 

ni = n
N

Ni
  

 

Keterangan : ni : Jumlah sampel per sub populasi 

          Ni : Total sub populasi 

           N  : Total populasi 

           n  : Besarnya sample 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan 

metode skala, yaitu suatu metode pengambilan data di mana data-data yang diperlukan 

dalam pembahasan penelitian diperoleh melalui pernyataan atau pertanyaan tertulis 

yang diajukan responden mengenai suatu hal yang disajikan dalam bentuk suatu daftar 

pertanyaan (Koentjaraningrat, 1994 : 173).  Analisis data yang digunakan untuk 

melihat hubungan antara kecerdasan emosional dengn Minat belajar Fikih adalah 

dengan menggunakan korelasi product moment dari Karl Pearson. Cara 

penghitungannya dibantu dengan menggunakan program SPSS 17.01 for window. 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil uji korelasi sederhana menggunakan analisis product moment maka 

dapat diketahui pada table berikut ini: Hasil uji hipotesis diketahui bahwa berdasarkan 

hipotesis diketahui bahwa Ha diterima karena uji korelasi yaitu 0,361 dengan taraf 

signifikan yaitu 0,003<0,05. Hal ini bermakna bahwa ada hubungan antara kecerdesan 

emosional dengan minat belajar fikih mahasiswa.  
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Tabel1.  Hasil Uji Korelasi kecerdesan emosional dengan minat    belajar 

Fikih mahasiswa.Correlations 

  X Y 

X Pearson Correlation 1 .361** 

Sig. (2-tailed)  .003 

N 65 65 

Y Pearson Correlation .361** 1 

Sig. (2-tailed) .003  

N 65 65 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini dilaksanakan prodi Hukum Ekonomi Syariah yang bertujuan 

untuk mencetak calon pendidik yang professional dan kompeten serta bersikap ilmiah. 

Mahasiswa serius dalam memperhatikan penjelasan dosen. Sebagian mahasiswa 

mencatat penjelasan dosen, sebagian lagi hanya memperhatikan penjelasan dosen 

dengan melihat buku referensi. Penyampaian materi tidak seterusnya disampaikan oleh 

dosen namun, ada presentasi atau penyampaian materi oleh mahasiswa yang dilanjutkan 

dengan sesi tanya jawab. Mahasiswa pada sesi tanya jawab cukup antusias namun ada 

kejenuhan yang dialami mahasiswa ketika harus mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan kepada mahasiswa serta berbagai macam tuntutan dari dosen yang harus 

dipenuhi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan anatara kecerdasan 

emosional dengan hasil belajar mahasiswa, berdasarkan hasil analisis korelasi product 

moment antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar mahasiswa yaitu rxy (r 

hitung) = 0,361 yang dikonsultasikan pada taraf signifikan 0,05 diperoleh rtabel = 

0,103, hasil tersebut menunjukkan bahwa rxy (r hitung) lebih besar dari pada rtabel 

maka, dapat diketahui bahwa ada hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil 

belajar mahasiswa Belajar Fikih.  

Hasil belajar mahasiswa banyak dipengaruhi oleh banyak faktor. Kecerdasan 

intelektual selama ini dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar 

mahasiswa, mahasiswa dengan kecerdasan intelektual tinggi dianggap lebih mudah 

dalam memahami materi yang diajarkan namun, pada kenyataannya masih banyak 
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faktor lain yang turut mempengaruhi hasil belajar mahasiswa, salah satunya adalah 

kecerdasan emosional. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan hasil belajar mahasiswa, hal tersebut sesuai dengan hasil 

belajar mahasiswa dengan tingkat kecerdasan baik. Goleman (2005) menyatakan bahwa 

pendidikan yang disertai emosi cenderung lebih mudah dan kuat diingat. Prestasi dan 

keberhasilan mahasiswa dalam belajar tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan 

intelektual melainkan juga ditentukan oleh keselarasan perkembangan antara kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan emosional. Mahasiswa dengan kecerdasan emosional yang 

tinggi cenderung berfikir dahulu sebelum mengambil suatu tindakan dan juga 

memahami benar-benar pertanyaan yang akan dijawab sehingga tidak mengalami 

kesulitan dalam mencari jawaban yang terdapat dalam dirinya sendiri dan dalam diri 

orang lain. Sementara mahasiswa dengan kecerdasan emosional yang relatif rendah 

cenderung mengalami kesulitan dalam menemukan jawaban dalam dirinya sehingga ia 

juga kesulitan memahami pertanyaan yang akan dijawab dan mengakibatkan pertanyaan 

yang dijawab menjadi tidak tepat atau tidak yakin dengan apa yang dikerjakannya.  

Kecerdasan emosional memegang peranan yang cukup signifikan dalam 

pencapaian hasil belajar mahasiswa karena dapat meningkatkan kesadaran diri sehingga, 

mahasiswa dapat lebih mudah untuk memusatkan perhatian dan lebih tekun dalam 

penyelesaian tugas. Hasil belajar mahasiswa banyak dipengaruhi oleh banyak faktor 

baik dari faktor internal maupun faktor eksternal yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan belajar mahasiswa walaupun tidak dipungkiri bahwa faktor eksternal 

mempunyai andil dalam menentukan keberhasilan belajar. Proses pembelajaran tidak 

hanya membutuhkan kecerdasan intelektual saja namun ada kecerdasan lainnya yang 

berperan penting dalam proses pembelajaran yaitu kecerdasan emosional. Salovey 

(dalam Goleman 2005) menjelaskan bahwa didalam kecerdasan emosional mencakup 

lima wilayah utama yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan 

keterampilan sosial.  

 

 

 

 

KESIMPULAN 
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Simpulan  

Berdasarkan analisi Product Moment Correlation kecerdasan emosional dengan hasil 

belajar mahasiswa dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara 

kecerdasan emosional dengan Minat Belajar mahasiswa Belajar Fikih. 

Saran 

1. Mahasiswa diharapkan mampu untuk mengenali emosi diri sendiri dan orang lain 

agar mampu menyelaraskan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar 

mahasiswa.  

2. Mahasiswa perlu adanya motivasi dan dorongan dari orang-orang disekitarnya agar 

tetap mampu menyelaraskan hubungan antara kecerdasan emosional dengan hasil 

belajar.  

3. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa diharapkan agar untuk 

memperhatikan penentuan aspek aspek maupun penyusunan kalimat dalam angket. 
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