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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tugas terberat yang harus diemban manusia dimuka bumi adalah 

sebagai khalifah (pemimpin), baik untuk dirinya sendiri maupun 

lingkungan alam. Tugassebagai pemimpin itu secara umum adalah 

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteran dalam hidup dan kehidupan 

serta tugas pengabdian serta ibadah dalam arti luas. Sebagai pemimpin 

tentunya Allah SWT memberi beragam fasilitas yang diberikan kepada 

manusia untuk kemudahan agar dalam setiap masa bakti kepemimpinan 

(hidup dan mati manusia) dapat mewujudkan kesejahteraan dalam 

hidupnya maupun kehidupan bagi semesta alam.
1
 

Fasilitas yang diberikan tersebut berupa nikmat, yang secara garis 

besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Manh}aj al-

h}ayat(system kehidupan) dan Wa’silah al-h}ayat(sarana kehidupan).
2
 

Sistem kehidupan manusia telah diatur secara rinci dalam Al 

Qur’an maupun Hadits, yang dikenal dengan al-Ah}kam (hukum yang 

lima). Yaitu terdiri dari aturan mengenai wajib, sunnah, mubah, makruh, 

dan haramnya suatu aturan manusia. 

                                                             
1Anshori Abdul Ghofur, Hukum dan Pemberdayaan Zakat (Yogyakarta: Pilar Media, 

2006),  
2Ibid. 
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Tujuan diaturnya hukum tersebut adalah untuk menjamin 

keselamatan manusia, baik jiwa, raga, akal, harta, keturunan, maupun 

agamanya.
3
 

Fasilitas yang diberikan Allah tersebut sekaligus menjadi sarana 

dan prasarana kehidupan untuk manusia, yaitu segala macam fasilitas yang 

ada di bumi dan di langit. Baik berupa kekayaan yang ada di bumi, air, 

udara, tumbuh-tumbuhan, maupun hewan, yang dapat dinikmati oleh 

manusia. Sebagai mana firman Allah SWT:  







 

artinya: “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu dan dia yang berkehendak (menciptakan) langit, lalu 

dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia maha mengetahui segala 

sesuatu”. (Al Baqarah:29).
4
 

 

Demikian pula Islam dalam memandang harta dan benda yang 

menjadi fasilitas manusia agar dapat digunakan semaksimal mungkin dan 

tidak menjadikan pertumpahan darah bagi umat manusia, maupun 

kerusakan lingkungan.
5
 

                                                             
3Ibid. 
4
Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1995), 1:29. 

5
Ghofur, Hukum dan Pemberdayaan Zakat. 1. 
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Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

maka kebutuhan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus 

dipenuhi baik secara individu maupun dengan bantuan orang lain.
6
 







 
Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan 

dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran”. (QS. Al-Maidah: 2).
7
 

 

Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari 

peraturan hukum. Patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan 

kewajiban didalam masyarakat yang disebut dengan hukum mu’amalah.8
 

Salah satu bentuk mu’amalah yang mempunyai peran penting dalam 

kehidupan manusia adalah mu’amalah jual beli, hampir semua orang  

pernah melakukannya.
9
 

 Allah mensyariatkan transaksi perdagangan jual beli sebagai 

pemberian peluang dan keleluasaan dari Allah untuk hamba-Nya, karena 

semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, 

pangan dan lain-lain. Kebutuhan seperti itu tidak pernah putus dan tak 

henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat 

                                                             
6Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Bandung:Sinar Baru Al-Gensindo,1996), 278. 
7
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1995), 5:2. 

8 Ahmad Azhar Basyir, Azaz-Azaz Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam 

(Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.  
9 Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, Halal dan Haram Dalam Islam (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1982), 234. 
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memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan 

dengan orang lain. Dalam hubungan ini tak satu hal pun yang lebih 

sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang dia 

miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang 

lain sesuai kebutuhan masing-masing. Dan apabila seseorang untuk 

mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu 

merupakan tindakan yang merusak, maka harus adanya sistem atau cara 

yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang ia 

butuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan.
10

 

 Untuk menghindari hal itu, orang yang berkecimpung dalam dunia 

usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang menyebabkan jual beli itu 

sah atau tidak sah. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama 

umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah 

Rasulullah SAW. Pada prinsipnya hukum jual beli dibolehkan. Prinsip 

hukum dinyatakan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275: 


 

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”11
 

 

 Kejadian mu’amalah pada dasarnya adalah boleh, sampai 

ditemukan dalil yang melarangnya. Maksudnya selama tidak ada dalil 

yang melarang suatu kreasi jenis mu’amalah itu diperbolehkan.12
 

                                                             
10

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuki (Jakarta: PT. Al-Ma’arif, 
1996), 96. 

11Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 1995), 2: 

275. 
12 Nasrudin Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya media Pratama, 2000), 10. 
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 Hal itu sesuai dengan kaidah ushul fiqh sebagaimana di ikuti oleh 

madz}habSha>fi’iy: “Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali ada 

dalil yang mengharamkan”.
13

 

 Dari sinilah maka usaha manusia untuk memperoleh kekayaan, 

disamping merupakan masalah yang fitri, hal itu juga merupakan 

keharusan. Oleh karena itu setiap usaha yang melarang manusia untuk 

memperoleh kekayaan, tentu bertentangan dengan fitrah. Begitu pula 

usaha, setiap usaha yang membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan 

dengan takaran atau ukuran tertentu juga merupakan sesuatu yang 

bertentangan dengan fitrah. Maka wajar, bila kemudian manusia tidak 

dihalang-halangi untuk mengumpulkan kekayaan, serta tidak dihalang-

halangi untuk berusaha memperoleh kekayaan tersebut.
14

 

 Salah satu dari sekian banyaknya sumber kekayaan yang harus 

dikelola adalah kepemilikan terhadap tanah. Dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria dan banyak peraturan hukum pertanahan sangat 

menghormati dan mengakui kehakmilikan atas tanah. Tapi di sisi lain 

mereka juga memasang rambu-rambu yang membatasi pemilik tanah dari 

kegiatan yang tidak mencerminkan sifat wajar terhadap tanahnya. Semua 

tanah hak milik (dan tanah hak-hak lainnya) wajib difungsikan dan 

dipelihara, serta bukan hannya mensejahterakan pemiliknya, akan tetapi 

juga memberi efek kesejahteraan bagi umum terutama orang lain yang 

                                                             
13 Zainuri Noor, Terjemah Faro>idul Bahiyyah, Terj. Moh. Adib Bisri (Rembang: 

Menara Kudus, 1977), 11. 
14

Taqyuddin An-Nabbani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam 

(Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 65. 
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lemah ekonominya. Dalam Agama Islam pun, misalnya, dikenal suatu 

pesan akhlaq, “Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat bagi orang 

lain, dan perbuatan mubazir itu adalah perbuatan syetan”.Untuk mencapai 

tujuan itu, diperlukan campur tangan penguasa yang berkompeten dalam 

urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya 

hak milik atas tanah. Di lingkungan hukum adat, campur tangan itu 

dilakukan oleh kepala berbagai persekutu hukum, seperti kepala atau 

pengurus desa. Jadi, jika timbul permasalahan yang berkaitan dengan 

tanah adat ini, maka pengurus-pengurus yang telah ada itulah yang akan 

menyelesaikannya. 

Pada dasarnya semua bidang tanah yang dikatakan tanah hak 

Ulayat desa adalah berupa tanah hutan. Termasuk hutan larangan yang 

diserahkan pengawasannya kepada desa bersangkutan, seperti tanah hutan, 

semak belukar, rawa-rawa, tanah-tanah bekas perladangan yang telah 

ditinggal penggarapannya, yang berada dalam batas wilayah desa 

bersangkutan, yang dikuasai oleh desa (Nagari) yang bukan milik kerabat, 

perseorangan, perusahaan dan sebagainya.
15

 

 Bahwa tanah adat sebagai hak yang tertinggi tidak boleh 

dilepaskan kepada pihak lain. Sebagaimana fatwa adat: “ Dijua indak 

dimakan bali, digadai indak dimanakan sando” (dijual tidak bisa dibeli, 

digadai tidak bisa disandera).
16

Fatwa ini berarti bahwa tanah hak Ulayat 

                                                             
15 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 

2003), 181. 
16Chedemitry, “Hak Ulayat dan Tanah Ulayat di Minang Kabau Sumatra Barat,” dalam 

http://chedemitry.blogspot.com, (diakses pada tanggal 3 april 2015, jam 11.00). 

http://chedemitry.blogspot.com/
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tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain. Sedangkan anggota kaum dan 

suku hanya mempunyai hak untuk memakai dan memanfaatkannya 

sebagai barang pinjaman dari kaumnya atau sukunya, namun 

kenyataannya di Desa Tanjung Sari Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 

praktek jual-beli tanah hak Ulayatoleh  oknum masyarakat adat dijual 

kepada pihak yang mau membelinya dengan alasan bahwa tanah hak 

Ulayat yang ada Di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang tersebut 

sebenarnya tanah transmigrasi yang lama tidak diolah. 

Namun tanah tersebut diambil kembali dan berstatus menjadi tanah 

Hak Ulayat dengan alasan seperti itulah sebagian oknum penduduk adat 

menjual tanahdalam bentuk hutan belantara yang tidak jelas batas-

batasnya, untuk di kuasai seutuhnya, tanpa memperdulikan aturan adat 

yang berlaku, dalam transaksi tersebut bila hutan tersebut tidak cepat-cepat 

digarap atau ditanami, tanah tersebut akan dijual kembali kepada pihak 

lain. 

Adapun mengenai batas sering sekali tidak sesuai dengan yang 

diakadkan pertama kali, karena ketika dijual tanah masih berupa hutan 

belantara, dan batasnya hanya berupa pohon yang besar, sungai atau 

gundukan tanah yang agak tinggi, mengenai batas tanah pembeli sering 

dirugikan karena pada saat berupa hutan penjual mengakui kalau 

ukurannya 10 hektar namun setelah tanah bersih diukur tidak ada 10 

hektar. 
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 Dari jual beli tanah Hak Ulayat tersebut sering menimbulkan 

persengketaan baik diantara penjual dengan pembeli, maupun antara 

pembeli yang lama dengan pembeli yang baru, dalam penyelesaian 

sengketa rata-rata pembeli yang lama akan kalah dengan alasan pembeli 

yang lama, terlalu lama membiarkan tanah tersebut tidak diolah.
17

 

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba 

membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul 

“ANALISA FIQIH TERHADAP JUAL BELI TANAH HAK ULAYAT 

DI NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN 

PESISIR SELATAN”. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Fiqih Mu’amalah, adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang 

ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan 

atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial 

kemasyarakatan.
18

 

2. Jual beli, pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara 

khusus yang diperbolehkan.
19

 

3. Tanah hak Ulayat yaitu tanah tertentu yang dikuasai oleh masyarakat 

adat dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Tanah Ulayat 

adalah tanah secara tradisional menurut hukum adat setempat 

                                                             
17

Lihat transkrip wawancara nomor: 01/1-W/F-2/23-06/2015. 

18
Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.  

19
Ibid., 74. 
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merupakan milik masyarakat bersama dalam kerajaan-kerajaan kecil 

yang scara tradisional minus milik tanah pribadi dan tanah Negara, 

(tanah perkebunan besar, tanah hutan lindung, tanah hutan produksi 

dan tanah lain-lain).
20

 

4. Nagari Lunang Tiga, yaitu suatu perkampungan yang berada di 

Kecamatan Lunang yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari yang 

berada di Kabupaten Pesisir Selatan Padang Sumatra Barat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat 

merumuskannya: 

1. Bagaimana analisa fiqih terhadap tanah Hak Ulayat sebagai objek jual 

beli di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir 

Selatan? 

2. Bagaiman analisa fiqih terhadap penyeleseian sengketa yang terjadi 

dalam jual beli tanah Hak Ulayat sebagai objek jual beli di Nagari 

Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan? 

 

D. Tujuan Studi 

Adapun  tujuan penulis adalah: 

                                                             
20

Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, 181. 
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1. Untuk mengetahuibagaimana analisa fiqih terhadap tanah Hak Ulayat 

sebagai objek jual beli di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Untuk mengetahuibagaiman analisa fiqih terhadap penyeleseian 

sengketa yang terjadi dalam jual beli tanah Hak Ulayat sebagai objek 

jual beli di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

 

E. Kegunaan Studi 

1. Kegunaan ilmiah 

Sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam 

penelitian berikutnya mengenai analisa fiqih dalam mengupas masalah 

jual beli Hak Ulayat. 

2. Kegunaan terapan  

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi masyarakat 

khususnya di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten 

Pesisir Selatan.dalam melaksanakan kegiatan mu’amalah agar tetap 

dalam naungan rambu-rambu Syariat Islam. 

 

F. Telaah Pustaka 

Sepanjang pengetahuan penulis begitu bannyak judul skripsi yang 

membahas tentang transaksi jual beli yang membahas tentang kepemilikan 

tanah dan sekaligus penetapan harga, diantaranya skripsi karya Jamiludin 
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yang berjudul “Analisa Hukum IslamTerhadap Kepemilikan Tanah 

Menurut U.U.P.A No 5 Tahun 1960” yang membahas tiga poin yaitu: 

Tanah pada hakikatnya adalah milik Allah, Allah lah pemilik mutlak atas 

tanah beserta kekayaan yang lainnya dan manusia hanyalah penerima 

amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Hukum Islam mengakui 

kepemilikan tanah pribadi, begitu pula dengan hukum nasional mengakui 

hal tersebut dan sudah ada kesesuaian pendapat diantara keduanya, hanya 

saja dalam hal batasan kepemilikan masih ada perbedaan dan belum bisa 

disepakati.  

 Hukum Islam dan juga UUPA nomor 5 tahun 1960 mengakui bahwa  

kepemilikan insaniyah tertinggi terhadap tanah adalah Negara, dan negara 

berkuasa dalam segala hal yang menyangkut pertanahan, dengan demikian 

sudah ada kesesuaian antara hukum Islam dengan UUPA NO. 5 Tahun 

1960 tentang kepemilikan tanah negara.  

Hukum Islam maupun UUPA nomor 5 tahun 1960 berpendapat bahwa 

tanah merupakan karunia tuhan untuk dikelola dan dipelihara dan 

melarang keras bagi pemilik tanah yang membiarkan tanahnya kosong  

tidak produktif dengan ancaman akan diambil hak kepemilikannya untuk 

kemudian dipindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain, dengan 

demikian keduanya berpendapat  sama dan sudah ada kesesuaian 

pandangan.
21

 

                                                             
21Jamaluddin, “Analisa Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Tanah Menurut UU P.A 

No.5 Th.1960,”(Skripsi STAIN Po Tahun 2006). 
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Yang selanjutnya yaitu skripsi yang di resume Kasmuji Dwi P. yang 

berjudul “Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah Negara Dalam Perspektif 

Fiqih”, yaitu bahwa kepemilikan dan pemanfaatan tanah negara menurut 

fiqih sebagai berikut: Status kepemilikan dan pemanfaatan tanah milik 

umum (negara) dapat dimiliki oleh perorangan atau kelompok dengan 

syarat tidak mengganggu kepentingan orang lain dan tidak mengurangi 

fungsi dari tanah itu dan haram hukumnya jika kepemilikan serta 

pemanfaatan tanah negara tersebut menimbulkan kerusakan maupun 

keresahan pada orang lain hubungan kepemilikan dan hak pemanfaatan 

tanah negara sangat terikat dan terkait izin pemerintah setempat sangat 

mutlak diperlukan dan bahkan diwajibkan bagi seseorang untuk 

menghindari timbulnya persengketaan.
22

 

Agar tidak terjadi persengketaan, kesenjangan, kecemburuan sosial 

maupun ketidak merataan pembangunan maka penulis mengharapkan 

kepada pemerintah setempat untuk lebih teliti dan tegas dalam hal 

penegakan hukum, serta sosialisasi terhadap peraturan dan hukum agraria. 

Dengan memasang papan  informasi wajib izin bagi masyarakat atau pihak 

lain yang ingin mendirikan dan/atau memanfaatkan tanah milik negara. 

Masyarakat atau pihak lain yang ingin mendirikan maupun mengolah 

lahan (tanah) yang bila status pemiliknya belum diketahui, sebaiknya 

mengikuti aturan-aturan baik dalam hukum Islam maupun hukum agraria 

yang telah ditetapkan, agar tidak terjadi persengketaan dikemudian hari. 

                                                             
22Kasmuji Dwi P, “Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah Negara dalam Perspektif 

Fiqih,”(Resume Skripsi STAIN Po Tahun 2004). 
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Dari judul skripsi di atas terdapat perbedaan dengan judul yang penulis 

angkat dengan judul “Analisa Fiqih Terhadap Jual Beli Tanah Hak Ulayat 

di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan” 

yaitu dari segi adanya jual beli tanah yang dimiliki oleh adat yang 

sebenarnya tanah Hak Ulayat tidak boleh di perjual belikan, serta tidak 

adanya kepastian mengenai ukuran tanah yang diperjual belikan.  

 

G. Metode penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alam sebagai sumber 

data langsung. 

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah studi penelitian 

lapangan (field research), dapat juga di anggap sebagai pendekatan 

luas dalam penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti 

berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang 

fenomena dalam suatu keadaan alamiah. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang 

Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Sumatra Barat. Peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di Nagari Lunang Tiga, karena ada 

keunikan dan sesuai dengan topik yang peneliti pilih. Dengan memilih 
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lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan 

baru.  

3. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan dari sumber informan atau pembeli dan penjual tanah Hak 

Ulayat diNagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir 

Selatan. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

tokoh masyarakat desa diantaranya sesepuh Nagari, ketua KAN, serta 

Wali Nagari. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik, apabila dilakukkan 

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan diobservasi 

pada latar, di mana fenomena tersebut berlangsung. Di samping itu 

untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi (tentang bahan yang 

ditulis oleh atau tentang subjek). 

  Adapun pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara 

yang tidak terstruktur, dimana peneliti melakukan percakapan 

dengan penjual pembeli serta sesepuh Nagari dengan mengalur 

begitu saja  tidak sesuai dengan konsep wawancara. 
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Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan 

secara lisan terhadap responden (subjek).
23

 

 

b. Observasi 

Obserasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
24

Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

keadaan lahan tanah Hak Ulayat dan juga transaksi jual beli tanah 

Hak Ulayat di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten 

Pesisir Selatan. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga termasuk buku-

buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penelitian.
25

 

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data 

mengenai sejarah dan perkembangan tanah Hak Ulayat, juga 

                                                             
23

Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2010), 23. 
24 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 
25Ibid., 181. 
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kegiatan jual belinya, baik akad maupun penetapan harga yang 

diberikan oleh pembeli kepada penjual, juga penanggungan resiko 

apabila ada pihak yang ingin merebut tanah yang lama tidak 

digarap. 

 

d. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif, menggunakan konsep yang diberikan, Miles 

dan Hubberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sampai jenuh. 

Adapun langkah-langkah analisisnya sebagai berikut: 

1) Reduksi data (Data Reduction), proses pemilihan pemusatan 

perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi 

data yang mentah yang muncul di lapangan. Dalam hal ini data-

data yang diperoleh melalui wawancara, obserfasi dan 

dokumentasi yang masih kompleks kemudian direduksi dengan 

memilih dan memfokuskan pada hal-hal pokok. 

2) Penyajian data (Data Display), yaitu proses penyusunan 

informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang 

sistematis agar lebih sederhana dan dapat dipahami maknanya. 

Setelah makna reduksi, kemudian disajikan denga pola dalam 

bentuk uraian naratif. 
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3) Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing), yaitu analisis 

data terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan 

data untuk penarikan kesimpulan yang dapat menggambarkan 

pola yang terjadi.  

Sedangkan dalam analisis data penelitian, peneliti 

menggunakancara berfikir induktif, yaitu pola fikir yang 

berasal dari empirism dan mencari abstraksi.
26

 Maksudnya 

metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus 

kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. 

5. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realiabilitas). 

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat 

diadakan pengecekan dengan tekhnik pengamatan yang tekun. 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atas isu yang sedang dicari, ketekunan pengamatan ini dilakukan 

penelitian dengan cara: 

a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan transaksi jual beli tanah Hak Ulayat di Nagari 

Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. 

                                                             
26

Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Surasih, 1996),93. 
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b. Menela’ahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau  seluruh faktor 

yang ditela’ah sudah difahami dengan cara yang biasa. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang 

terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II: KONSEP FIQIH TENTANG JUAL BELI DAN 

PENYELESEIAN SENGKETA TANAH 

Bab ini merupakan serangkaian hukum Islam yang digunakan 

untuk menyoroti permasalahan-permasalahan pada BAB III. 

Dalam bab ini diungkapkan mengenai pengertian jual beli dan 

dasar hukumnya, rukun dan syarat jual beli, syarat sah ijab qabul, 

macam dan bentuk jual beli, hal-hal yang membatalkan jual beli, 

penyeleseian sengketa. 

BAB III: PRAKTEK JUAL BELI TANAH HAK ULAYAT DI NAGARI 

LUNANG TIGA KABUPATEN PESISIR SELATAN 

Bab ini merupakan sajian data mengenai praktek jual beli Tanah 

Hak Ulayat di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten 

Pesisir Selatan, yang berisi tentang: gambaran umum Nagari 
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Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. Akad 

jual beliTanah Hak Ulayat di Nagari Lunang Tiga Kecamatan 

Lunang Kabupaten Pesisir Selatan, mekanisme penyeleseian 

sengketa antara pembeli dan penjual diNagari Lunang Tiga 

Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. 

BAB IV: ANALISA FIQIH TERHADAP JUAL BELI TANAH HAK 

ULAYAT DI NAGARI LUNANG TIGA KABUPATEN 

PESISIR SELATAN 

Bab ini merupakan pokok bahasan dari permasalahan skripsi ini 

yang meliputi:Analisa fiqih terhadap Tanah Hak Ulayat sebagai 

objek jual beli di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang 

Kabupaten Pesisir Selatan,Analisa fiqih terhadap penyeleseian 

sengketa yang terjadi dalam jual beli tanah Hak Ulayat di Nagari 

Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup skripsi ini yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran. 

 


