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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling 

membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat 

menguasai segala sesuatu yang diinginkan. Tetapi, manusia hanya dapat 

mencapai sebagian yang dihajatkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang 

menjadi kebutuhan orang lain. Untuk itu, Allah memberikan inspirasi (ilham) 

kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang 

kiranya bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan, 

sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini 

berjalan dengan baik dan produktif.
1
 

  Dalam rangka memenuhi hajat dan untuk mencapai kemajuan 

dalam hidup manusia, perintah untuk saling tolong-menolong dinyatakan 

dalam al-Qur’an sebagaimana firman Allah:  




  

Artinya:”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran”(QS: al –Maidah: 2).
2
 

 

                                                             
1 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haramnya Dalam Islam (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 

2007), 351. 
2 Departemen Agama RI,  Al-Qur‟an al Karim dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha 

Putra), 200. 
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Kerja sama antara sesama manusia memiliki bentuk yang sangat 

banyak, diantaranya adalah jual beli yang merupakan bagian dari kerja sama 

antara sesama manusia dibidang ekonomi. Bidang ini merupakan hal yang 

sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup 

manusia. Karena tidak semua kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi 

dengan apa yang menjadi miliknya sendiri, manusia memerlukan milik orang 

lain, dan begitu juga sebaliknya, sehingga diantara mereka terjadi transaksi 

saling tukar menukar barang, yang biasa disebut dengan istilah jual beli. 

Adapun yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian 

tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan 

(kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan atau ketentuan yang 

dibenarkan oleh syara‟. Yang dimaksud dengan ketentuan syara‟ adalah jual 

beli yang dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan 

hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan 

rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara‟.3
 

Pada prinsipnya hukum jual beli dibolehkan. Prinsip hukum  

tersebut dinyatakan dalam al-Qur’an pada surat al-Baqarah ayat 275: 






 

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
4
 

 

                                                             
3 Qomarul Huda, Fiqh Mu‟amalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 52. 
4 Departeman Agama RI, Al-Qur‟an al Karim dan Terjemahnya, 86. 
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Ayat diatas dengan jelas menerangkan akan kebolehan  adanya jual 

beli, meskipun ayat-ayat tersebut disusun untuk beberapa tujuan selain 

pernyataan akan halalnya jual beli. Sedang kita tahu bahwa masing-masing, 

baik jual-beli maupun riba termasuk jenis perdagangan. Dan perdagangan 

yang halal di antara keduanya menurut syara‟ yaitu jual-beli yang hukumnya 

adalah mubah. Sedangkan untuk melakukan jual beli harus menggunakan dua 

lafadz, yang salah satunya menunjukkan ija>b, sementara yang lain 

menunjukkan qabu>l, yaitu saya menjual dan saya membeli, atau yang 

senada dengan kedua pernyataan ini, baik dari segi ungkapan maupun 

praktiknya.
5
 

Di Pasar Tamansari inilah yang merupakan pusat jual beli yang 

berada di wilayah Sambit dan terletak diantara tiga kecamatan yakni 

Kecamatan Jetis, Kecamatan Mlarak, dan Kecamatan Sawoo penulis bermula 

melakukan penelitian. Penulis memilih lokasi Pasar Tamansari sebagai 

tempat observasi dikarenakan jika di Pasar Jetis lebih dikenal dengan jual beli 

sapinya, maka di Pasar Tamansari ini selain menjual beraneka ragam hewan, 

seperti burung, ikan, ayam, serta beraneka buah-buahan dan juga kebutuhan 

sehari-hari, pasar ini juga didominasi oleh aktifitas jual beli kambing. 

Terlebih lagi jika hari minggu, banyak sekali para penjual berbagai jenis 

kambing yang menawarkan dagangannya dan banyak pula pengunjung yang 

datang untuk membeli ataupun sekedar untuk melihat-lihat.
6
 

                                                             
5 Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif  Islam 

(Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 149. 
6 Observasi Lapangan pada tanggal 15 Pebruari 2015 pukul 08.00 WIB atau Lihat Transkrip 

Observasi: 01/0/F-1/15-II/2015. 
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Untuk masyarakat Sambit dan sekitarnya, yang mayoritas 

penduduknya  menengah kebawah memilih inisiatif dengan jalan memelihara 

kambing sebagai salah satu hewan peliharaan yang tujuannya dijadikan 

sebagai penambah penghasilan mereka. Sehingga para pembelipun 

menginginkan dengan mempunyai modal yang minim dan tidak begitu 

mengeluarkan usaha keras dalam perawatannya, berharap dapat memperoleh 

keuntungan yang lebih dikemudian hari dengan cara membeli kambing 

bunting untuk dijadikan sebagai hewan piaraan mereka. Sebagai seorang 

pembeli yang mana juga merupakan orang awam, terlebih lagi sebagai 

pemula masih belum cakap dalam rangka membedakan mana kambing betina 

yang sudah mengandung dengan kambing betina yang belum mengandung. 

Untuk itu banyak cara yang dilakukan oleh para pedagang kambing di pasar 

ini untuk menarik minat para pembeli agar membeli kambing-kambing 

dagangan mereka, terlebih pada kambing-kambing bunting yang dicari oleh 

para peminat kambing, dan tidak jarang pula para pedagang mempergunakan 

kesempatan ini untuk memanipulasi pembeli. 

Diantara beberapa kasus yang terlihat di lapangan, terdapat 

beberapa pedagang kambing yang berusaha memanipulasi pembeli dengan 

mengatas namakan kambing yang belum jelas keadaannya tersebut diakui 

dalam keadaan bunting, padahal belum tampak tanda-tanda yang bisa 

diyakini keadaannya seperti perutnya yang belum terlalu besar, sehingga 

tidak mudah bagi para pemula untuk memastikan apakah kambing tersebut 
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benar dalam keadaan mengandung atau tidak.
7
 Dan dalam hal ini, para 

penjual tidak kehabisan akal untuk menarik hati para pembeli. Dari hasil 

observasi, penulis dapati salah satu pedagang demi meyakinkan para pembeli 

ia mengungkapkan: ”kambing tersebut dalam keadaan sehat dan akan 

melahirkan dalam tempo satu bulan”.
8
 Namun ketika sudah jatuh tempo satu 

bulan kambing tersebut tak kunjung melahirkan maka terjadilah suatu 

wanprestasi yang dilakukan oleh penjual. Dan disini penjual tidak mau tahu 

akan hal itu. Menurutnya jika obyek jual beli sudah diserah terimakan dan 

uang sudah diterimanya, maka untuk kedepannya bukan menjadi masalah 

bagi penjual. 

Hal ini menjadi problema tersendiri bagi pembeli, bahkan dalam 

kasus serupa justru dapat merugikan pihak pembeli. Seperti halnya yang 

dialami oleh bapak Slamet yang juga merupakan pembeli mengungkapkan 

pernah dalam tempo satu bulan yang lalu merasa dirugikan oleh penjual, 

karena setelah ia membeli kambing yang diakui dalam keadaan bunting yang 

mana janinnya ditaksir dua anak, namun ternyata setelah lahir hanya satu 

anak.
9
 Padahal juga sudah dihargai lebih dan telah dihitung pula janin yang 

ada dikandungan induk kambing tersebut. Yang pada waktu itu untuk harga 

dari kedua janin dihargai senilai Rp. 500.000, 00 dan untuk induknya Rp. 

                                                             
7 Observasi Lapangan pada tanggal 22 Maret 2015 pukul 08.30 WIB atau Lihat Transkrip 

Obervasi: 03/0/F-3/22-III/2015. 
8 Observasi Lapangan pada tanggal 31 Mei 2015 pukul 10.00 WIB atau Lihat Transkrip 

Observasi: 04/0/F-3/31-V/2015. 
9 Wawancara dengan Bapak Slamet, Pembeli Kambing Bunting,  pada tanggal 23 Oktober 

2015 pukul 08.00 WIB atau Lihat Transkrip Wawancara: 13/13-W/F-3/23-X/2015. 
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1.000.000, 00 secara tunai ungkapnya.
10

 Maka dari itu disini kadang jika 

pembeli tidak berhati-hati dan teliti sebelum membeli maka akan terjebak 

oleh permainan pedagang, terlebih lagi kepada para pemula yang belum 

mengetahui secara mendalam tentang perihal kambing bunting. 

Adapun proses jual beli kambing bunting yang terjadi di Pasar 

Tamansari pada umumnya para pembeli langsung berdatangan ke tempat 

lokasi, namun ada juga sebagian yang datang langsung kerumah para 

pedagang. Para pembeli yang datang langsung ke pasar bermula melihat-lihat 

terlebih dahulu mana kambing yang diminatinya kemudian baru para 

pedagang menawarkan kambing dagangannya kepada mereka. Tetapi tidak 

jarang pula para pedagang mempromosikan kambing bawaannya terlebih 

dahulu guna menarik perhatian para pembeli. 

Ketika para pembeli merasa cocok dengan kambing yang di bawa 

oleh pedagang, maka pedagang mengadakan penetapan harga terhadap janin 

yang dikandung oleh induknya tersebut. Jika pembeli setuju terhadap harga 

jual tersebut, barulah pembeli dan pedagang mengadakan akad jual beli 

sekaligus menyerahkan kambing bunting bawaannya kepada pembeli tanpa 

kwitansi, karena menurut para pedagang hanya jual beli sapilah yang 

menggunakan kwitansi. Berdasarkan survey dan yang terjadi di lapangan, 

untuk saat ini harga kambing mengalami penurunan yang dulunya 1 ekor 

kambing di harga Rp. 1.500.000, 00 kini menjadi Rp. 1.250.000, 00.
11

 

                                                             
10 Ibid., Lihat Transkrip Wawancara: 14/13-W/F-3/23-X/2015. 
11 Wawancara dengan Bapak Narto, PenjualKambing Bunting,  pada tanggal 01 Mei 2015 

pukul 08.25 WIB atau Lihat Transkrip Wawancara: 05/5-W/F-2/01-V/2015. 
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Berdasarkan penjelasan diatas sangatlah jelas bagaimana praktik 

jual beli kambing bunting ini dilakukan oleh para pedagang khususnya yang 

berada di Pasar Tamansari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, dan 

menurut penulis sangat menarik untuk diteliti terutama pada objek yang 

dijadikan jual beli dalam penelitian ini belum tampak barangnya karena 

keadaanya masih berada di dalam kandungan induknya. 

Jual beli kambing bunting ini boleh jadi sah menurut hukum adat, 

namun dalam hukum Islam status kedudukan hukumnya belum tentu sah, 

baik dari segi pembentukan akadnya maupun dari nilai-nilai keadilan sosial. 

Penelitian ini akan mencoba menjawab tentang sah dan tidaknya kedudukan 

hukum jual beli kambing bunting menurut hukum Islam, dan penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian secara detail tentang pembahasan tersebut 

dengan tema ”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL 

BELI KAMBING BUNTING DI PASAR TAMANSARI KECAMATAN 

SAMBIT KABUPATEN PONOROGO”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Dari judul skripsi ”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PRAKTIK JUAL BELI KAMBING BUNTING DI PASAR TAMANSARI 

KECAMATAN  SAMBIT KABUPATEN PONOROGO” istilah yang perlu 

penulis tegaskan adalah: 
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1. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum lagi kulli yang 

dapat di terapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan 

situasi masyarakat dan massa.
12

 

2. Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling 

meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara 

dibolehkan.
13

 

3. Kambing adalah hewan yang menjadi obyek dalam praktik jual beli. 

4. Bunting  adalah hamil atau dalam keadaan mengandung janin. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam praktik jual beli 

kambing bunting di Pasar Tamansari Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga dalam 

praktik jual beli kambing bunting di Pasar Tamansari Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo? 

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa jika 

terjadi wanprestasi dalam praktik jual beli kambing bunting di Pasar 

Tamansari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

                                                             
12 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 

44. 
13 Qomarul Huda, Fiqh Mu‟amalah, 51. 
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1. Untuk mengetahui secara jelas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap 

akad dalam praktik jual beli kambing bunting di Pasar Tamansari 

Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui secara jelas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap 

penetapan harga dalam praktik jual beli kambing bunting di Pasar 

Tamansari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui secara jelas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap 

penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam praktik jual beli 

kambing bunting di Pasar Tamansari Kecamatan Sambit Kabupaten 

Ponorogo. 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi kepentingan ilmiah, diharapkan dari hasil penelitian ini berguna 

sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya, khususnya tentang jual beli 

kambing bunting. 

2. Bagi kepentingan terapan, dapat memberikan masukan bagi masyarakat 

untuk memahami tentang jual beli, khususnya jual beli kambing bunting 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang selanjutnya dapat di 

praktikkan dalam kehidupan sebagai aturan hukum. 

 

F. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga 

diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari 



10 
 

pengetahuan penulis jarang ditemukan karya ilmiah yang mengangkat tentang 

jual beli kambing bunting, mungkin dikarenakan masalah ini merupakan 

masalah yang komplek, sehingga jarang yang mengatakannya menjadi tema 

dari sebuah karya ilmiah. 

Yang penulis ketahui, yaitu penelitian tentang “Tinjauan hukum 

Islam terhadap Jual beli Burung “Anakan” Studi kasus di pasar burung 

Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo” karya dari saudara Qoirul Amin. 

Dalam penelitiannya diungkapkan bahwa jual beli burung anakan tersebut 

sah menurut fiqh, dimana praktik tersebut merupakan adat kebiasaan 

masyarakat khususnya masyarakat di kecamatan Tonatan dan masyarakat 

Ponorogo, yakni demi tercapainya kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. 

Sedangkan dari segi pengembalian burung ketika terjadi ketidak cocokan hal 

tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena salah satu pihak ada yang 

dirugikan. Dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak pembeli sebab 

potongan harga yang diberikan oleh penjual sangat banyak sekitar 25% dari 

harga pembelian.
14

 

Selanjutnya penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Jual Beli Burung Bakalan di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta” 

karya Dimas Tri Pebrianto. Dalam penelitiannya diungkapkan bahwa jual 

beli burung bakalan dilihat dari perspektif hukum Islam adalah boleh 

(mubah), akan tetapi dalam pelaksanaan yang terjadi di Pasar Satwa dan 

Tanaman Hias Yogyakarta akad jual beli burung bakalan terdapat unsur 

                                                             
14 Qoirul Amin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung  “Anakan” Studi kasus 

di Pasar Burung Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, STAIN PONOROGO, 2012). 
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gharar. Penjual tidak menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya, 

menyembunyikan cacat atau „aib pada burung dagangannya. Bahkan ada juga 

penjual yang dengan sengaja mengecat atau mewarnai bulu burung bakalan 

yang tadinya betina menyerupai burung bakalan jantan, dan tidak mengakui 

asal burung sebenarnya atau menyebutkan asal burung bakalan dari daerah 

lain yang ternama, untuk memperoleh keuntungan lebih sehingga pembeli 

tidak mengetahui dan muncul kekecewaan setelah terjadi transaksi. Maka 

hukum dari jual beli burung bakalan ini menjadi dilarang (haram).
15

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Agar dapat mendapatkan data yang akurat dan lengkap dalam hasil 

penelitian yang akan dilaksanakan nantinya maka jenis penelitian yang 

penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yang mana 

penelitian dilakukan secara terperinci terhadap subjek dan objek penelitian 

yaitu praktik jual beli kambing bunting di Pasar Tamansari Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berangkat dari lapangan untuk 

mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam 

suatu keadaan.
16

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih 

                                                             
15 Dimas Tri Pebrianto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi 

kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2012). 
16 Lexy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT . Remaja Rosdakarya, 

2004), 26. 
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menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat 

secara menyeluruh (holistic) mana suasana, tempat dan waktu yang 

berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus 

diperhatikan.
17

 Peneliti berusaha untuk memperoleh informasi dan 

gambaran saat penelitian dan kemudian dianalisis serta menjelaskan 

berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang ada di lapangan atau terjun 

langsung pada pihak yang diteliti. 

 

3. Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh penyusun yaitu di 

komplek pasar yang terletak di Desa Tamansari Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. 

4. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah orang-orang yang 

melakukan transaksi jual beli kambing bunting. 

5. Data Penelitian 

Data penelitian yang digunakan adalah: 

a. Data tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam praktik jual 

beli kambing bunting di Pasar Tamansari Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo. 

                                                             
17Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu‟amalah (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 

147. 
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b. Data tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga dalam 

praktik jual beli kambing bunting di Pasar Tamansari Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo. 

c. Data tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa 

jika terjadi wanprestasi dalam praktik jual beli kambing bunting di 

Pasar Tamansari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. 

6. Sumber Data 

 Sumber data yang penulis pakai merupakan hasil rekaman 

kejadian yang ada dilapangan. Sumber data yang penulis peroleh dari 

beberapa sumber diantaranya adalah: 

a. Hasil wawancara dari penjual kambing. 

b. Berbagai dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis 

teliti. 

7. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penyusunan skripsi ini adalah: 

a. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki 

komunikasi langsung antara penyidik (peneliti) dengan subyek atau 

informan.
18

 Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan 

langsung kepada para pemilik selaku penjual, dan pembeli terkait 

transaksi jual beli kambing bunting tersebut. 

                                                             
18 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan: Suatu Tinjauan Dasar (Surabaya: 

Rineka Cipta, 2003), 67. 
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b. Observasi adalah salah satu bentuk pengumpulan data primer, dan suatu 

cara yang bermanfaat, sistematik dan selektif dalam mengamati dan 

mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.
19

 Dalam observasi 

ini penulis tidak ikut berpartisipasi, yaitu hanya mengamati di luar 

subyek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan yang mereka 

lakukan dan observasi bisa langsung dicatat. 

c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat 

berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.
20

 Dalam 

penelitian ini penulis hanya mencermati dokumentasi yang ada di 

lapangan agar dapat menjalankan penelitian. Dan data-data lain yang 

dapat mendukung penelitian ini. 

8. Teknik Pengolahan Data 

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan teknik 

pengolahan data sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai 

menghimpun data di lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena 

kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi 

harapan peneliti. Ada di antaranya kurang atau terlewatkan, tumpang 

                                                             
19 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236-

237. 
20 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), 

70. 
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tindih, berlebihan, atau bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan 

tersebut harus diperbaiki melalui editing.
21

 

b. Organizing, yaitu mengatur data dan menyusun sedemikian rupa 

sehingga  menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini. 

c. Penentuan hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil-dalil 

sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari 

pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam rumusan masalah. 

Pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan 

yang bersifat khusus dari hasil riset kemudian di akhiri dengan 

kesimpulan yang bersifat umum yang berupa generalisasi.
22

 

 

 

9. Teknik Analisa Data 

a. Analisa induktif, yaitu analisa data untuk memperoleh kesimpulan, 

dimulai dari pernyataan atau faktor-faktor khusus mengarah pada 

kesimpulan yang bersifat umum. 

b. Analisa deduktif, yaitu analisa data untuk memperoleh sebuah 

kesimpulan, dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan khusus 

dengan menggunakan penalaran.
23

 

 

                                                             
21 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 
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22 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseacrh Jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 42. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan penyusunan skripsi ini, maka 

pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab. Untuk lebih jelasnya, maka 

sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang 

meliputi: Latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM 

Bab ini sebagai landasan teori meliputi pengertian jual beli, dasar 

hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam 

jual beli, khiyar dalam jual beli, penetapan harga,  pembatalan jual 

beli, manfaat dan hikmah jual beli. 

BAB III  : PRAKTIK JUAL BELI KAMBING BUNTING DI PASAR 

TAMANSARI KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN 

PONOROGO 

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang praktik jual 

beli kambing bunting di Pasar Tamansari Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo terdiri dari akad yang digunakan dalam jual 

beli kambing bunting, penetapan harga dalam jual beli kambing 

bunting, dan penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam 

jual beli. 
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BAB IV :   ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL 

BELI KAMBING BUNTING DI PASAR TAMANSARI 

KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO 

Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap praktik jual beli 

kambing bunting di Pasar Tamansari Kecamatan Sambit 

Kabupaten Ponorogo yang meliputi analisa hukum Islam terhadap 

akad jual beli kambing bunting dan cara menetapkan harga dalam 

jual beli kambing bunting serta penyelesaian sengketa jika terjadi 

wanprestasi dalam jual beli. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan, 

saran-saran dan di akhiri penutup. 

 


