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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’an merupakan sumber pertama ajaran islam yang 

diturunkan Allah SWT kepada manusia yang dijadikan sebagai petunjuk 

aturan hukum serta pedoman hidup manusia.
1
 

Firman Allah SWT dalam surat al-Jathiyah: 20 yang berbunyi: 

                

 “Al-Qur’anadalah pedoman bagi manusiadan rahmat bagi kaum 

yang meyakini”2
 

 

 Sebagai petunjuk al-Qur’an berisi aturan-aturan hukum yang 

menyeluruh yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Aturan 

hukum yang diterangkan dalam al-Qur’an dan dijelaskan oleh Rasulullah 

dalam sunnahnya sudah barang tentu bersifat mengikat bagi setiap 

manusia terutama bagi mereka yang berstatus makhluk muslim dan 

beriman. 

 Oleh karena itu, dalam kehidupan manusia tidak lepas dari 

peraturan hukum. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak 

dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalah. 

                                                           
1
 Ali Yafi, Menggagas Fikih Islam (Bandung: PT. Mizan, 1994), 13. 
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 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 45, 20 
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Sehingga setiap aktifitas muallaf harus tunduk dan patuh terhadap hukum 

yang mengatur. Sehingga segala aktifitas manusia menjadi terarah sesuai 

dengan syariat yang telah ditentukan. 

 Hubungan usaha muamalah memang merupakan bagian terbesar 

dalam hidup manusia. Oleh karena itu hukum islam dalam menentukan 

aturan-aturan dalam bidang muamalah bersifat longgar. Tujuannya adalah 

untuk memberikan ruang kesempatan perkembangan hidup manusia 

dikemudian dalam melakukan usaha muamalahnya. 

 Manusia sebagai makhluk sosial yang artinya saling memerlukan 

orang lain dalam segala aspeknya. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan 

keberlangsungan hidup tentu manusia memerlukan orang lain. Baik 

pemenuhan kebutuhan bersifat barang maupun jasa. Semua tentu 

memerlukan orang lain dalam setiap aktifitasnya. Antara lain dengan jalan 

jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai menggadai, dan lain 

sebagainya. Yang demikian ini tidak dapat dihindarkan, lantaran 

dikembalikan lagi karena manusia merupakan makhluk social yang 

senantiasa menempuh kehidupan dalam kelompok, hidup bermasyarakat 

dan saling tolong menolong antar satu dengan yang lainnya demi 

mendapatkan kebutuhan hidupnya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat 

al-Maidah: 2. 
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 Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan taqwa dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa 

dan aniaya.
3
 

 

 Dalam pandangan islam kehidupan manusia harus dijalankan secara 

seimbang yang artinya tidak memisahkan antara urusan agama  dengan 

urusan akhirat.  Dan insan yang baik adalah insan yang dapat 

menyeimbangkan kehidupannya, karena dunia merupakan alat menuju 

kehidupan akhirat dan tidak mengorbankan urusan akhirat demi urusan 

kehidupan dunia. 

 Dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Azhar, memberikan 

pandangan walaupun bidang muamalah itu langsung menyangkut masalah 

kehidupan dunia, akan tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. 

Nilai agama dalam bidang muamalah dicerminkan dengan adanya hukum 

halal haram. Misalnya akad jual beli merupakan muamalah yang halal, 

utang piutang yang mengandung unsur riba merupakan muamalah yang 

haram, dan lain sebagainya.
4
 

 Buku ini juga memberikan prinsip muamalah sebagai berikut 

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada 

ketentuan lain dalam al-Qur’anatau al-Hadhith yang melarangnya. 

2. Muamalah didasarkan atas dasar kerelaan tanpa mengandung unsur 

paksaan. 

3. Muamalah dilakukan atas dasar atas pertimbangan manfaat dan 

menghindarkan madarat dalam kehidupan masyarakat. 

                                                           
3
 Ibid, 196. 

4
 Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalah (Yogyakarta:UII Pres, 2004), 13 
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4. Muamalah menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur 

pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
5
 

 Dalam muamalah hal yang paling mendasar dalam sebuah transaksi 

terletak pada suatu akad. Yaitu suatu perikatan antara ijab dan qobul 

dengan cara yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan adanya akibat-

akibat hukum pada objeknya.
6
 Ketika sebuah transaksi dimulai dengan 

akad yang sesuai dengan rukun dan syarat syara’. 

Adapun rukun dan syarat akad adalah: 

1. Rukun akad
7
 

a. Para pihak yang membuat akad 

b. Pernyataan kehendak para pihak 

c. Objek akad 

d. Tujuan akad 

2. Syarat akad
8
 

a. Tamyiz 

b. Berbilang pihak 

c. Persesuaian ijab qobul 

d. Kesatuan majelis akad 

e. Objek akad dapat diserahkan 

f. Objek akad tidak dilarang oleh shar’. 

                                                           
5
Ibid, 52. 

6
 Ahmad Azhar Bashari, Asas-Asas Hukum Muamalah : Hukum Perdata Islam, 

(Yogyakarta: UII Press, 2000), 65 
7
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih 

muamalat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 96. 
8
 Ibid, 98. 
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g. Muamalah merupakan konsep luas yang diberikan islam dalam 

kehidupan manusia. Sehingga ada penggolongan secara terperinci 

dalam setiap aktifitas yang dilakukan manusia. Salah satunya 

adalah utang piutang atau pinjam meminjam yang sangat sering 

kita jumpai dimasyarakat, bahkan kita sendiri yang melakukan 

aktifitas transaksi ini. Dan transaksi utang piutang ini dibolehkan 

oleh Allah SWT. Sehingga realitas ini menunjukkan bahwa dalam 

pemenuhan kebutuhan manusia tentu membutuhkan manusia 

lainnya salah satunya dengan meminjam orang lain. Dalam islam 

transaksi utang piutang ini diperbolehkan sejauh  dilakukan 

berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh shar’. 

Sesungguhnya gadai merupakan bentuk muamalah yang bercorak 

ta’awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi 

kebutuhannyasebaagai prinsip gotong royong.
9
  Dalam al-Qur’an 

disebutkan 

                                   

                                   

                  

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang).akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang 

lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barang 

                                                           
9
 Gufron A. Mas’adi, Fikih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), 171. 
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siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya;dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283)
10

 

 

Lokasi penelitian ini di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. Desa ini terletak disebelah selatan kecamatan kota berbatasan 

dengan desa Madusari. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai 

petani, buruh tani, dan sebagian berdagang di pasar tradisional ponorogo.  

Sedikit gambaran tentang transaksi utang piutang di Desa Beton 

Siman Ponorogo, ada sebuah bentuk transaksi gadai sawah dengan 

menjaminkan sawah milik petani kepada tetangga atau masyarakat lain, 

bukan kepada lembaga keuangan yang ada. Gadai sawah yang terjadi pada 

Desa Beton ini cenderung lebih menarik karena pihak penggadai tidak 

mengambil sawah yang dijaminkan, melainkan dikembalikan lagi kepada 

petani selaku pemilik untuk dikelola dan dimanfaatkan yang berujung pada 

pembagian hasil sawah dengan pembagian yang disepakati kedua belah 

pihak. 

Didalam akad terkandung unsur kerjasama dalam sebuah bidang 

usaha pertanian yang berawal dari transaksi gadai sawah. Ini merupakan 

kearifan lokal yang terjadi pada muamalah, karena barang jaminan tidak 

bergerak pada pihak penggadai namun dikembalikan pada petani selaku 

pemilik untuk dimanfaatkan. Akad ini berlangsung dan berakhir sejauh 

hutang tersebut terlunasi, sehingga ketika hutang belum dilunasi maka 

gadai sawah yang tetap berlangsung. 

                                                           
10

 
10

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahannya(Bandung: Diponegoro, 2007), 

78. 
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Dalam akad disebutkan beberapa kesepakatan perihal jumlah 

hutang yang dipinjam, tempo pelunasan serta luasnya sawah yang akan 

digadaikan kepada orang yang berpiutang. sehingga kedua belah pihak 

memakami secara terperinci pada kesepakatan diawal. Ketentuan tempo 

pelunasan pu juga tidak mengikat kepada petani karena jika petani atau 

pihak yang menggadaikan sawah mampu melunasi lebih capat pihak 

penggadai pun tidak keberatan. Ataupun sebaliknya jika pelunasan molor 

dari tempo kesepakatan maka pihak petani tidak dikenakan denda 

tambahan, hanya transaksi akan tetap berlanjut. 

Dalam pembagian hasil biasanya terjadi dua alternatif pilihan. 

Ketika sawah dikelola petani dengan modal yang dikeluarkan petani 

sendiri maka pembagiannya sepertigahasil panen untuk pihak yang 

berpiutang sedang petani mendapatkan dua pertiga dari hasil panen. Dan 

jika biaya bercocok tanam yang mengeluarkan dari pihak berpiutang, 

maka pembagian hasilnya separuh untuk masing-masing pihak. Dala 

hukum islam transaksi semacam ini disebut Al-Muzara’ah. 

Sehingga transaksi ini harus ada penegasan secara syara’ 

bagaimana seharusnya transaksi ini dilakukan. Harus ada penegas 

bagaiman islam menuntun dan memulai transaksi meliputi akad dan 

mekanisme transaksinya. Karena ini sangat rentan terhadap eksploitasi 

berlebihan terhadap salah sepihak. Hal ini yang menjadikan penulis 

tertarik untuk meneliti serta menganalisa praktek transaksi utang piutang 

di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan penelitian 
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yang berjudul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI 

GADAI SAWAH DI DESA BETON KECAMATAN SIMAN 

KABUPATEN PONOROGO. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaiman analisis hukum Islam terhadap gadai sawah di Desa Beton 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?  

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa gadai 

sawah di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Penegasan Istilah 

1. Hukum Islam, yaitu hukum-hukum yang bersifat kulliy yang dapat 

diterapkan dalam perkembangan hukum islam menurut kondisi dan 

situasi masyarakat dan massa.
11

 

2. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu 

barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang 

diberikan kepadanyaoleh debitur atau orang lain atas namanya untuk 

menjamin suatu hutang, dan yangakan memberikan kewenangan 

kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan daribarang tersebut 

lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-

biayauntuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan 

                                                           
11

 Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 44. 
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untukmemelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus 

didahulukan..
12

 

3. Akad, adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan 

penawaran/pemindahan barang) dan qobul (pernyataan penerimaan 

kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada 

sesuatu.
13

 

4. Muzara’ah adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian antara 

pemilik lahan dengan pengelola dimana pihak pemilik menyerahkan 

lahannya untuk dikelola kepada penggarap dengan pembagian tertentu 

dari hasil panen.
14

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan studi dari pembahasan ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hukum transaksi gadai sawah yang terjadi di Desa 

Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap penyelesaian gadai sawah di 

Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

E. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua manfaat, 

yakni 

                                                           
12

 Adrian Sutedi,  Hukum Gadai Syariah (Bandung:Alfabeta, 2003),  1. 
13

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 

35. 
14

 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 99.  
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1. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

muamalah. 

2. Sebagai acuan masyarakat dalam melakukan transaksi utang 

piutang serta membuat akad dalam sebuah transaksi muamalah. 

 

F. Telaah Pustaka 

Beberapa penelitian banyak yang membahas tentang utang piutang. 

Buku karangan Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, 2006. Buku ini 

membahas tentang hal- hal mengenai pinjam meminjam secara umum 

yang kemudian diperbandingkan dengan teori pinjam meminjam dalam 

Islam.
15

 

Selain itu skripsi Imam Mustakim, Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Gadai  Koprasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo, 2012. Menjelaskan transaksi utang piutang dengan 

menggunakan uang yang akan tetapi dalam pelunasan harus dengan 

menggunakan padi/gabah. Serta dalam penentuan harga dan besarnya 

utang ada patokan yang ditentukan oleh pihak koprasi.
16

 

Skripsi oleh Agung Eko Purnomo, dengan judul Tinjauan Fiqh 

terhadap Utang-Piutang Bersyarat di KUD Jenangan. Skripsi ini 

membahas tentang akad utang-piutang bersyarat antara petani tebu dengan 

KUD Jenangan. Adapun permasalahan yang diangkat terkait cara 

                                                           
15

 Rachmat Syafe’I, Fiqih Muamalah  (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2006). 
16

Imam Mustakim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Koprasi Sri 

Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo (Skripsi STAIN Ponorogo, 

2012) 
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pengembalian utang piutang bersyarat antara kedua pihak mengenai 

wanprestasi antara petani tebu dengan KUD Jenangan. Hasil dari skripsi 

ini bahwa pelaksanaan utang-piutang bersyarat yang terjadi di KUD 

Jenangan tidak sesuai dengan fiqh, karena dalam pelaksanaanya 

menggunakan syarat dalam pemberian piutang kepada petani. Dalam 

pengembaliannya pun tidak sesuai dengan hukum fiqh, karena 

menggunakan tambahan dari utang pokoksebagai bunga sebesar 3% per 

bulan.
17

 

Skripsi Lis Fitria Zulaikah dengan judul Tinjauan Fiqh terhadap 

Pemberian Pinjaman Uang oleh Tengkulak Gabah kepada Petani di Desa 

Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dalam skripsi ini 

membahas tentang praktek pemberian pinjaman uang oleh tengkulak 

gabah kepada petani, persyaratan pemberian pinjaman, dan pengembalian 

pinjaman. Hasil dari penelitian ini, bahwa penetapan jatuh tempo 

pengembalian dalam akad sesuai dengan fiqh, karena dilakukan 

sebagaimana adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan dalam 

pengembalian utang tidak sesuai dengan fiqh, karena tengkulak 

mengambil tambahan yang merugikan pihak petani.
18

 

Dan skripsi oleh Wahyu Pangestuti, dengan judul Tinjauan Fiqh 

terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dan Tengkulak di Desa Kranggan 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini membahas 

                                                           
17

 Agung Eko Purnomo, “Tinjauan Fiqh Terhadap Utang-Piutang Bersyarat di KUD 

Jenangan” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2002). 
18

 Lis Fitria Zulaikah, “Tinjauan Fiqh terhadap Pemberian Pinjaman Uang oleh 

Tengkulak Gabah kepada Petani di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” 
(Skripsi STAIN Ponorogo, 2005). 
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tinjauan fiqh terhadap akad piutang bersyarat antara petani dan tengkulak 

dan penetapan harga jual hasil panen petani oleh tengkulak di Desa 

Kranggan Sukorejo. Hasil dari penelitian ini bahwa akad dari transaksi 

piutang di desa Kranggan Sukorejo antara petani dan tengkulak tidak 

sesuai dengan fiqh, karena memakai syarat tertentu yang merugikan 

petani. Dalam penetapan harganya pun tidak sesuai dengan fiqh karena 

harga dikuasai oleh tengkulak, tidak memberikan ruang bagi petani untuk 

andil menetapkan harga, sehingga dengan terpaksa petani harus mengikuti 

harga tengkulak. 

Dengan demikian, dari sekian banyaknya skripsi/karya tulis yang 

membahas tentang utang-piutang belum ada yang membahas tentang 

utang-piutang dengan adanya imbalan sepertiga hasil panen. Dengan ini 

penulis tertarik melakukan penelitian, dengan permasalahan utang-piutang 

dengan syarat adanya imbalan sepertiga hasil panen yang diberikan kepada 

pihak berpiutang oleh petani dan adanya perubahan kesepakatan dalam 

akad utang-piutang tersebut. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan 
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Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian 

langsung pada kegiatan di kancah kerja penelitian.
19

 

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat dialami. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami 

(natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

dipentingkan dari pada hasil, dan analisis dilakukan secara induktif.
20

 

2. Ruang lingkup penelitian 

a. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Desa Beton, 

Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. dengan pertimbangan, di 

desa ini masih awam terhadap pemahaman hukumIslam terutama 

masalah muamalah khususnya tentang utang piutang dan lokasinya 

yang tidak terlalu jauh sehingga mempermudah peneliti untuk 

melakukan penelitian. 

b. Informan  

Informan utama dalam penelitian ini adalah bapak Parno 

selaku penduduk asli setempat. Dari informan utama diminta untuk 

                                                           
19

 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34. 
20

Lexy. J.Moleong, MetodologiPenelitian Kualitatif  (Bandung: RemajaRosdaKarya, 

2003), 3. 
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mengikuti orang lain yang dapat membedakan informasi. 

Kemudian, informan tersebut dimintai pula menunjuk orang lain, 

dan seterusnya. Cara ini disebut snowball technique sampai dicapai 

taraf ketuntasan.
21

 Artinya bapak Parnomenunjuk narasumber 

berikutnya begitu seterusnya sampai peneliti merasa cukup 

mendapat informasi. 

3. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis 

terhadap fenomena- fenomena yang akan diteliti.
22

 Karena terlibat 

dalam pengamatan, peneliti harus memperhitungkan sampai 

manakah peneliti dapat mempengaruhi hasil dari pengamatannya. 

Ada dua hal yang harus dikaitkan peneliti dalam setiap 

pengamatan, yakni informasi (misalnya mengenai apa yang terjadi) 

dan konteks (hal-hal yang berkaitan). Semakin banyak informasi 

yang dikumpulkan makin baik, oleh karena itu, pengamatan harus 

luas dan observasi yang dilakukan harus lengkap.
23

 

b. Wawancara 

                                                           
21

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), 129. 
22

Koentjaraningrat, Metode- metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1991), 

44. 
23

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 

77- 78. 
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Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan lisan 

melalui percakapan dan berhadap muka dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan terhadap peneliti. Wawancara dipakai 

untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.
24

 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

penduduk setempat yaitu Bapak Parno serta pihak- pihak lain yang 

dapat mendukung data penelitian. 

4. Teknik pengolahan data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
25

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan konsep yang diberikan Miles & Huberman yang 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada 

                                                           
24

 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), 64. 
25

Lihat Dalam Bodgan dan Biklen, Qualitatif Research for Education, An Introduction 

to Theory and Methods, 157. 
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setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datannya sampai 

penuh. Data yang dianalisis yang berkaitan dengan praktek gadai 

sawah yang terjadidi desa Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten 

Ponorogo. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang 

yang tidak perlu. Dalam penelitian ini  setelah seluruh data yang 

berkaitan dengan transaksi gagai sawah di Desa Beton Siman sudah 

terkumpul, maka untuk memudahkan dilakukan analisis data yang 

masih kompleks tersebut dipilih dan difokuskan menjadi lebih 

sederhana. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

dipelukan.
26

 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Adalah penyajian data yang berkaitan dengan transaksi gadai 

sawah di Desa Beton Siman dalam bentuk uraian singkat, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan 

Huberman menyatakan: yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif, dengan mendisplaykan data, maka akan 

                                                           
26

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan,, 338. 
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mempermudah memahami apa yang terjadi, dan merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami tersebut.
27

 

c. Penarikan kesimpulan (Conlusion Drawing) 

Adalah analisis data terus-menerus baik selama atau sesudah 

pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat 

menggambarkan pola yang terjadi. 

5. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitin kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan pengamanan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan 

referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.
28

 

6. Tahap-Tahap Penelitian. 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan 

dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut 

adalah 

a. Tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

                                                           
27

Ibid., 341. 
28

Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171. 
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b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisa data, yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan susunan untuk mempermudah 

penulisan sehingga tidak keluar dari jalur masalah yang hendak diteliti. 

Dalam penelitian ini sistematika pembahasan yang digunakan sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini merupakan pola dasar atau tempat berpijak dari 

keseluruhan isi skripsi ini yang terdiri dari latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

 

BAB II: KONSEP FIQIH TENTANG RAHN DAN MUZARA’AH 

Berisi tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan 

syarat gadai, macam-macam gadai, hukum-hukum setelah serah 

terima, pengertian Muzara’ah, dasar hukum Muzara’ah, 

ketentuan Muzara’ah. 
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BAB III: TRANSAKSI GADAI SAWAH DI DESA BETON SIMAN 

PONOROGO 

Berisi tentang gambaran umum Desa Beton, Siman 

KabupaternPonorogo, dan deskripsi gadai sawah di Desa Beton, 

yang berisi tentang perjanjian gadai sawah, ketentuan gadai 

sawah, ijab qabul, dan pelunasan hutang. 

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI 

SAWAH DI DESA BETON SIMAN PONOROGO 

Berisi analisis masalah transaksi gadai sawah di Desa Beton 

Kecamatan Siman Kabupaten  Ponorogo yang membahas bentuk 

transaksi gadai sawah dan pembagian hasil panen, serta 

penyelesaian pinjaman pada gadai. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan, 

saran-saran dan diakhiri penutup. 

 


