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ABSTRAK 

 

Dewi Nour Hamida, 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan    

Pengajar Ekstrakurikuler Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 

Plus Jetis. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.  Pembimbing Dr. H. Abdul 

Mun’im, M.Ag. 

Kata Kunci: hukum Islam, ija>rah, pengupahan (ju’a>lah) 

Salah satu perkembangan transaksi muamalah adalah sewa-menyewa atau 

upah-mengupah, yang dikenal dengan konsep ija>rah. Seperti menjadi pengajar 

ekstrakurikuler salah satunya, di mana jasanya dibutuhkan untuk mengembangkan 

bakat siswa. Pada prinsipnya orang yang bekerja akan mendapatkan imbalan dari 

apa yang dikerjakan, tetapi di MI Muhammadiyah 4 Plus Jetis ini akad 

pengupahannya tidak dijelaskan sehingga pengupahannya pun menjadi tidak jelas 

dari segi penentuan ujrah dan ketetapan waktu pemberian ujrah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap akad pengupahan pengajar ekstrakurikuler di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah 4 Plus Jetis?, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap penentuan upah pengajar ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah 4 Plus Jetis? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan (field search) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu metode induktif 

yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik 

kesimpulan berdasarkan pengamatan. Teori yang digunakan adalah ija>rah. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad pengupahan yang terjadi 

pada pengajar ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis sudah sah menurut hukum 

Islam, karena sebagian rukun dan syarat ija>rah sudah terpenuhi meskipun di awal 

akad tidak dijelaskan mengenai ujrah, dan para pengajar ekstrakurikuler sudah 

rela menerimanya. Karena dari awal tidak ada unsur paksaan. Terkait penentuan 

ujrah di MIM 4 Plus Jetis tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ada 

perbedaan perlakuan antara pengajar yang satu dengan yang lain. Pengajar tartil 

mendapat Rp. 75.000 dan pengajar bela diri mendapat Rp. 25.000 setiap 

pertemuan yang diberikan setiap bulan dan sesuai dengan pertemuan yang dihadiri 

dengan siswa. Sedangkan yang lainnya seperti pengajar tari, pramuka, drum band, 

dan lainnya yang seharusnya mendapat Rp. 25.000 setiap petemuan pada 

kenyataannya ujrah yang diterima tidak sesuai dengan pertemuan yang dihadiri 

dan ujrahnya pun diberikan tidak pasti dalam satu bulan, bahkan dua sampai tiga 
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bulan. Tetapi dalam sistem pengupahan (ju’a>lah) sudah sah sesuai dengan hukum 

Islam, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai 

keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah beragam benda yang dapat 

memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang 

beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang 

bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. 

Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan 

aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu (pribadi) 

maupun kepentingan masyarakat.
1
 

Muamalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Islam memberikan aturan-aturan yang global untuk memberikan 

kesempatan bagi perkembangan hidup manusia yang seiring dengan 

berkembangnya zaman, bedanya tempat dan situasi. Karena memang pada 

dasarnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi 

kebutuhan manusia yang mana dalam al-Qur’an telah diatur hal-hal 

sedemikian. Oleh karena itu manusia diharapkan bisa menjalankan semua 

aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur’an.
2
 

                                                           
1
 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4. 

2
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 11. 
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Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup segala 

aspek kehidupan manusia, mengatur dari hal-hal kecil sampai kepada hal-

hal yang besar, karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah Dhat yang 

Maha Mengetahui, yaitu al-Qur’an.
3

 Agama Islam membedakan antara 

ibadah dan muamalah. Ibadah pokok asalnya adalah tidak boleh dilakukan 

kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Adapun 

muamalah pokok asalnya adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap 

baik  dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali yang 

diharamkan oleh Allah SWT.
4
 

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di 

tengah-tengah masyarakat. Karena ia berkembang sesuai dengan 

perkembangan dan peradaban pengetahuan dan kebutuhan manusia itu 

sendiri. Atas dasar itulah muamalah diturunkan oleh Allah dalam bentuk 

global dan umum saja dengan mengemukakan prinsip dan norma antara 

sesama manusia. Manusia kapanpun dan di manapun harus senantiasa 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekalipun dalam perkara 

yang bersifat duniawi, sebab segala aktifitas manusia akan dimintai 

pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam tidak 

ada pemisahan antara amal dunia dan akhirat.
5
 Karena itu, berbagai kasus di 

masyarakat perlu diketahui ketentuan hukumnya. Hal ini penting untuk 

memberi arahan bagi umat Islam tentang hal-hal mana yang haram dan hal-

                                                           
3
 Hasbi Yallah, Fiqh dan Ushul Fiqh (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 9. 

4
 Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip, dan 

Tujuan Ekonomi Islam, terj. Imam Saefudin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 183. 
5
 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15. 
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hal mana yang halal, sehingga dalam setiap aktifitas tetap bisa terjaga, tidak 

sampai melanggar peraturan Allah SWT.
6
 

Salah satu perkembangan transaksi muamalah adalah sewa-menyewa 

atau upah yang dalam konsep istilah dikenal dengan ija>rah. Kata ija>rah 

berasal dari bentuk fi’il “ajara-ya’juru-ajran”. Ajran semakna dengan kata 

al-‘iwad yang berarti ganti atau upah.
7
 Di dalam hukum Islam istilah orang 

yang menyewakan dikenal dengan mu’jir, sedangkan orang yang menyewa 

diistilahkan dengan musta’jir, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaian 

manfaat barang disebut ujrah.
8
 

Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antara pemberi kerja dan 

pekerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus mereka terima 

dan mereka penuhi. Di antara hak yang harus diterima oleh pemberi kerja 

adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja yang baik, sedangkan kewajiban 

yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada para pekerja.
9
 

Dalam h}adi>th diterangkan: 

ثَنَا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِْيِد الدِّ َمْشقِي   ثَنَا َوْهُب ْبُن َسِعْيِد ْبِن َعِطيَّةَ السَّلَِمي  . َحدَّ ثَنَا َعْبُد . َحدَّ َحدَّ

ِ ْبِن ُعَمرَ  ْحمِن ْبُن َزْيِد ْبِن أَْسلََم َعْن أَبِْيِه َعْن َعْبِد ّللاه ُ عَ : الرَّ ِ َصلَّى ّللاه لَْيِه قَاَل َرُسْوُل ّللاه

(رواه ابن ماجه عن ابن عمر((. )أَْعطُوا األَِجْيَرأَْجَرهُ قَْبَل أَْن يَِجفَّ َعَرقُهُ : )) َوَسلَّمَ 
10

 

                                                           
6

 Ajat Sudrajat, Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 1. 
7
 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 77. 

8
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2010), 69. 
9
 Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 166. 

10
 Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikri, 1415 H), 20. 
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“Mewartakan kepada kami al-Abba>s binWali>d al-Dimashqi. 

Mewartakan kepada kami Wahb bin Sa’i>d bin ‘At}iyyah al-Salami. 

Mewartakan kepada kami ‘Abd al-Rah}ma>n bin Zaid bin Aslam, dari 

ayahnya, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: “Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering 

keringatnya”. (HR. Ibn Ma>jah dari Ibn ‘Umar). 

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya 

ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (ajru mitsli) dan baik. Dan juga 

memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi 

bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.
11

 Masalah yang sering 

muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut 

pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara  baik 

dalam lingkungan pekerjaan, dan hak atas upah yang layak.
12

 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis merupakan 

sebuah sekolah yang terdapat di desa Turi Kecamatan Jetis. Di mana 

sekolah ini menerapkan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan seminggu 

sekali yaitu pada hari Sabtu. Kegiatan ekstrakurikuler ini diadakan untuk 

mengembangkan bakat seorang anak serta mengikuti kemajuan-kemajuan 

zaman seperti sekolah lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler di MIM Jetis ini 

ada bermacam-macam seperti ektrakurikuler pramuka, muh}a>d}arah, menari, 

bela diri, melukis, drumband, tartil dan lain-lain. Kegiatan ekstrakurikuler 

                                                           
11

 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru, 1995), 11. 
12

 Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 154. 
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ini membutuhkan pengajar sesuai dengan bidang masing-masing. Dalam 

sekali pertemuan membutuhkan waktu selama 1 jam. 

Dari sinilah tercipta hubungan kerjasama antara pihak sekolah 

dengan pengajar ekstrakurikuler yaitu pihak sekolah  mengetahui 

perkembangan bakat anak didiknya dan pengajar ekstrakurikuler 

mendapatkan fee atau suatu ujrah. Pada umumnya pengajar ekstrakurikuler 

mendapatkan ujrah Rp. 25.000- Rp. 30.000 setiap pertemuan. Tetapi di 

MIM Jetis tidak disebutkan seberapa besar ujrah yang di dapatkan oleh 

pengajar ekstrakurikuler. Pengajar ekstrakurikuler baru mengetahui besaran 

ujrah yang diberikan pihak sekolah setelah 5 kali pertemuan, yaitu sebesar 

Rp. 125.000. Pada pemberian ujrah yang pertama kali ini semua pengajar 

diberikan ujrah yang sama. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya 

ujrah yang diterima antar pengajar berbeda-beda, seperti pada pengajar 

pramuka yang hanya menerima ujrah Rp. 75.000 dalam lima kali pertemuan. 

Bahkan ketika mengikuti perlombaan kepramukaan pertemuan-pertemuan 

dengan murid sebelum perlombaan tidak dihitung ujrahnya, yang dihitung 

hanyalah ujrah ketika mengikuti perlombaan kepramukaan. 

Sedangkan pengajar lainnya seperti pengajar bela diri dan tartil 

selalu diberikan ujrah penuh sesuai ujrah awal yang diterima, bahkan sering 

kali diberikan ujrah lebih. Jika dihitung sesuai ujrah awal yang diberikan 

sekolah, pengajar ekstrakurikuler mendapat ujrah sebesar Rp. 25.000 setiap 

pertemuan. Tetapi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ujrah yang 

diberikan kepada pengajar ekstrakurikuler selain pengajar bela diri dan tartil 
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tidak sesuai dengan ujrah awal, bahkan berbeda-beda setiap pemberian 

ujrah. Ada juga pengajar yang mengajarkan dua jenis ekstrakurikuler seperti 

pengajar drumband dan pramuka tetapi ujrah yang diberikan hanya dihitung 

satu jam, padahal dalam satu hari ia mengajarkan dua jenis ekstrakurikuler 

yang berbeda.
13

 

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat 

imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan 

dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam surat 

al-Ja>thiyah (45): 22 

ِۢس بَِما َكَسَبتأ  َزىَٰ ُُكُّ َنفأ ِ َوِِلُجأ َق  ۡرَض بِٱۡلأ
َ َمََٰوَِٰت َوٱۡلأ ُ ٱلسه وََخلََق ٱَّلله

لَُموَن   ٢٢َوُهمأ ََل ُيظأ

Artinya : “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 

benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang 

dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.
14

 

Dari sinilah terdapat perbedaan perlakuan dan tidak adanya 

kepastian dalam pemberian upah, padahal dalam ketenagakerjaan terdapat 

empat prinsip, diantaranya: 

1. Prinsip kemuliaan derajat manusia, Islam menempatkan setiap manusia 

apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam tidak 

                                                           
13

 Ninda, Hasil Wawancara, 19 November 2018. 
14

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Alwaah, 1993), 

500. 
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membeda-bedakan antara pekerjaan. Diungkapkan dalam surat al-

Jumu’ah, (62): 10 yang memerintahkan untuk bertebaran di muka bumi 

untuk mencari karunia Allah setelah menjalankan s {olat. 

2. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, Islam tidak mengenal sistem kasta 

atau kelas di masyarakat. Hal ini dilawan oleh Islam karena ajaran Islam 

menjamin setiap orang yang bekerja memiliki hak yang setara dengan 

orang lain termasuk atasan atau pimpinan. 

3. Prinsip kelayakan upah pekerja, masalah upah pekerja sebagai hak dan 

gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Islam memberi pedoman 

kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip 

pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak.
15

 

 Masalah upah adalah masalah yang penting dan mempunyai dampak 

luas. Seorang pekerja harus mendapat upah secara pantas dan adil. Pada saat 

akan mempekerjakan orang lain, maka terlebih dahulu dijelaskan jenis 

pekerjaan, jangka waktu serta upah yang akan diterima agar tidak terjadi 

eksploitasi terhadap pekerja.
16

 Islam pun telah mempunyai ketentuan yang 

bisa dijadikan pedoman dalam penentuan upah karyawan. Adapun acuan 

dalam ketentuan Islam adalah: 

a. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil. 

b. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi apa yang 

dikerjakan. 

                                                           
15

 Murtadho Ridwan, “Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam,” 

Equilibrium, (2013), 252-253. 
16

 Muhammad, Etika Bisnis Islami, 166. 
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c. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, dibayar 

dengan bayaran yang sama pula (proporsional). 

d. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.
17

 

Dari permasalahan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

meneliti pelaksanaan pemberian ujrah pengajar ekstrakurikuler  yang 

berbeda-beda setiap pemberian ujrah, karena di sekolah-sekolah lain dalam 

pemberian ujrah pengajar ekstrakurikuler disamaratakan meskipun jenis 

ekstrakurikuler yang diajarkan berbeda-beda. Oleh karena itu penulis 

tuangkan dalam sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pengupahan Jasa Pengajar Ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap prinsip keadilan dalam 

pengupahan pengajar ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap model penentuan upah 

pengajar ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
17

 Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat 

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Etika Bisnis Islam (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 16. 
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1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap prinsip pengupahan 

pengajar ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap model penentuan 

upah pengajar ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengupahan, 

khususnya bagi fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

(mua>malah). 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan masukan untuk pengembangan wawasan, tambahan 

pengetahuan bagi peneliti mengenai hukum Islam khususnya mengenai 

pengupahan pengajar ekstrakurikuler, serta sebagai bahan dokumentasi 

untuk penelitian lebih lanjut. 

E. Telaah Pustaka 

Sejauh ini yang penulis ketahui penelitian tentang pengupahan 

pengajar ekstrakurikuler belum ada yang membahas. Namun ada beberapa 

skripsi yang membahas tentang sistem pengupahan dalam tinjauan hukum 

Islam, di antaranya: 

Pertama skripsi Samsul Huda dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap 

Pemberian Upah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Di Desa Joresan Mlarak 

Ponorogo”, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa  akad pemberian upah 
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untuk aparat desa dalam transaksi jual beli tanah sudah sesuai dengan 

hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun ija>rah yaitu 

dilakukan tanpa adanya paksaan, upah yang disepakati jelas, dan 

pekerjaannya pun jelas. Mengenai penetapan tujuh upah untuk aparat desa 

dalam transaksi jual beli tanah belum sesuai dengan hukum Islam, karena 

aparat desa yang tidak bekerja/ tidak berperan dalam transaksi jual beli 

tanah tetap mendapat upah atau imbalan, seharusnya penetapan berapa 

aparat desa yang mendapat upah berdasarkan bekerja atau tidaknya aparat 

desa itu sendiri.
18

 

Kedua skripsi Nur Widiya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan Di Dusun Beji Desa Polorejo 

Kecamatan Babadan Ponorogo”, hasil penelitiannya menyimpulkan akad 

dalam jasa tukang masak di dusun Beji desa Polorejo sudah sesuai hukum 

Islam, meskipun tidak dijelaskan mekanisme, waktu, serta upah dalam 

bekerja. Penentuan upah kerja tukang masak juga sesuai dengan hukum 

Islam, walaupun dalam menentukan upah tidak disebutkan di awal akad dan 

telah menjadi adat kebiasaan yang dapat diterima masyarakat. Mengenai 

wanprestasi antara tukang masak dan pemilik hajatan baik berupa 

pelanggaran perjanjian kerja antara tukang masak dengan pemilik hajatan 

karena menyanggupi di tempat orang lain, hal ini tidak sesuai dengan 

hukum Islam, namun bila tukang masak tersebut mencarikan pengganti 

justru hal tersebut sangat dianjurkan. Dalam hal ketika tukang masak 

                                                           
18

 Samsul Huda, “Tinjauan Fiqh Terhadap Pemberian Upah Dalam Transaksi Jual Beli 

Tanah Di Desa Joresan Mlarak Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 2. 
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tersebut merasa kewalahan dengan pekerjaannya karena terlalu banyaknya 

tamu yang datang di hajatan tersebut justru ditinggal pulang, hal ini tentu 

saja tidak sesuai dengan hukum Islam, karena sudah menjadi resiko tukang 

masak ketika terlalu banyak tamu yang datang dalam hajatan tersebut.
19

 

Ketiga skripsi Makhda Intan Sanusi dengan judul “Tinjauan Fiqh 

Terhadap Sistem Pengupahan Pengupasan Mlinjo Di Desa Soco Kecamatan 

Slogohimo Wonogiri”, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa transaksi 

pengupahan pengupasan mlinjo di desa Soco kecamatan Slogohimo sah 

menurut fiqh, meskipun tidak disebutkan di awal tetapi sudah menjadi 

kebiasaan warga setempat. Penetapan pengupahan pengupasan mlinjo di 

desa Soco kecamatan Slogohimo sah menurut fiqh karena meskipun upah 

yang mereka terima fluktuatif dan besaran upahnya tidak disebutkan di awal 

kerja, tetapi sudah menjadi adat kebiasaan  dalam menetapkan upah buruh. 

Kedua belah pihak pun sudah saling rela.
20

 

Keempat skripsi Rita Kumalasari dengan judul “ Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pengupahan Guru Privat di Ponorogo”, hasil penelitiannya 

disimpulkan bahwa akad pengupahan guru privat di Ponorogo pada awalnya 

belum jelas jenis transaksinya atau tidak dijelaskan pada awal transaksi, 

namun hal itu tetap sah menurut hukum Islam karena termasuk akad ija>rah 

‘ala al-‘amaal yakni jenis pengupahan yang sepadan (ajru mistli). Dan 
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terkait sistem pengupahan guru privat di Ponorogo, dilakukan dengan cara 

rerata atau sama setiap sebulan meski sesungguhnya hitungan upahnya 

perhari sesuai dengan  jenis pelajaran yang diajarkan. Sehingga sistem 

pengupahan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena 

menggunakan tolak ukur kebiasaan atau upah pada umumnya yang berlaku 

pada masyarakat, hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:  ُالَعاَدة

َمةٌ  .ُمَحكَّ
21

 

Kelima skripsi Erna Dwi Aprillia dengan judul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel 

Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”, hasil penelitiannya menyimpulkan 

bahwa akad yang digunakan dalam pekerjaan penebangan tebu di Desa 

Cantel sudah sesuai dengan hukum Islam. Resiko pekerjaan yang dialami 

para buruh penebang tebu di Desa Cantel yang sesuai dengan hukum Islam 

adalah resiko yang terjadi karena turun hujan sehingga dilakukan bandang 

dan juga pekerjaan tambahan yang disebabkan karena truk terguling. 

Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah berkurangnya 

upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk 

untuk kembali ke lahan sehingga tebu-tebu yang sudah terlanjur ditebang 

dibiarkan di bawah terik matahari yang menyebabkan bobot tebu menjadi 

menyusut.
22
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Meskipun penelitian di atas terkait pengupahan, namun dalam 

penelitian ini menggunakan obyek dan permasalahan yang berbeda. 

Sehingga penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang 

disajikan secara langsung, hubungan antara peneliti denga informan.
23

 

Dengan melakukan pendekatan kualitatif  peneliti tidak hanya merekam 

fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga 

mendapatkan makna dari hasil penelitian. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu dalam mencari data maupun informasi yang terkait dengan 

pengupahan jasa pengajar ekstrakurikuler di MIM Jetis yang bersumber 

dari lapangan serta digali secara intensif kemudian dianalisa dan 

dilakukan pengujian kembali terhadap semua data yang terkumpul.
24

 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena 

peneliti bertindak sebagai pengamat sekaligus sebagai pengumpul data. 

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai 

peneliti oleh informan. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung 

untuk mengamati mekanisme pengupahan jasa pengajar ekstrakurikuler 

di MIM Jetis. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah Jetis. Dalam penelitian ini yang dijadikan rujukan 

adalah guru yang menangani langsung bagian pengupahan jasa pengajar 

ekstrakurikuler, kemudian para pengajar ekstrakurikuler pada bagian 

masing-masing bidang, sehingga secara teknis memudahkan penulis 

untuk melaksanakan penelitian. 

4. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan 

mekanisme pengupahan jasa pengajar ekstrakurikuler di MIM Jetis. 

Sedangkan sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat 

diperoleh suatu data atau informasi.
25

 Dalam penelitian ini terdiri dari 

data primer dan data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung  dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat 

berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil 

pengujian.
26

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh 

melalui wawancara yang menjadi obyek penelitian, di antaranya guru 

yang menangani langsung mengenai pengupahan jasa ekstrakurikuler dan 

para pengajar ekstrakurikuler pada bidang masing-masing. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

bahan pendukung data primer dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh 

dari al-Qur’an, h}adith, beberapa literatur dokumen, jurnal penelitian, 

buku, dan publikasi internet yang berkaitan dengan pengupahan atau 

ija>rah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan tiga cara 

yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi.
27

 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah (artinya pertanyaan datang dari 

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang 

diwawancarai). Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data dari 

para pengajar ekstrakurikuler dengan cara membuat daftar pertanyaan. 

Wawancara selanjutnya dengan pihak guru yang menangani langsung 

mengenai mekanisme pengupahan jasa pengajar ekstrakurikuler. 

b. Observasi 

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan disebut dengan 

observasi.
28

 Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang bercirikan 
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interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup lama antara peneliti 

dengan subyek di dalam lingkungan subyek dan selama itu data dalam 

bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa 

gangguan.
29

 Metode ini peneliti gunakan untuk mengumpulkan data 

tentang gambaran umum pengupahan. 

c. Dokumentasi 

Merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif  dengan 

melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek 

sendiri atau oleh orang lain tentang subyek.
30

 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam 

menganalisa data adalah metode induktif yang ditulis sebagai berikut: 

a. Reduksi data adalah proses pemutusan atau menonjolkan pokok-

pokok yang penting serta menyederhanakan data mentah yang 

diperoleh dari lapangan. 

b. Display data adalah proses penyusunan informasi yang diperoleh 

secara kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana 

dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian 

disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi 

yang diperoleh dengan sistematis agar lebih mudah dipahami. 
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c. Penarikan kesimpulan adalah data yang diperoleh dan telah dianalisis 

kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat 

kesimpulan yang jelas.
31

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan 

pengamatan ini, peneliti dapat mengecek kembali apakah data-data 

terkait pengupahan di MIM Jetis sudah benar atau belum. Jika data-data 

yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan 

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data 

yang pasti kebenarannya.
32

 

b. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini, 

peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang berhubungan 

dengan pengupahan jesa pengajar ekstrakurikuler di MIM Jetis sudah 

benar atau belum dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen serta memanfaatkan dari berbagai sumber data informasi 

sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data 

hasil observasi dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil 
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wawancara dengan wawancara lainnya, kemudian diakhiri dengan 

menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.
33

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari 

proposal ini, serta mendapatkan penyajian yang sistematis, penyusun 

menyajikan pembahasan proposal ini menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, pada bab ini 

menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, 

Kajian Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II: IJA>RAH DALAM ISLAM 

Bab ini merupakan penjabaran teori tentang Pengertian Ija>rah, 

Dasar Hukum Ija>rah, Rukun Ija>rah, Syarat Ija>rah, Macam-macam Ijarah, 

Ketentuan Hukum bagi Ajir Kha>s}s} dan Ajir Mushtarak, Macam-macam 

Ujrah, Hak dan Kewajiban Pihak, Ketentuan Hukum Ija>rah, Batalnya 

Perjanjian Perspektif Hukum Islam, dan Berakhirnya Akad Ija>rah. 

BAB III: GAMBARAN UMUM PENGUPAHAN JASA PENGAJAR 

EKSTRAKURIKULER DI MIM JETIS 

Bab ini membahas tentang paparan data dan obyek pembahasan 

yang membahas tentang gambaran umum Madrasah Ibtidaiyah 
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Muhammadiyah Jetis yang berupa Sejarah Madrasah, Letak Geografis, Visi 

dan Misi Madrasah, Jumlah Murid dan Guru, dan Pelaksanaan Pengupahan 

Jasa Pengajar Ekstrakurikuler. 

BAB IV: ANALISIS PENGUPAHAN JASA PENGAJAR 

EKSTRAKURIKULER DI MIM JETIS 

Bab ini merupakan analisis mengenai prinsip keadilan pengupahan 

jasa pengajar ekstrakurikuler di MIM Jetis dan mengalisis model penentuan 

ujrah pengajar ekstrakurikuler. 

BAB V: KESIMPULAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan 

penelitian ini dan saran dari penulis terhadap perkembangan penelitian 

kedepannya. Kesimpulan ialah menguraikan secara singkat mengenai 

jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai 

dalam rumusan masalah.   
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BAB II 

IJA>RAH  DALAM ISLAM 

A. Pengertian Ija>rah 

Secara etimologi ija>rah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.
34

 

Sedangkankan secara terminologi akad ija>rah adalah kontrak atau jasa atau 

manfaat yang memiliki nilai ekonomis (maqs}u>dah), diketahui, legal 

diserah-terimakan kepada orang lain dengan menggunakan upah yang 

diketahui.
35

 Lafadz ija>rah mempunyai pengertian umum yang meliput 

upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah 

karena melakukan suatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu 

menerjemahkan kata ija>rah dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut 

janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya 

saja, tetapi juga harus dipahami dalam arti yang luas.
36

 

Dalam bahasa Arab sewa-menyewa dikenal dengan al-ija>rah yang 

diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

penggantian sejumlah uang. Sedangkan menurut Ensiklopedi Muslim, 

ija>rah diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan 

harga tertentu.
37

 Ija>rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu 

barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pembayaran 
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upah (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 

sendiri.
38

 

Sayyid Sa>biq mendefinisikan ija>rah sebagai suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
39

 Taqyuddin an-Nabhani 

mendefinisikan ija>rah adalah pemilik jasa dari seorang ajir (orang yang 

dikontrak tenaganya) oleh musta’jir (orang yang mengontrak tenaga), serta 

pemilik harta dari pihak musta’jir oleh seorang ajir. Di mana ija>rah 

merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. 

Transaksi mengontrak ajir tersebut adakalanya dengan menyebutkan jasa 

suatu pekerjaan yang harus diberikan oleh seorang ajir, dan adakalanya 

menyebutkan jasa pekerjaan itu sendiri. Apabila transaksi tersebut 

menyebutkan jasa suatu pekerjaan tertentu, maka yang disepakati itulah 

yang merupakan jasa yang harus dilaksanakan.
40

 

Menurut Hasbi as-S}iddiqie bahwa ija>rah adalah akad yang 

obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan 

manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat. Menurut Idris 

Ahmad upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan 

memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
41

 

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda 

mendefinisikan ija>rah, antara lain:  
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1. Ulama H}anafiyah 

 َعْقٌد يُفِْيُد تَْملِْيُك َمْنفََعٍة َمْعلُْوَمٍة َمْقُصْوَدٍة ِمَن اْلَعْيِن اْلُمْستَاِْجَرِة بَِعْوضٍ 

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui 

dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.
42

  

2. Ulama Sha>fi’iyah 

ْنفََعٍة َمْقُصْوَدٍة َمْعلُْوَمٍة ُمبَاَحٍة قَابِلٍَة لِْلبَْذِل َواإِلبَاَحِة بَِعْوٍض َعْقٌد َعلَى مَ 

 َمْعلُْومٍ 

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud 

tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan 

dengan pengganti tertentu”. 

3. Ulama Ma>likiyah dan H}ana>bilah 

ةً َمْعلُْوَمٍة بَِعْوضٍ   تَْملِْيُك َمنَافِِع َشٍئ ُمبَاَحٍة ُمدَّ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam 

waktu tertentu dengan pengganti”.
43

 

Dapat disimpulkan bahwa ija>rah atau sewa-menyewa ialah suatu 

akad atau perjanjian untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu barang 

atau jasa dengan penggantian upah/ imbalan atas pemanfaatan barang/ jasa 

tersebut. 
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B. Dasar Hukum Ija>rah 

1. Landasan al-Qur’an 

a) Surat al-Baqarah ayat 233 

َلََٰدُكمأ فََل  وأ
َ
ْ أ ََتأِضُعٓوا ن تَسأ

َ
َردتُّمأ أ

َ
ََا ِإَونأ أ ِ مأ ِ ُُ ۡأ لَ ََ  ََ ََا ُُ  

ُتم ٓ مه  َسلهمأ ِ  ا ُروِف  َءاتَيأُتم ب أَمعأ ْ وَ  ٱل ُقوا َ  ٱته ْ وَ  ٱَّلله لَُمٓوا َأ نه  ٱ
َ
َ أ بَِما  ٱَّلله

َملُوَن بَِصريٞ   ٢٣٣َتعأ

 

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 

apa yang kamu kerjakan”. 

 Ayat ini merupakan dalil diperbolehkannya melaksanakan akad 

ija>rah. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada 

orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk 

menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut. Penafsiran ini jelas 

mengindikasikan diperbolehkannya kita menyewa jasa orang lain yang 

tidak mampu kita tunaikan, dengan catatan kita harus menunaikan 

upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa yang 

diberikan dan kewajiban melakukan pembayaran yang patut atas jasa 

yang diterima.
44
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b) Surat al-Qas}as} ayat 26-27 

َت  بَِت ٱسأ
َ
أ َُٰهَما َيَٰٓ َدى َ   أ قَالَتأ ِِحأ َت ِجرأ ُۖ  ِِنه َخريأ َجرأَت ٱلأَقو ُُِّ   أ  َمِ  ٱسأ

ِمنُي 
َ َٰٓ  ٢٦ٱۡلأ ِ لََعَ َدى ٱبأنَََته َهََٰتنيأ َحَك ِِحأ ُِ ن

ُ
نأ أ

َ
رِيُد أ

ُ
ٓ أ قَاَل ِِّن ِ

ََِِدَك  َوَمآ  ا فَِم أ  ٗ ۡشأ ََ َت  تأَممأ
َ
ٖۖ فَإِنأ أ َرِِن ثََمَِِٰنَ ِحَجج  ُُ أ

ن تَأ
َ
أ

ۡأَكَۚ َسَتِجُدِّنٓ ِِن شَ  لَ ََ ُشقه 
َ
نأ أ

َ
رِيُد أ

ُ
َٰلِِحنَي أ ُ ِمَ  ٱلصه  ٢٧آَء ٱَّلله

Artinya:“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya”. Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 

kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 

denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh 

tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka 

aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah 

akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik”.
45

 

  Ayat ini berkisah tentang perjalanan nabi Musa as. bertemu 

dengan kedua putri nabi Ish}aq, salah seorang putrinya meminta nabi 

Musa as. untuk di isti’jar (disewa tenaganya/ jasa) guna 

menggembalakan domba. Dan tentang bagaimana nabi Musa harus 

bekerja dengan sistem remunerasi yang akan diterimanya. Cerita ini 

menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana 
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pembayaran upah sewa itu dilakukan. Ayat ini merupakan keabsahan 

ija>rah.
46

 

c) Surat al-Zukhruf ayat 32 

ةِ  َۡوَٰ َ عِيَشَتُهمأ ِِف ٱۡلأ ََُهم مه ََا بَيأ ََت َرب َِكَۚ ََنأُ  قََسمأ ِسُموَن رَۡحأ ُهمأ َيقأ
َ
أ

ٗضا  ُضُهم َبعأ َتهِخَذ َبعأ ِ َق َبعأض  َدَرَجَٰت  ّل  َضُهمأ فَوأ ََا َبعأ َۚ َوَرَفعأ َۡا نأ ٱدلُّ
ا ََيأَمُعوَن  ِمه ٞ م  َُت َرب َِك َخريأ اۗ َورَۡحأ رِي ٗ   ٣٢ُسخأ

Artinya:“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan 

mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 

meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 

beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. 

Ayat ini merujuk pada keabsahan praktik ija>rah. Lafadz 

“sukhriyyan” yang terdapat pada ayat di atas bermaksa “saling 

mempergunakan”. Menurut Ibnu Kathir, lafadz ini diartikan dengan 

“supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal 

pekerjaan atau yang lain, karena di antara kalian membutuhkan satu 

sama lain”. Artinya, terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang 

berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut 

mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah 
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satunya dengan akad sewa-menyewa atau ija>rah. Berdasarkan 

penafsiran ini lafadz “sukhriyyan” dapat digunakan sebagai istidlal atas 

keabsahan praktik ija>rah, kontrak ija>rah sah dan dibenarkan oleh 

syariah.
47

 

d) Surat al-Kahfi ayat 77 

َيٍة  فَٱنَطلََقا َل قَرأ هأ
َ
ٓ أ َۡا َت

َ
ٓ أ ََا ِ ِ َٰٓ ٓ َحَته َعَما َتطأ ن  ٱسأ

َ
ْ أ ا بَوأ

َ
لََها فَأ هأ

َ
أ

قَاَمهُ 
َ
ن يَََقضه فَأ

َ
َداٗرا يُرِيُد أ ُِ َدا فَِۡها  َُ ۡ ُِفوُهَما فََو قَاَل لَوأ  ۥ  يَُض

َت  ٗرا  ِشئأَت َِلهَخذأ ُأ َ
ۡأهِ أ لَ ََ٧٧  

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai 

kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu 

kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu 

tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya 

mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir 

roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: 

"Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk 

itu”. 

2. Landasan dari as-Sunnah 

a) Hadi>th Riwayat Bukha>ri> 

اَم أَْجَرهُ .اِْحتََجَم َرُسْوُل ّللا ص: َعْن اْبِن َعبَّا ٍس قَالَ  م َوأَْعطَى اْلَحجَّ  

(رواه البخارى)  
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Artinya:“Diriwayatkan dari Ibn ‘Abba>s r.a, bahwasannya 

Rasulullah pernah berbekam, kemudian beliau memberikan 

kepada tukang bekam tersebut upahnya”. (H.R al-Bukha>ri>) 

b) Hadi>th Riwayat Nasai > 

ِن الُمَسيَِّب َعْن َسْعِد ْبِن اَبِى َوقَّاَص قَاَل ُكنَّا نُْكِرى اأْلَْرَض بَِما َعلَى َوَعْن َسَعٍد بْ 

ِ ص ْرِع فَنَهَى َرُسْوُل ّللاه َواقِى ِمَن الزَّ َعْن ذلَِك َواََمَرنَا اَْن نُْكِريَهَا . م.السَّ

اخرجه النسائ. بَِذهٍَب َْوَوَرقٍ   

Artinya: “Dari Sa’id bin Musayyab, dari Sa’id bin Abi Waqqa>s} dia 

berkata: Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan 

membayar dari) tanaman yang tumbuh. Kemudian 

Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan 

kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.
48

 

Pada awalnya para sahabat melakukan akad ija>rah dengan 

menyewakan perkebunan mereka, dengan upah berupa hasil pertanian, 

kemudian Rasulullah melarangnya, dan disuruh mengganti upah sewa 

dengan menggunakan emas, perak, atau uang. Dengan demikian, akad 

ija>rah sebenarnya telah dipraktikkan pada zaman sahabat, dan 

Rasulullah telah memberikan aturannya, sehingga akad ija>rah sah 

dilakukan.
49

 

3. Landasan Ijma’ 

  Landasan ijma’ menyatakan bahwa semua umat sepakat atas 

kebolehan ija>rah dan tidak ada yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, 
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sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat 

tetapi hal itu tidak dianggap.
50

 

C. Rukun Ija>rah 

  Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ija>rah senantiasa 

diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya 

agar tidak merugikan salah satu pihak dan maksud-maksud mulia yang 

diinginkan agama dapat terpelihara. Dalam kerangka ini, para fuqaha’ 

menyusun konsep rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam akad ija>rah. 

Adapun rukun ija>rah yaitu: 

1. ‘A>qidayn, adalah dua pelaku kontrak ija>rah yang meliputi 

mu’jir dan musta’jir. Mu’jir adalah pemilik jasa atau manfaat. 

Dalam praktik ija>rah yang melibatkan tenaga dirinya, mu’jir 

sering disebut dengan istilah ajir. Sedangkan musta’jir adalah 

penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan. 

2. S}i>ghat, dalam akad ija>rah adalah bahasa transaksi berupa ijab 

dan qabul yang memuat perjanjian kontrak pemberian 

kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak mu’jir dengan ganti 

berupa upah (ujrah) baik secara eksplisit (s}arih) atau implisit 

(kinayah), atau bahkan secara simbolis (mu’at}ah). 

3. Ujrah, adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa. 

4. Manfaat, adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi obyek 

akad ija>rah.
51
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D. Syarat Ija>rah 

Untuk sahnya ija>rah harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, 

yaitu: 

1. Syarat ‘aqid 

Syarat ‘aqid menurut para ulama adalah: 

a) Menurut ulama H}anafiyah, ‘aqid (orang yang melakukan 

akad) disyaratkan harus berakal sehat dan mumayyiz 

(minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. 

Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad ija>rah 

anak mumayyiz dipandang sah bila telah diizinkan oleh 

walinya. 

b) Menurut ulama Ma>likiyah bahwa tamyi>z adalah syarat 

ija>rah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat 

penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah 

sah, tapi tergantung atas kerid}aan walinya. 

c) Ulama H}ana>bilah dan Sha>fi’iyah mensyaratkan orang yang 

akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal. Sedangkan 

anak yang mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.
52

 

2. Syarat yang terkait dengan ma’qu>d ‘alayh (obyek sewa) 

a) Obyek sewa bisa diserah-terimakan, artinya barang sewaan 

tersebut adalah milik sah mu’jir (orang yang menyewakan) 
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dan jika musta’jir (orang yang menyewa) meminta barang 

tersebut sewaktu-waktu mu’jir dapat menyerahkan pada 

waktu itu. 

b) Mempunyai nilai manfaat menurut syara’, manfaat yang 

menjadi obyek ija>rah diketahui sempurna dengan cara 

menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan 

penyewa. Berkaitan dengan waktu dan manfaat, ada 

beberapa pandangan: 

1. Imam Sha>fi’i: waktu manfaat atas barang sewaan harus 

jelas dan tidak menimbulkan tafsir. Contoh: “apabila 

seseorang menyewa sebuah rumah satu tahun dengan 

akad perbulan, maka transaksi sewa tersebut mengalami 

ketidakjelasan dan dipandang batal. Oleh sebab itu 

untuk keabsahannya, akad tersebut harus diulang setiap 

bulan”. 

2. Jumhur ulama berpendapat lebih menekankan pada 

aspek kejadian riilnya, maka akad di atas dipandang sah 

dan mengikat untuk bulan pertama setelah dilakukan 

pembayaran. Sedangkan bulan berikutnya jika terjadi 

pembayaran dianggap sah meski tanpa ada akad lagi 

sebagaimana yang terjadi pada al-bay’ al-mu’at}ah.
53
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Di antara cara untuk mengetahui ma’qu>d ‘alayh (barang) 

adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau 

menjelaskan jenis pekerjaan jika ija>rah atas pekerjaan atau jasa 

seseorang. 

a) Penjelasan manfaat 

Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar 

jelas. 

b) Penjelasan waktu 

Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau 

minimal, jadi dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya 

masih tetap ada, sebab tidak ada dalil yang mengharuskan 

untuk membatasinya. Ulama H}anafiyah mensyaratkan untuk 

penentuan awal waktu akad, sedangkan ulama Sha>fi’iyah 

mensyaratkannya sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat 

menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.
54

 

c) Penjelasan jenis pekerjaan 

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan 

diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja, sehingga tidak 

terjadi kesalahan atau pertentangan. 

d) Penjelasan waktu kerja  
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Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan 

dan kesepakatan dalam akad.
55

 

3. Upah diketahui oleh kedua belah pihak (mu’jir dan musta’jir) 

 Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak 

baik dalam sewa-menyewa ataupun upah-mengupah.
56

 Upah 

dalam perjanjian disyaratkan secara umum harus merupakan 

harta yang halal dan bersih, diketahui dan bermanfaat, bisa 

diserahterimakan dan merupakan milik penyewa. Semua yang 

bisa dijadikan pembayaran dalam jual beli juga boleh dijadikan 

sebagai upah dalam penyewaan. 

 Mengetahui jumlah upah merupakan syarat yang disepakati 

diantara para ulama fiqh seluruhnya agar perjanjian sewa-

menyewa dianggap sah. Tujuannya untuk menghindari 

terjadinya konflik atau perselisihan.
57

 

4. Syarat s}i>ghat (ijab qabul) 

 Menurut ulama fiqh dalam ijab qabul terdapat beberapa 

syarat yang harus dipenuhi: 

a) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. Dalam arti 

ijab qabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan 

tujuan dan maksud keduanya dalam transaksi. 
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b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Terdapat 

kesesuaian dalam hal objek dan harga, artinya terdapat 

kesamaan tentang kesepakatan, maksud dan objek 

transaksi. 

c) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan 

nyambung). Ijab qabu>l dilakukan dalam satu majelis, 

dalam arti kedua belah pihak mampu mendengarkan 

maksud masing-masing. 

d) Satu majelis akad bisa diartikan sebagai suatu kondisi 

yang memungkinkan kedua pihak untuk membuat 

kesepakatan dan tidak menunjukkan adanya penolakan. 

E. Macam-Macam Ija>rah 

Berdasarkan uraian tentang definisi, rukun, dan syarat ija>rah, maka 

ija>rah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ija>rah terhadap 

benda atau sewa-menyewa, dan ija>rah atas pekerjaan atau upah-mengupah.  

1) Ija>rah ‘ala> al-mana>fi’, yaitu ija>rah yang obyek akadnya adalah manfaat, 

seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, 

baju untuk dipakai. Dalam ija>rah ini tidak diperbolehkan menjadikan 

obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang 

dilarang oleh syara’.  

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad ija>rah ini 

dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Ma>likiyah, akad ija>rah 

dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. 
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Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki 

oleh pemilik barang ketika akad berlangsung, melainkan harus dilihat 

dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara itu 

ulama Sha>fi’iyah dan Hana>bilah berpendapat bahwa ija>rah ini sudah 

tetap dengan sendirinya sejak akad ija>rah terjadi. Karena itu, menurut 

mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad ija>rah 

terjadi.
58

 

Namun demikian ada akad Ija>rah ‘ala> al-mana>fi’  yang perlu 

mendapat perincian lebih lanjut, yaitu: 

a) Ija>rah al-ard } (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan 

bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika jelas peruntukannya, 

apabila akadnya untuk ditanami harus diterangkan jenis tanamannya, 

kecuali jika pemilik tanah (mu’jir) memberi ijin untuk ditanami apa 

saja. 

b) Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, untuk angkutan 

atau kendaraan dan juga masa penggunaannya. Karena binatang 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, jadi untuk menghindari 

sengketa kemudian hari harus disertai rincian pada saat akad.
59

   

2) Ija>rah ‘ala> al-‘amal ija>rah, yaitu ija>rah yang obyek akadnya jasa atau 

pekerjaan, seperti membangun rumah atau menjahit pakaian. Akad 
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ija>rah ini terkait dengan masalah upah-mengupah. Karena itu 

pembahasannya lebih dititikberatkan pada pekerjaan atau buruh (ajir).
60

 

Al-ija>rah menurut para ulama fiqh hukumnya boleh, apabila jenis 

pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang sepatu. Al-ija>rah 

seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti, menggaji seorang pembantu 

rumah tangga, dan yang bersifat serikat seperti, buruh pabrik.
61

 

Ija>rah ‘ala> al-‘amal ija>rah ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) Ija>rah Kha>s}s}, yaitu ija>rah yang dilakukan oleh seorang pekerja. 

Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain 

dengan orang yang telah memberinya upah. 

2) Ija>rah Mushtarak, yaitu ija>rah yang dilakukan secara bersama-

sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja 

dengan orang lain.
62

 

F. Ketentuan Hukum bagi Ajir Kha>s}s}  dan Ajir Mushratak 

1. Ajir kha>s}s} adalah pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat 

pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu 

tertentu. Pada prinsipnya ajir kha>s}s} meliputi: 

a. Sifat pekerjaan tertentu, misalnya: menjaga toko, mengasuh bayi, 

dan sebagainya. 

b. Waktu tertentu, misalnya: bulan, tahun dan sebagainya. 
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Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada 

orang lain dapat digolongkan dalam akad ija>rah kha>s}s}. Jumhur ulama 

mengatakan seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk 

menyusukan anaknya, karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan istri. 

Bahkan Imam Ma>lik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk 

menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ah}mad boleh 

menyewa itrinya sendiri untuk menyusukan anaknya. 

Jumhur ulama membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya 

sendiri, melaikan wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain 

yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung 

anak yang akan disusui, dan juga tempat menyusuinya di rumah sendiri 

atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak 

boleh menyusui bayi lain. Karena penyusuan di sini dinilai sebagai ajir 

kha>s}s} (pekerjaan khusus).
63

  

Ajir kha>s}s} tidak boleh bekerja pada para pihak dalam waktu-waktu 

tertentu kecuali ada izin darinya. Seorang pengasuh bayi atau penjaga toko 

dalam setiap hari pada jam-jam kerja. Bahkan ajir kha>s}s} ini tidak 

dibenarkan bekerja untuk dirinya sendiri selama masih dalam jam atau 

waktu melakukan pekerjaan sebagai ajir kha>s}s}, kecuali:  

a. Apabila ada izin dari pemberi kerja (penyewa) seperti istirahat, 

makan, berobat dan sebagainya. 
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b. Apabila ada ketentuan adat (kebiasaan), seperti melaksanakan 

ibadah. Sebagian ulama berpendapat bahwa ada ketentuan khusus, 

yaitu ajir kha>s}s} tidak dibenarkan menjalankan ibadah sunah seperti 

shalat sunah yang dapat mengurangi waktu kerja atau dapat 

mengurangi hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau 

pekerjaan tersebut. 

Adapun obyek perjanjian kerja dalam ajir kha>s}s} adalah individu 

pekerja itu sendiri yang diberikan dalam masa tertentu yang tersebut dalam 

perjanjian.
64

 

Dalam perjanjian kerja seperti ini terdapat ketentuan bahwa apabila 

pada waktu atau selama yang ditentukan ternyata ajir tidak melakukan 

pekerjaan karena tidak diberikan atau memang karena tidak ada pekerjaan, 

maka ajir tetap berhak menerima pembayaran secara utuh apabila semua 

dalam waktu sebagaimana disepakati kedua belah pihak teryata penyewa 

tidak membutuhkan lagi atau karena kurang cocok atau ada hal-hal yang 

tidak menyangkut keadaan ajir yang tidak mungkin melakukan pekerjaan. 

Obyek di dalam perjanjian kerja ajir kha>s}s} adalah waktu dan 

tenaga ajir secara individual, oleh sebab itu lamanya waktu perjanjian 

kerja harus dijelaskan, apabila tidak dijelaskan maka perjanjian kerja dapat 

dinilai tidak sah. Demikian juga pekerjaan yang diterima ajir kha>s}s} tidak 

dapat diserahkan atau diwakilkan kepada orang lain sebab obyek ajir kha>s}s} 

adalah diri pribadi ajir sendiri secara individual. Apabila terjadi bahaya 
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kerusakan dan kehilangan barang yang diamankan untuk dikerjakan ajir 

kha>s}s} tidak ditanggung oleh ajir, tetapi ditanggung oleh pemberi pekerjaan 

(penyewa). Ajir Kha>s}s} tetap dibebani untuk mengganti barang-barang yang 

hilang atau rusak jika ada dua hal,yaitu: 

a. Ada Unsur kesengajaan untuk merusak mengganti barang-barang. 

b. Ada unsur kelalaian dari ajir sendiri.
65

 

2. Ajir Mushtarak atau ajir umum adalah pihak yang harus melakukan 

pekerjaan yang sifat pekerjaanya umum dan tidak terbatas pada hal-hal 

(pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.
66

 Ajir mushtarak juga bisa 

diartikan sebagai seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak 

terikat oleh orang tertentu. Dia mendapat upah karena profesinya, 

bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya 

pengacara dan konsultan.
67

 

Di tengah-tengah masyarakat banyak contoh yang berkaitan 

dengan ajir mushtarak. Terutama di tengah-tengah masyarakat modern 

seperti sekarang ini, dimana profesi atau keahlian yang dimiliki seseorang 

semakin multidimensional. Adapun obyek perjanjian kerja dalam ajir 

umum ialah pekerjaan dan hasilnya. Dengan demikian pembayaran yang 

diberikan pemberi kerja di dasarkan atas:  

a. Ada tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan oleh ajir sebagai 

penerima pekerjaan. 

                                                           
65

 Ibid., 428. 
66

 Ibid. 
67

 Huda, Fiqh Muamalah, 87. 



46 
 

b. Sesuai tidaknya hasil pekerjaan dengan kesepakatan bersama antara 

ajir dengan penyewa.
68

 

Atas dasar dua ketentuan tersebut diatas, maka kedua belah pihak 

dapat saling menuntut apabila terjadi salah satu pihak tidak atau lalai 

dalam memenuhi isi perjanjian yang telah ditetapkan bersama oleh 

keduanya. 

Faktor waktu di dalam ajir mushtarak bukan sesuatu yang mutlak 

harus disebutkan dalam perjanjian seperti dalam ajir kha>s}s}, kecuali apabila 

disebutkan dalam perjanjian. Apabila lamanya waktu ditentukan dalam 

perjanjian, maka kedua belah pihak terkait dengan batas waktu tersebut. 

Oleh karena itu apabila ajir tidak dapat mlakukan pekerjaan sesuai waktu 

yang telah ditentukan dalam perjanjain, maka pemberi tugas berhak 

menuntut ganti rugi, misalnya penyewa dapat mengurangi ongkos/ 

pembayaran penerima pekerjaan (ajir) sebagai ganti rugi apabila pihak ajir 

tidak  dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan waktu yang 

telah disepakati. Di dalam ajir umum obyeknya adalah pekerjaan dan 

hasilnya, dengan demikian ajir berhak mendapatkan pembayaran dan 

hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
69

 

Apabila di dalam ajir mushtarak kedua belah pihak tidak memberi 

batas waktu, maka perjanjian tetap sah. Tetapi apabila kedua belah pihak 
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memberi/ menetapkan batas waktu, maka perjanjian dianggap sah apabila 

batas waktu disebutkan dalam perjanjian. 

Faktor utama dalam perjanjian kerja dalam ajir mushtarak atau ajir 

umum adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian di dalam 

melaksanakan pekerjaan ajir dapat mewakilkan kepada orang lain dengan 

syarat pewakil sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan 

antara pemberi tugas dengan pihak ajir (pertama). Apabila dalam 

perjanjian tersebut adalah ajir (pertama) sendiri, maka perjanjian tersebut 

tidak dapat diwakilkan.
70

 

Apabila terjadi kerusakan pada barang yang menjadi obyek untuk 

dikerjakan, maka akibatnya dapat terjadi dua kemungkinan yaitu: 

a. Jika kerusakan barang terjadi karena perbuatan atau kelalaian ajir 

sendiri, maka ajir wajib bertanggung jawab. Adapun kelalaian 

(pertama) mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain dan pewakil 

yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, maka yang 

bertanggung jawab tetap ajir (pertama). 

b. Jika kerusakan terjadi karena perbuatan orang lain yang mestinya 

dapat dihindari, maka yang bertanggung jawab tetap ajir. Akan 

tetapi ajir tidak bertanggung jawab apabila kerusakan tersebut 

karena dihindari.
71
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G. Macam-Macam Ujrah 

1. Ajrul Musamma, yaitu upah yang telah disebutkan pada saat 

melakukan transaksi. Upah yang telah disebutkan tersebut, syaratnya 

harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang 

sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Apabila kedua 

belah pihak yang melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah 

yang telah ditetapkan maka upah tersebut adalah ajrun musamma. Di 

samping itu pihak musta’jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih 

besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak 

boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah 

disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib 

mengikuti ketentuan syara’.
72

  

2. Ajrul Mithli, adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan 

dengan kondisi pekerjannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut 

sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada 

umumnya.
73

 Yang menentukan ajrul mithli adalah mereka yang 

mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan, bukan 

standar yang ditetapkan oleh negara, juga bukan kebiasaan penduduk 

suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja 

atau pekerja yang hendak diperkirakan upahnya.
74
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H. Hak dan Kewajiban Pihak 

Perjanjian atau akad, termasuk akad sewa-menyewa/ ija>rah 

menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak dan 

kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa sebagai berikut: 

1. Mu’jir/ mu’ajir (pemilik) pihak pemilik yang menyewakan aset: 

a. Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si 

penyewa. 

b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga 

barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan. 

c. Memberikan si penyewa kenikmatan/ manfaat atas barang 

yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-

menyewa. 

d. Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang 

yang disewakan. 

e. Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang 

diperjanjikan. 

f. Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa 

sewa. 

2. Musta’jir (penyewa) pihak yang menyewa aset: 

a. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. 

b. Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewanya. 

c. Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang 

yang disewa. 
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d. Tidak mendapat gangguan dari pihak lain, selama 

memanfaatkan barang yang disewanya.
75

 

I. Ketentuan Hukum Ija>rah 

1. Penentuan Upah 

 Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan 

ketentuan yang lebih rinci, baik dalam ketentuan al-Qur’an maupun 

sunnah Rasul. Secara umum ketentuan al-Qur’an yang ada kaitannya 

dengan penentuan upah kerja adalah “ Allah memerintahkan berbuat 

adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat”. Dalam 

ayat tersebut diartikan “tenaga kerja” sebab para pekerja tersebut sudah 

merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bukan karena jerih 

payah pekerja, tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.
76

 

Pandangan orang tentang tingginya tingkat upah boleh dikatakan 

tidak berubah, yaitu asal mencukupi. Namun, arti mencukupi sangat 

relative dan tergantung sudut pandangan yang dipakai. Sisi lain dari 

mencukupi adalah kewajaran. Berapa sebenarnya tingkat upah yang 

wajar? dalam sejarah pemikiran ekonomi dikenal berbagai mazhab yang 

masing-masing menyukai konsep sendiri-sendiri tentang upah yang 

wajar.
77

 

Upah merupakan imbalan financial langsung yang diberikan 

kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan 
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atau banyak pelayanan yang diberikan.
78

 Adakalanya Perbedaan upah 

itu sangat mencolok sekali. Ada upahnya yang hanya cukup untuk 

hidup, ada yang memungkinkan untuk kehidupan yang menyenangkan. 

Bahkan, bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah.
79

  Akan 

tetapi yang penting untuk dianalisa di sini adalah faktor-faktor yang 

menjadi sumber-sumber dari perbedaan upah yaitu: 

a. Perbedaan Jenis Pekerjaan 

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantaranya 

jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. 

Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan 

tenaga yang besar. 

b. Perbedaan Kemampuan, Keahlian, dan Pendidikan 

Kemampuan, keahlian, dan ketrampilan para pekerja di dalam suatu 

jenis pekerjaan sangatlah berbeda. Ada sebagian pekerja yang 

mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik dari 

segolongan pekerja lainnya. Secara lahiriah, sebagian pekerja 

mempunyai kepandaian, ketekunan, ketelitian, yang lebih baik. Sifat 

tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih 

tinggi. 
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c. Ketidaksempurnaan dalam Mobilitas Tenaga Kerja 

Dalam teori sering kali diumpamakan bahwa terdapat mobilitas 

faktor-faktor produksi, termasuk mobilitas tenaga kerja. Dalam Konteks 

mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini terjadi perbedaan upah, maka 

para pekerja akan mengalir kepasar tenaga kerja yang upahnya lebih 

tinggi.
80

  

Islam pun telah mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan 

pedoman dalam penentuan upah karyawan. Adapun acuan dalam 

ketentuan Islam adalah: 

e. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil. 

f. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi apa 

yang dikerjakan. 

g. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, 

dibayar dengan bayaran yang sama pula (proporsional). 

h. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum 

masyarakat.
81

 

2. Waktu Pembayaran Upah 

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad. 

Mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti 
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juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang 

sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sabda 

Rasulullah SAW: 

 الُمْسلُِمْوَن ِعْنَد ُشُرْوِطِهمْ 

Artinya: “Orang-orang Muslim itu tergantung dengan syarat mereka” 

 Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau 

menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, 

maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Jika akad 

ija>rah untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 

pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika akad sudah 

berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan 

tidak ada ketentuan menagguhkannya, menurut Abu Hani>fah dan Ma>lik 

wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima. 

 Menurut Imam Sha>fi’i dan Ah}mad sesungguhnya ia berhak sesuai 

dengan akad itu sendiri. Jika orang yang menyewakan (mu’ajir) 

menyerahkan ‘ain kepada orang yang menyewa (musta’jir) ia berhak 

menerima seluruh bayaran, karena penyewa sudah memiliki kegunaan 

(manfaat).
82

 

3. Hak Atas Upah 

Nilai-nilai yang dituntun disini adalah memenuhi hak pekerja atau 

buruh. Tidak boleh dalam keadilan Islam seorang buruh mencurahkan 
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jerih payah dan keringatnya sementara ia tidak mendapat upah dan 

gajinya, dikurangi, atau ditunda-tunda. Allah SWT berfirman: 

 

 

Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan 

kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan 

mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang 

zalim”.
83

 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak memenuhi upah bagi para 

pekerja adalah suatu kedzaliman yang tidak dicintai-Nya, kewajiban 

seorang mukmin adalah menggunakan keadilan Allah sebagai tolak 

ukurnya.
84

 

4. Faktor Penyebab Perbedaan Upah 

Banyak sebab yang menjadi faktor perbedaan kadar upah untuk 

berbagai jenis buruh. Pada umumnya cenderung ditentukan berdasarkan 

tingkat produktifitas marginal buruh, akan tetapi produktifitas tidak 

selalu sama dalam segala bentuk tenaga kerja. Produktifitas akan selalu 

berbeda sesuai tingkat kekurangan setiap jenis buruh berkaitan dengan 

permintaan ke atas jenis buruh tersebut. Perbedaan kadar upah bisa 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah: 
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a. Perbedaan dalam kemampuan akal, setiap individu masyarakat 

dilahirkan dengan kemampuan akal yang berbeda, tidak semua di 

antara kita yang memiliki bakat untuk menjadi bintang top atau 

mempunyai kecerdasan untuk menjadi dokter, akuntan atau insinyur. 

Hanya mereka yang mempunyai akal dan kecerdasan tinggi yang 

bisa bercita-cita seperti itu. Orang yang seperti ini jumlahnya tidak 

banyak dan penawaran ke atas orang-orang tersebut berkurang 

sehingga mereka menerima upah yang lebih tinggi.   

b. Perbedaan dalam kemampuan jasmani, ada sebagian pekerja yang 

memerlukan kemampuan jasmani seperti kecantikan dan yang lain. 

Oleh karena itu bagi individu yang tidak memiliki kemampuan 

jasmani yang diinginkan tidak akan mendapat kesempatan bekerja 

seperti ini sehingga pendapatannya berbeda dengan yang memiliki 

kemampuan. 

c. Perbedaan dalam sifat kemampuan dan kemahiran, sebagian 

pekerjaan ada yang mempunyai resiko tinggi, berbahaya dan kurang 

sejahtera. Oleh karena itu para pekerjanya mendapat upah lebih 

dibandingkan yang lain. Hal itu disebabkan karena pekerjaan 

tersebut menanggung resiko dan membahayakan sehingga wajar jika 

pekerja yang bekerja di bidang itu mendapatkan upah yang lebih 

tinggi.
85
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J. Batalnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam 

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan 

karena dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat 

dalam perjanjian tersebut. Sekalipun demikian pembatalan perjanjian dapat 

dilakukan dalam keadaan tersebut: 

1) Jangka waktu perjanjian telah berakhir 

2) Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian 

3) Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan. 

Pembatalan perjanjian harus melalui prosedur yang dibenarkan 

oleh hukum perjanjian dalam Islam. Prosedur yang harus ditempuh adalah 

sebagai berikut: 

1) Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan 

perjanjian, misalnya kreditur memberitahukan kepada debitur 

atau sebaliknya. 

2) Mengemukakan alasan-alasan yang diajukannya pembatalan dan 

bukti-buktinya. 

3) Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima 

pembatalan mempersiapkan keadaan. 

4) Pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai sehingga tidak 

mengakibatkan permusuhan dan putus silaturahmi. 
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5) Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan perang apabila pihak 

lain mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap 

perjanjian.
86

  

K. Berakhirnya Akad Ija>rah 

Akad ija>rah dapat berakhir karena hal-hak berikut: 

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, menurut 

pendapat Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak 

tidak mengakibatkan berakhirnya fasakh atau berakhirnya akad ija>rah, 

hal tersebut dikarenakan ija>rah merupakan akad yang lazim, seperti jual 

beli, dimana musta’jir memiliki manfaat atas barang yang disewa 

dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehinggan bisa 

berpindah ke ahli waris.
87

 

2. Pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ija>rah adalah akad 

mu’awad }ah (tukar-menukar) harta dengan harta, sehingga 

memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli. 

3. Cacat atau rusaknya barang yang disewakan, sehingga ija>rah 

tidak mungkin untuk diteruskan. 

4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnya masa yang 

telah ditentukan, dan selesainya pekerjaan.
88
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5. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur, misalnya sewa 

tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis 

tanaman belum bisa dipanen, dalam hal ini ija>rah dianggap 

belum selesai.
89
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BAB III 

SISTEM PENGUPAHAN PENGAJAR EKSTRAKURIKULER  

DI MIM 4 PLUS JETIS 

 

A. Deskripsi Data Umum 

 

1. Sejarah berdirinya MIM 4 Plus Jetis 

MI Muhammadiyah (MIM) 4 Jetis berdiri pada tahun 1989. 

Berawal dari pemikiran Bapak Suryadi yang merasa belum ada sekolah di 

Desa Turi, karena adanya sekolah sangatlah jauh dari Desa Turi. 

Kemudian Bapak Suryadi mulai mengajak teman-temannya yang ada di 

sekitar rumahnya untuk mulai mendirikan sebuah sekolah yang layak  

untuk  anak-anak Desa Turi. Dengan kepemimpinan Bapak Suryadi yang 

memiliki ambisi untuk mencerdaskan anak bangsa beliau memiliki 

pemikiran-pemikiran bagaimana agar sekolah terus maju dan 

berkembang.
90

 

Purnanya Bapak Suryadi digantikan oleh beberapa pengganti 

setelahnya yaitu Bapak Solikin, Bapak Ghofur, dan saat ini yang menjadi 

Kepala Madrasah adalah Bapak Irfan. Dengan kepemimpinan beliau 

membuat sekolah MIM 4 ini menjadi dikenal warga dari berbagai desa 

setempat. Beliau merubah sistem sekolah yang dahulu hanya sekolah lalu 

pulang, sekarang dirubah menjadi sekolah layaknya seperti pondok yang 

mengutamakan karakter anak bangsa menjadi baik dan berbudi pekerti 
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luhur. Salah satunya dengan program full day school, yaitu sekolah sampai 

sore yang saat ini menjadi trend bagi sekolah-sekolah unggulan. 

Dengan tujuan agar anak tidak menghabiskan waktunya di rumah 

hanya untuk bermain saja. Karena pada era sekarang banyak kemajuan-

kemajuan zaman yang justru merusak moral anak bangsa. Kemudian 

dengan semakin berkembangnya sekolah ini, nama MIM 4 Jetis berubah 

menjadi MIM 4 Plus Jetis.
91

 

2. Letak Geografis 

MIM 4 Plus Jetis terletak di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di 

Desa Turi, Kecamatan Jetis. Pada kilometer delapan arah selatan pusat  

Kabupaten Ponorogo dengan titik koordinat Lintang -79295, Bujur 11147. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MIM 4 Plus Jetis 

 

a. Visi  

Terwujudnya manusia yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam 

IMTAQ dan IMTEK. 

b. Misi 

1) Mengoptimalisasikan kualitas sistem kelembagaan dan pendidikan 

terpadu. 

2) Menyiapkan kurikulum dan pembelajaran yang komprehensif, 

dinamis, dan berkualitas. 
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3) Menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, 

kompeten, berdedikasi, disiplin, dan loyalitas tinggi. 

4. Tujuan 

Menghasilkan lulusan yang berjiwa Ukhuwah Islamiyah dan selalu 

beramal s}alih. 

5. Struktur Organisasi  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Data Guru dan Pegawai 

No Nama Tempat 

Tanggal Lahir 

L/P Jabatan 

1. Irfan Setiadi, M.Pd.I Po, 15-10-1978 L Kamad 

2. Zumiatin, S.Pd.I Po, 15-01-1972 P Guru Kelas IV 

3. St. Mahmudah, S.Pd.SD Po, 10-08-1979 P Guru Matematika 

4. Wiwik W, S.Pd.I Po, 31-09-1978 P K. Kurikulum 

5. Ida Susana, S.Pd Po, 22-12-1983 P Guru Kelas VI 

6. Ihda Rohmatul L, S.Pd Po, 11-05-1987 P Guru Kelas II 

7. Diana Maysaroh, S.Pd.I Po, 02-08-1983 P Guru Kelas IV 

8. Tri Supatmi, S.Pd.I Po, 06-08-1989 P Guru Kelas III 

9. Jefri Agus Muslimin Po, 10-01-1995 L Operator Sekolah  

Kepala Sekolah Komite Sekolah 

Unit Perpustakaan Tata Usaha 

Kelompok Jabatan Fungsional/Guru 

Guru Kelas I Guru Kelas II Guru Kelas III Guru Kelas IV Guru Kelas V Guru Kelas VI 

Guru Agama Guru B. Inggris Guru B. Jawa  Guru Penjaskes Guru Kertakes Guru Mulok 

SISWA Penjaga Sekolah 

Masyarakat Sekitar 
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10. Imam Muhsinin Po, 12-08-1997 L Guru Kesiswaan 

11. Yuwan Krido Utomo Po, 27-10-1995 L Guru Olahraga 

12. Ninda Rodita Hayati Po, 14-06-1994 P Guru Agama 

13. Giyar Pranoto Po, 25-07-1994  L Tata Usaha 

 

7. Jumlah Siswa 

Jumlah siswa MIM 4 Plus Jetis tahun 2018: 

No Nama Jumlah 

1. Kelas I 28 

2. Kelas II 23 

3. Kelas III 13 

4. Kelas IV 16 

5. Kelas V 5 

6. Kelas VI 10 

 

8. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran 

No Jenis Sarpras Jumlah Sarpras 

Menurut Kondisi 

Jumlah Ideal 

Sarpras 

Status 

Kepemilikan 

Baik Rusak 

1. Kursi Siswa 35 - 59 1 

2. Meja Siswa 35 - 59 1 

3. Loker Siswa - - 59 - 

4. Kursi Guru di 

Ruang Kelas 

6 - 1 1 

5. Meja Guru di 

Ruang Kelas 

6 - 1 1 

6. Papan Tulis 6 - 1 1 

7. Lemari di Ruang 

Kelas 

6 - 1 1 

8. Komputer/Laptop 

di Lab. Komputer 

2 - 5 1 

9. Alat Peraga IPA 1 - 1 1 

10. Bola Sepak - 1 3 1 

11. Bola Voli 1 - 3 1 

12. Bola Basket - - 3 - 

Status Kepemilikan: 1) Milik Sendiri  2) Bukan Milik Sendiri 
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9. Jumlah dan Kondisi bangunan 

No Jenis Bangunan Jumlah Ruang Menurut Kondisi Status 

Kepemilikan Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Sedang 

Rusak 

Berat 

1. Ruang Kelas 6 - - - 1 

2. Ruang Kepala 

Madrasah 

1 - - - 1 

3. Ruang Guru 1 - - - 1 

4. Ruang Tata Usaha 1 - - - 1 

5. Laboratorium IPA - 1 - - 1 

6. Laboratorium 

Komputer 

- - 1 - 1 

7. Ruang 

Perpustakaan 

- 1 - - 1 

8. Ruang UKS - 1 - - 1 

9. Toilet Guru 1 - - - 1 

10. Toilet Siswa 1 - - - 1 

11. Gedung Serba 

Guna (Aula) 

1 - - - 1 

12. Masjid/ Mushola 1 - - - 2 

13. Kantin 1 - - - 1 

Status Kepemilikan: 1) Milik Sendiri  2) Bukan Milik Sendiri 

10. Rincian Data Ruang Kelas 

Nama 

Ruang 

Kelas 

Kondisi 

Bangunan 

Ukuran Ruang 

Kelas 

Panjang 

(m) 

Lebar 

(m) 

1 Baik 7 7 

2 Baik 7 7 

3 Baik 7 7 

4 Baik 7 7 

5 Baik 4 7 

6 Baik  4 7 

 

11. Data Ekstrakurikuler 

No Jenis 

Ekstrakurikuler 

Jumlah Siswa yang 

Mengikuti 

1. Tartil 95 

2. Muhadoroh 95 

3. Pramuka 95 

4. Bela Diri 35 
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5. Tari 20 

6. Menggambar 54 

7. Drumb Band 45 

 

B. Akad Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan non formal yang wajib diikuti 

anak-anak setiap hari Sabtu. Sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler ini sudah 

ada sejak dahulu, tetapi hanya beberapa saja yang ada seperti, pramuka dan 

tartil. Dalam pergantian Kepala Madrasah  (Kamad) yang baru, yaitu Ust. 

Irfan Setiadi. Beliau memiliki program-program yang mana ingin 

memajukan sekolah ini. Salah satunya dengan cara mengadakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang cukup beragam seperti sekolah-sekolah lainnya, di 

antaranya pramuka, tartil, drumb band, menggambar, bela diri, tari, 

muha>d}oroh, dll. Dengan diadakannya program tersebut pastilah pihak 

sekolah membutuhkan pengajar sesuai bidang masing-masing agar bakat 

anak didiknya benar-benar berkembang dengan keahlian masing-masing. 

Akad di MIM 4 Plus Jetis ini tidak tertulis secara resmi, tetapi hanya 

secara lisan saja karena pihak sekolah sudah memercayakan anak didiknya 

kepada masing-masing pengajar ekstrakurikuler. Salah satu jawaban dari 

seorang pengajar pramuka, yaitu Kak Agus “Saya diminta Pak Irfan untuk 

mengajarkan pramuka pada hari Sabtu mbak”.
92

 Kemudian Kak Agus 

mengajak temannya lagi untuk membantu mengajarkan ekstrakurikuler 

pramuka di sekolah tersebut, yaitu Kak Dita. 
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Dari beberapa guru juga mengusulkan temannya sendiri untuk 

mengajarkan ekstrakurikuler yang belum mendapatkan pengajar dalam 

bidangnya, salah satunya tartil yang diajarkan oleh Pak Andi“Awal 

mulanya menjadi pengajar tartil di sini, saya diminta Bu Wiwik untuk 

mengajarkan tartil di sekolahnya setiap hari Sabtu mbak dari tahun 2015 

sampek sekarang.”
93

 

Beberapa akad tersebut tidak ditentukan berapa lama mengajarkan 

ekstrakurikuler dan tidak ada penjelasan mengenai besaran ujrah yang 

nantinya akan diterima oleh pengajar ekstrakurikuler. Jawaban dari seorang 

pengajar bela diri, yaitu pak Anto “Saya hanya diminta mengajarkan bela 

diri mbak, masalah waktunya pihak sekolah ngikut sama saya. Yang jelas 

anak-anak bisa belajar bela diri dengan benar.”
94

 

Tetapi ada beberapa juga pengajar ekstrakurikuler yang mengatakan 

bahwa pihak sekolah menentukan waktu selama mengajarkan kegiatan 

ekstrakurikuler. Kak Ima mengatakan bahwa ia hanya diminta mengajarkan 

ekstrakurikuler menggambar pada hari Sabtu jam 10.00 sampai jam 11.00, 

dan masalah bagaimana cara mengajarkannya kepada anak-anak 

dipasrahkan sepenuhnya kepada Kak Ima tidak ada ketentuan khusus dari 

pihak sekolah.
95
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Ada juga pengajar tari, yaitu Kak Fitri yang mengatakan bahwa dari 

awal akad tidak dijelaskan besaran ujrah yang akan didapatkan:“Saya 

hanya diminta mengajarkan tari ke anak-anak mbak, mengenai waktunya 

dari jam 09.00 sampai jam 10.00, dan fee nya tidak pernah disinggung dari 

awal. Saya taunya ya pas minggu ke lima, itu pun setiap dikasih besarannya 

fee berbeda-beda, waktu pemberiannya pun juga gak pasti mbak. Kadang 

sebulan dikasih, kadang sampek dua bulan baru dikasih.”
96

 

Dari awal berjalannya kontrak kerja tidak ada kejelasan mengenai 

ujrah yang diterima pengajar ekstrakurikuler, dan beberapa pengajar 

ekstrakurikuler yang saya wawancarai mengatakan tidak ada ketentuan 

berapa lama mengajar, tapi di antaranya ada yang mengatakan diberikan 

ketentuan waktu berapa lama mengajar dari pihak sekolah. Meskipun pihak 

sekolah tidak memberikan ketentuan waktu berapa lama mengajarkan 

kegiatan ekstrakurikuler, hampir semua pengajar ekstrakurikuler 

mengajarkan kegiatan masing-masing selama satu jam. Dari hasil 

wawancara saya dengan Kak Yanti, sebagai pengajar ekstrakurikuler drumb 

band: “Saya hanya mengajarkan drum band sesuai kemampuan anak mbak, 

kalau sekiranya mereka kuat latihan drumb band selama satu jam, ya saya 

melatih selama satu jam. Tetapi kalau sekiranya anak-anak sudah capek ya 

saya sudahi latihannya.”
97
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Ada juga pengajar eksrakurikuler yang mengajarkan dua 

ekstrakurikuler pada hari Sabtu, tetapi ujrah yang diberikan hanya dihitung 

satu ekstrakurikuler saja, yaitu ekstrakurikuler muha>do}roh dan pramuka: 

“Sebenarnya saya juga bingung mbak, dari awal juga tidak dikasih tau 

mengenai  fee, di sini saya mengajarkan dua ekstrakurikuler tetapi ketika 

menerima fee yang saya terima hanya satu ekstrakurikuler, itu ya kadang 

sesuai dengan pertemuan yang saya hadiri kadang tidak sesuai. Misalkan 

awal pemberian ujrah dalam satu bulan mendapat Rp. 100.000, pertemuan 

selanjutnya dalam satu bulan mendapat Rp. 50.000. Tapi kalau di sekolah-

sekolah lain yang saya tau, kalau mengajarkan dua ekstrakurikuler fee nya 

juga dobel.”
98

 

C. Sistem Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis 

Salah satu motivasi menjadi pengajar ekstrakurikuler adalah untuk 

menyalurkan bakat yang dimiliki, untuk menambah pendapatan, dan untuk 

mengisi waktu luang,“Ingin menyalurkan hoby saya mbak, mumpung masih 

bisa menari dan mengajarkan anak-anak agar menghargai budaya 

Indonesia dengan tarian tradisional”
99

 kata salah seorang pengajar tari. 

Ada juga yang mengatakan semata-mata untuk menambah penghasilan.
100

 

Di awal kontrak tidak dijelaskan berapa ujrah yg diterima setiap 

pertemuannya, ada yang ditentukan waktunya ada juga yang hanya 

mengikuti pengajarnya saja. Tetapi hampir semua pengajar ekstrakurikuler 
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mengajarkan keahliannya dalam satu jam setip pertemuan. Ada beberapa hal 

yang membuat penulis tertarik dalam pemberian ujrah pada pengajar 

ekstrakurikuler di MIM 4 Plus Jetis ini. Ujrah yang diberikan kepada 

pengajar berbeda-beda, bahkan waktu pemberian ujrahnya pun berbeda. 

Ada yang sebulan sekali pasti dalam pemberian ujrahnya, ada juga yang 

bahkan dua bulan sekali bahkan hampir tiga bulan dalam pemberian ujrah 

dari sekolah dan itu pun tidak pasti sama besaran ujrahnya. Kak Fitri selaku 

pengajar tari mengatakan: “Saya taunya ya setelah lima kali pertemuan 

sama anak-anak mendapatkan Rp. 125.000 mbak, saya berpikir dari 

imbalan tersebut berarti setiap pertemuan diberikan Rp. 25.000, tetapi pada 

pertemuan-pertemuan selanjutnya tidak sama mbak. Satu bulan setelah 

imbalan yang awal itu saya diberikan imbalan berbeda, dalam satu bulan 

saya masuk empat pertemuan dan imbalan yang diberikan pihak sekolah Rp. 

75.000. Kemudian pada pertemuan dua bulan setelahnya saya masuk 

delapan kali pertemuan dan mendapatkan imbalan Rp. 125.000. Kalau 

dihitung dari pertemuan awal kan setiap pertemuan Rp. 25.000 dikali 

delapan kali pertemuan berarti mendapatkan Rp. 200.000. tapi ya 

pemberiannya pun berbeda-beda.”
101

 

Dari pengajar ekstrakurikuler lainnya pun mengatakan bahwa ia tidak 

mengetahui setiap pertemuan itu berapa feenya, ia hanya diminta 

mengajarkan keahliannya. Setiap bulan ujrahnya pun berbeda-beda, kadang 
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Rp. 100.000, kadang Rp. 75.000, padahal ia selalu menghadiri empat kali 

pertemuan dalam sebulan.
102

 

Tetapi ada juga pengajar ekstrakurikuler yang mengatakan bahwa ia 

selalu mendapatkan ujrah setiap bulannya dengan besaran ujrah yang 

sama:“Saya setiap bulan mendapatkan imbalan Rp. 300.000 mbak, jadi 

kalau saya perkirakan setiap pertemuan itu empat kali ya Rp. 300.000:4 

dapatnya ya Rp. 75.000 setiap pertemuan”
103

 

Pengajar bela diri juga mengatakan bahwa ia selalu mendapatkan 

ujrah yang sama setiap bulannya:“Saya setiap bulan menerima Rp. 100.000 

dari pihak sekolah mbak, ya dalam sebulan itu saya masuk empat kali 

pertemuan. Tapi kalau dalam sebulan saya masuknya cuma tiga kali ya 

saya menerima Rp. 75.000, kalau dilihat dari pemberian dari awal setiap 

pertemuan saya mendapatkan Rp. 25.000.”
104

 

Dari beberapa pengajar ekstrakurikuler saya memperoleh berbagai 

jawaban dari hasil wawancara, ada yang mengatakan mendapatkan ujrah 

setiap bulan dengan jumlah ujrah yang sama, ada juga yang mengatakan 

bahwa tidak pasti setiap bulan mendapatkan ujrah dengan besaran yang 

sama, dan ada juga yang mengatakan setiap bulan mendapatkan ujrah yang 

berbeda-beda. Kak Dita selaku pengajar yang mengajarkan dua kegiatan 

ekstrakurikuler mengatakan:“Saya menerima imbalan setelah lima kali 
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pertemuan dengan anak-anak sebesar Rp. 125.000, pada pertemuan-

pertemuan selanjutnya pun tidak lagi Rp. 25.000 setiap pertemuan, tetapi 

kadang dalam satu bulan saya menerima Rp. 50.000 itu saya menghadiri 

empat kali pertemuan. Kemarin juga pernah mbak ada kegiatan 

kepramukaan kemah, tapi saya menerima imbalan pada saat mendampingi 

anak-anak kemah. Sedangkan sebelum-sebelumnya saya juga melatih anak-

anak seperti biasa sudah satu bulan, tetapi juga tidak mendapat imbalannya, 

tidak tau pertemuan yang sebelumnya tidak terhitung atau bagaimana. Ya 

saya hanya menerimanya saja.”
105

 

Ketika saya menanyakan kepada salah seorang pengajar 

ekstrakurikuler terkait ketidakjelasan fee dalam  setiap pertemuan, ada yang 

mengatakan: “Saya tidak berani menanyakan masalah fee mbak, karena 

diajak teman jadi hanya menerima saja, meskipun sebenarnya kadang 

cukup kadang tidak cukup. Kalau dalam satu bulan saya masuknya penuh 

empat kali pertemuan menerima Rp. 50.000 sebenarnya kurang, tapi kalau 

dalam satu bulan saya mendapat Rp.75.000-Rp. 100.000 sudah cukup. 

Belum tentu juga dalam satu bulan saya menerima fee, pernah hampir tiga 

bulan saya baru menerima dan menurut saya tidak sesuai dengan 

pertemuan yang saya hadiri. Standar dari sekolah-sekolah lain biasanya Rp. 

25.000-Rp. 30.000 setiap pertemuan.”
106
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Dari berbagai jawaban para pengajar ekstrakurikuler tampak jelas 

sekali perbedaan dalam pemberian ujrah dan juga besarannya. Seperti kata 

Pak Andi selaku pengajar tartil yang setiap bulan menerima ujrah dengan 

besaran yang sama dari sekolah, dan dari keterangan Kak Fitri belum tentu 

dalam satu bulan menerima ujrah dengan jumlah yang berbeda-beda. 

Akhirnya penulis tertarik untuk mewawancarai salah seorang guru yang 

menangani bagian honorerium pengajar ekstrakurikuler, dengan jawaban 

dari beliau:“Sebenarnya imbalannya sama mbak, hanya saja yang beda 

dari pengajar tartil yang paling banyak yaitu Rp. 300.000 karena beliau 

sudah terkenal dengan keahlian tartilnya jadi ya tidak pantas kalau hanya 

Rp. 25.000 setiap pertemuan. Kalau pengajar ekstrakurikuler yang lainnya 

sama, setiap pertemuan Rp. 25.000. tapi keuangan sekolah kadang masih 

kurang jadi ya kami memberikan seadanya dulu.”
107

 

Dan ketika saya menanyakan mengenai waktu pemberian ujrah, 

beliau mengatakan:“Selayaknya satu bulan sekali mbak, dari pihak sekolah 

mengutamakan yang lebih senior dahulu seperti Pak Andi dan Pak Anto 

yang sudah berkeluarga. Terkait yang lainnya juga selayaknya satu bulan 

sekali tetapi dilihat dari keuangan sekolah dulu, kalau masih ada ya kami 

berikan kepada pengajar ektrakurikuler masing-masing, kalau belum ada 

imbalannya ya menunggu dulu.”
108
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN 

PENGAJAR EKSTRAKURIKULER DI MIM 4 PLUS JETIS 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pengajar Ekstrakurikuler di 

MIM 4 Plus Jetis 

Pada bab sebelumnya penulis telah menguraikan tentang konsep 

ija>rah dalam Islam, serta mengenai gambaran umum tentang sistem 

pengupahan pengajar ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah 

Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis. Akad dalam kegiatan muamalah 

menempati posisi yang sangat penting, karena akad yang membatasi 

hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah 

tersebut. Juga merupakan perikatan perjanjian, dan sebuah kesepakatan.
109

 

Sebagaimana dengan praktiknya, bahwa pengajar ekstrakurikuler di 

MIM 4 Plus Jetis ini termasuk ija>rah ‘ala> al-‘amal ija>rah, yaitu ija>rah yang 

objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau 

menjahit pakaian. Akad ija>rah ini terkait erat dengan masalah upah 

mengupah.
110

 Menurut keterangan dari Kak Agus selaku pengajar 

ekstrakurikuler pramuka, mengenai ujrahnya tidak dijelaskan di awal, hanya 

diminta mengajarkan pramuka pada hari Sabtu.
111

 Dari pengajar 

ekstrakurikuler yang lainnya juga mengatakan bahwa awal mula menjadi 
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pengajar ekstrakurikuler hanya melalui temannya yang menjadi guru di 

sekolah tersebut tanpa menjelaskan imbalan yang akan diterima dan tidak 

menjelaskan juga mengenai waktu berapa lama mengajar, hanya 

menjelaskan mengenai hari, yaitu pada hari Sabtu.
112

 Ada juga pengajar 

ekstrakurikuler yang mengatakan bahwa ia diberikan ujrah berbeda-beda 

setiap bulan, pada pertemuan ke lima dengan anak-anak diberikan ujrah Rp. 

125.000, satu bulan setelahnya diberikan ujrah Rp. 75.000, bahkan dua 

bulan setelahnya ia masuk delapan kali pertemuan mendapat ujrah Rp. 

125.000 seperti ujrah awal yang hanya masuk lima kali pertemuan.
113

 

Tetapi ada juga pengajar ekstrakurikuler yang mengajarkan yang 

setiap bulan mendapatkan ujrah yang sama jumlahnya. Sistem pembayaran 

upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini 

akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. 

Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran 

upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, 

upah per-jam, per-minggu, per-bulan.
114

 

Pada dasarnya persoalan pengupahan bukan hanya persoalan uang 

yang berhubungan dengan keuntungan, melainkan lebih kepada bagaimana 

kita memahami lainnya. Dalam Islam, konsep upah termasuk dalam bab 

ija>rah. Konsep ija>rah merupakan konsep yang berdasarkan tolong-menolong 

di mana pihak satu membutuhkan jasa dan pihak lainnya membutuhkan 
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ujrah/imbalan atas apa yang dilakukannya untuk keperluan hidup mereka.  

Dalam akad ija>rah terdapat beberapa rukun yang harus diperhatikan:
115

 yaitu 

pertama, ‘a>qidayn adalah pelaku kontrak ija>rah yang meliputi a>jir dan 

musta’jir. Di sini pihak sekolah selaku musta’jir yaitu pihak yang menyewa 

jasa pengajar ekstrakurikuler, dan a>jir yaitu para pengajar ekstrakurikuler 

yang di sewa jasanya. Pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat 

atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam ija>rah ini, tidak boleh 

ada keterpaksaan dari pihak-pihak yang berakad.
116

 Di sini, akad yang 

terjadi antara pihak sekolah dengan pengajar ekstrakurikuler berdasarkan 

kemauan dan kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya keterpaksaan. Akad 

tersebut dilakukan dengan lisan tanpa adanya tulisan, karena masing-masing 

pihak sudah percaya satu sama lain. 

Kedua, yaitu manfaat. Manfaat di sini menjadi suatu obyek akad 

ija>rah, dan bukan berupa sesuatu yang haram.
117

 Dalam hal ini yang menjadi 

obyek ija>rah adalah jasa dari pengajar ekstrakurikuler yang di sewa pihak 

sekolah untuk membantu mengembangkan bakat dari masing-masing anak 

didiknya. Di dalam melaksanakan akad tidak boleh ada unsur penipuan, 

baik dari pihak a>jir maupun musta’jir. Kedua belah pihak haruslah 

mengetahui obyek akad yang dijadikan sasaran dalam berija>rah, sehingga 

dari kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Dalam akad yang terjadi 

antara pihak sekolah dengan pengajar ekstrakurikuler jelas terjadi adanya 

                                                           
115

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 157.  
116

 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah, 279. 
117

 Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam, 231. 



75 
 

kesepakatan saling membutuhkan berdasarkan rasa kepercayaan satu sama 

lain. 

Ketiga, s}i>ghat. Dalam akad ija>rah berupa ijab qabul yang memuat 

perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa pengajar ekstrakurikuler atau 

manfaat dari pihak a>jir kepada musta’jir dengan ganti berupa ujrah (suatu 

upah/imbalan).
118

 Ijab yang terjadi pada ija>rah ini berupa ucapan permintaan 

dari pihak sekolah kepada pengajar ekstrakurikuler untuk memberikan 

jasanya dalam mengembangkan bakat anak. Sedangkan qabulnya berupa 

ucapan kesanggupan pengajar ekstrakurikuler dalam memberikan jasanya. 

Keempat, yaitu ujrah. Ujrah yang berarti upah atas jasa yang telah di 

sewa. Pemberian upah atau imbalan mestinya berupa sesuatu yang bernilai, 

dan baik, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
119

 Kedua 

belah pihak telah menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ija>rah. 

Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka 

akadnya tidak sah. Sehingga, ketentuan ija>rah yang terjadi antara ‘a>qidayn, 

yaitu pihak sekolah selaku musta’jir dan pengajar ekstrakurikuler selaku a>jir 

sudah terpenuhi karena adanya dua pihak melakukan transaksi. Manfaat 

yang didapatkannya pun sudah jelas, pihak sekolah mengetahui 

perkembangan bakat anak atas jasa yang diberikan oleh pengajar 

ekstrakurikuler, dan pengajar ekstrakurikuler mendapatkan imbalan atas 
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jasanya. Serta ijab qabulnya pun sama-sama rela tidak ada keterpaksaan di 

antara keduanya dalam melaksanakan ija>rah. 

Ija>rah adalah memanfaatkan jasa sesuatu untuk di kontrak. Apabila 

ija>rah berhubungan dengan seseorang, maka yang dimanfaatkan adalah 

tenaganya. Karena itu, mengontrak seseorang harus ditentukan jenis 

pekerjaannya, sekaligus waktu, upah dan tenaganya. Jenis pekerjaannya 

harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ija>rah yang masih 

kabur hukumnya fasad (rusak). Upah pekerjaannya juga harus ditetapkan.
120

 

Selain rukun ija>rah yang telah dipaparkan di atas, unsur yang harus 

terpenuhi dalam akad ija>rah adalah syarat ija>rah itu sendiri. Adapun syarat-

syaratnya adalah: 

1. Syarat ija>rah yang harus dipenuhi oleh a>jir dan musta’jir (pihak yang 

melakukan akad) adalah harus berakal dan dewasa. Menurut ulama 

H}anafiyah orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal sehat 

dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. 

Menurut ulama Ma>liki>yah, tamyi>z adalah syarat ija>rah dan jual beli. 

Ulama H}ana>bilah dan Sha>fi’i>yah mensyaratkan orang yang berakad 

harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak yang mumayyiz 

belum dapat dikategorikan ahli akad.
121
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2. Upah diketahui kedua belah pihak. Upah dalam perjanjian disyaratkan 

secara umum harus merupakan harta yang bersih dan halal, diketahui dan 

bermanfaat, bisa diserahterimakan. 

3. Syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan manfaat atau obyek ija>rah 

adalah manfaat yang dijadikan obyek ija>rah harus diketahui dengan pasti, 

mulai dari bentuk, sifat, tempat, hingga waktunya.
122

 

4. Syarat dalam s}i>ghat, yaitu adanya kejelasan maksud dari kedua pihak. 

Dalam arti, ijab qabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan 

dan maksud keduanya dalam transaksi.
123

 

Jika dilihat dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi 

akad antara pihak sekolah dengan pengajar ekstrakurikuler sudah sah karena 

beberapa rukun dan syarat dalam akad ija>rah sudah terpenuhi sesuai hukum 

Islam seperti pihak-pihak yang melakukan akad jelas, manfaatnya pun 

sangat jelas dan obyek serta s}i>ghatnya pun jelas oleh keduanya meskipun 

upah tidak disebutkan di awal akad, tetapi dari masing-masing pihak sama-

sama melakukan akad ija>rah ini atas kemauan sendiri tanpa adanya unsur 

keterpaksaan satu sama lain, dan mengenai ujrah yang berbeda-beda 

pengajar ekstrakurikuler sudah rela menerimanya. 
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B. Analisis Terhadap Sistem Pengupahan Pengajar Ekstrakurikuler di 

MIM 4 Plus Jetis 

Sistem pengupahan yang terjadi pada pengajar ekstrakurikuler di 

MIM 4 Plus Jetis pada beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis 

banyak perbedaan yang terjadi, yang pertama pada perbedaan besaran ujrah, 

seperti yang dikatakan Pak Andi selaku pengajar ekstrakurikuler tartil 

bahwa beliau setiap bulan mendapatkan ujrah sebesar Rp. 300.000 selama 

empat kali pertemuan dalam sebulan, jadi beliau sendiri memperkirakan 

setiap pertemuan itu Rp. 300.000:4= Rp. 75.000.
124

 

Sedangkan yang dikatakan pengajar ekstrakurikuler tari, yaitu Kak 

Ima bahwa ia dalam menerima ujrah berbeda-beda setiap bulannya, kadang 

ia menerima Rp. 100.000, kadang menerima Rp. 75.000.
125

 

Dari keterangan Pak Andi di atas beliau mendapatkan Rp. 300.000 

setiap bulan, sedangkan dari keterangan Kak Ima setiap pemberian imbalan 

berbeda-beda. Adakalanya perbedaan upah itu memang terjadi adanya, 

adapun perbedaan kadar upah bisa disebabkan oleh beberapa faktor di 

antaranya: 

a. Perbedaan dalam kemampuan akal, setiap individu dilahirkan 

dengan kemampuan akal yang berbeda, tidak semua di antara kita 

memiliki bakat untuk menjadi bintang top atau kecerdasan untuk 

menjadi dokter, akuntan, atau insinyur. 
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b. Perbedaan dalam kemampuan jasmani, ada sebagian pekerja yang 

memerlukan kemampuan jasmani seperti kecantikan dan yang lain. 

c. Perbedaan dalam sifat kemampuan dan kemahiran, sebagian 

pekerjaan ada yang mempunyai resiko tinggi, berbahaya dan 

kurang sejahtera. Oleh karena itu pekerjanya mendapat upah lebih 

dibandingkan yang lain.
126

 

Jika dilihat perbedaan pemberian imbalan yang terjadi pada Pak 

Andi selaku pengajar tartil dengan imbalan yang paling besar di antara yang 

lain itu karena beliau sudah mempunyai ilmu yang lebih tinggi dan beliau 

juga sudah memiliki nama tersohor di wilayah tersebut dibandingkan yang 

lain, seperti penjelasan oleh Bu Siti selaku guru yang menangani bagian 

honorerium: 

“Sebenarnya imbalannya sama mbak, hanya saja yang beda dari 

pengajar tartil yang paling banyak yaitu Rp. 300.000 karena beliau 

sudah terkenal dengan keahlian tartilnya jadi ya tidak pantas kalau 

hanya Rp. 25.000 setiap pertemuan. Kalau pengajar ekstrakurikuler 

yang lainnya sama, setiap pertemuan Rp. 25.000. tapi keuangan 

sekolah kadang masih kurang jadi ya kami memberikan seadanya 

saja.”
127

 

Permasalah kedua yang sangat menonjol dalam permasalah di sini 

adalah waktu pemberian ujrah terhadap para pengajar ekstrakurikuler 

sangatlah berbeda. Dari hasil wawancara terhadap Pak Anto selaku pengajar 

bela diri, beliau mengatakan bahwa dalam setiap bulan mendapat ujrah dari 

pihak sekolah dengan jumlah yang sama, jika beliau masuk empat kali 
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dalam satu bulan mendapatkan ujrah Rp. 100.000, ketika dalam satu bulan 

masuk tiga kali pertemuan beliau mendapat ujrah Rp. 75.000. Jadi setiap 

sekali pertemuan beliau mendapat ujrah Rp. 25.000.
128

 

 Sedangkan dari beberapa pengajar ekstrakurikuler yang lain seperti 

Kak Yanti, Kak  Dita, Kak Fitri dan yang lainnya mengatakan bahwa belum 

tentu dalam satu bulan mendapat ujrah dari sekolah dan jumlahnya pun 

berbeda-beda setiap pemberian ujrah. 

Dari hasil wawancara di atas jelas sekali tampak perbedaan yang 

sangat jelas tentang waktu pemberian ujrah kepada pengajar ekstrakurikuler. 

Sebagian pengajar ekstrakurikuler mendapat ujrahnya setiap bulan dengan 

jumlah yang sama, dan sebagian pengajar ekstrakurikuler yang lain belum 

pasti mendapatkan ujrah dengan besaran yang sama pula. Juga dari 

keterangan Kak Dita yang mengajarkan dua ekstrakurikuler setiap hari 

Sabtu mengatakan ujrah yang didapatkan sama dengan pengajar-pengajar 

ekstrakurikuler yang mengajarkan satu jenis ekstrakurikuler, bahkan 

ujrahnya ada yang tidak terhitung atau tidak sesuai dengan pertemuan yang 

ia hadiri.
129

 Jika dilihat dari keterangan Bu Siti selaku guru yang menangani 

bagian honorerium pengajar ekstrakurikuler mengatakan ujrah yang berbeda 

hanyalah Pak Andi saja, tetapi kenyataannya pengajar ekstrakurikuler yang 

lain mendapat perlakuan yang berbeda, dari segi besaran ujrah yang tidak 

tentu juga waktu pemberian ujrah yang tidak pasti dalam satu bulan. 
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Sedangkan Pak Andi dan Pak Anto setiap bulan pasti mendapatkan ujrah 

dari pihak sekolah dan sesuai dengan pertemuan yang dihadiri. 

Prinsip utama yang harus dipegang dalam penetapan upah adalah 

prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah 

tidak adanya kez}oliman atau tindak aniaya baik kepada diri sendiri maupun 

kepada orang lain. Seiring dengan terciptanya hubungan kerja antara 

pemberi kerja dan pekerja menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang 

harus mereka terima dan mereka penuhi. Diantara hak yang harus diterima 

oleh pemberi kerja adalah memperoleh hasil kerja dari pekerja yang baik, 

sedangkan kewajiban yang harus dipenuhinya adalah memberi upah kepada 

para pekerja.
130

 

Dalam h}adith diterangkan: 

ثَنَا اْلَعبَّاُس ْبُن اْلَولِْيِد الدِّ َمْشقِي   ثَنَا َوْهُب ْبُن َسِعْيِد ْبِن َعِطيَّةَ السَّلَِمي  . َحدَّ ثَنَا َعْبُد . َحدَّ َحدَّ

ِ ْبِن ُعَمرَ  ْحمِن ْبُن َزْيِد ْبِن أَْسلََم َعْن أَبِْيِه َعْن َعْبِد ّللاه ُ عَ : الرَّ ِ َصلَّى ّللاه لَْيِه قَاَل َرُسْوُل ّللاه

131(رواه ابن ماجه عن ابن عمر((. )أَْعطُوا األَِجْيَرأَْجَرهُ قَْبَل أَْن يَِجفَّ َعَرقُهُ : )) َوَسلَّمَ   

Mewartakan kepada kami al-Abba>s binWali>d al-Dimashqi. 

Mewartakan kepada kami Wahb bin Sa’i>d bin ‘At}iyyah al-Salami. 

Mewartakan kepada kami ‘Abd al-Rah}ma>n bin Zaid bin Aslam, dari 

ayahnya, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

“Berikanlah kepada buruh itu upahnya sebelum kering keringatnya”.(HR. 

Ibn Ma>jah dari Ibn ‘Umar). 

Islam memberikan jalan, bahwa dalam pembayaran upah supaya 

ditentukan sesuai dengan upah yang pantas (ajrul mithli) dan baik. Dan juga 

memberikan kebebasan untuk menuntut haknya, yang merupakan hak asasi 
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bagi manusia apabila hak mereka dimiliki orang lain.
132

 Masalah yang 

sering muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang 

menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan 

secara  baik dalam lingkungan pekerjaan, dan hak atas upah yang layak.
133

 

Tidak boleh dalam keadilan Islam seorang buruh mencurahkan jerih 

payah dan keringatnya sementara ia tidak mendapat upah dan gajinya, 

dikurangi, atau ditunda-tunda. Allah SWT berfirman: 

 

 

 

 

 
Artinya: “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amalan-amalan yang saleh,maka Allah akan memberikan 

kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan 

mereka,dan Allah tidak menyukai orang-orang yang 

zalim”.
134 

 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak memenuhi upah bagi para 

pekerja adalah suatu kez}aliman yang tidak dicintai-Nya, kewajiban seorang 

mukmin adalah menggunakan keadilan Allah sebagai tolak ukurnya.
135

 

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad. 

Mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti juga 

halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, 

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sabda Rasulullah SAW: 
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 الُمْسلُِمْوَن ِعْنَد ُشُرْوِطِهمْ 

Artinya: “Orang-orang Muslim itu tergantung dengan syarat 

mereka” 

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau 

menangguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka 

wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Jika akad ija>rah untuk 

suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu 

berakhirnya pekerjaan.
136

 Dalam hukum Islam pun dianjurkan untuk berbuat 

adil dalam segala hal, seperti dalam pemberian upah kepada karyawan. 

Tidak boleh adanya perbedaan dalam pemberian upah. Di dalam Al-Qur’an 

sudah ada perintah untuk berbuat adil seperti yang dijelaskan dalam surat al-

Ma>idah ayat 8 yang berbunyi: 

َها يُّ
َ
أ ِي َ  َيَٰٓ ِ  ٱَّله ِ ُشَهَدآَء ب َِٰمنَي َّلِله ْ قَوه ْ ُكونُوا َُوا ِطٖۖ َءاَم مأ  ٱلأقِسأ ُُ َه َوََل ََيأرَِم

َْۚ   َ َشَن  ِدلُوا َله َتعأ
َ
َٰٓ أ ٍ  لََعَ ْ اُن قَوأ ِدلُوا َأ َوىَٰ  وَ  ٱ قأَرُب لِلتهقأ

َ
ْ ٱتهُقوُهَو أ َۚ  ا َ ِِنه  ٱَّلله

 َ َملُوَن  ٱَّلله ُۢ بَِما َتعأ   ٨َخبرُِي
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 

Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-

kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 

kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena 

adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. 
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Pada intinya di dalam Islam, penentuan upah tidah boleh merugikan 

kedua belah pihak. Pekerja dan majikan harus saling jujur, terbuka, dan 

memegang prinsip keadilan. Ketidakadilan terhadap upah oleh majikan 

kepada buruh dilarang oleh Nabi SAW.
137

 

Dengan demikian, setelah melihat pemaparan di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa sistem pengupahan pengajar ekstrakurikuler yang 

terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis tidak 

sesuai dengan Hukum Islam, karena adanya perbedaan perlakuan terhadap 

pengajar ekstrakurikuler antara yang satu dengan yang lain dalam hal 

kepastian ujrah serta ketetapan waktu pemberian ujrah. Islam pun telah 

mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan upah 

karyawan. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah: 

a. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil. 

b. Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi apa yang 

dikerjakan. 

c. Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, dibayar 

dengan bayaran yang sama pula (proporsional). 

d. Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.
138
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Transaksi akad antara pihak sekolah dengan pengajar ekstrakurikuler 

sudah sah karena beberapa rukun dan syarat dalam akad ija>rah sudah 

terpenuhi sesuai hukum Islam seperti pihak-pihak yang melakukan 

akad jelas, manfaatnya pun sangat jelas dan obyek serta s}i>ghatnya pun 

jelas oleh keduanya meskipun upah tidak disebutkan di awal akad, 

tetapi dari masing-masing pihak sama-sama melakukan akad ija>rah ini 

atas kemauan sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan satu sama lain, 

dan mengenai besaran ujrah yang berbeda-beda pengajar 

ekstrakurikuler sudah rela menerimanya. 

2. Terakait penentuan pengupahan pengajar ekstrakurikuler yang terjadi 

di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 4 Plus Jetis tidak 

sesuai dengan Hukum Islam, karena setiap pertemuan seharusnya 

mendapat Rp. 25.000, tapi pada kenyataannya dalam setiap pemberian 

ujrah berbeda-beda serta adanya perbedaan perlakuan terhadap 

pengajar ekstrakurikuler antara yang satu dengan yang lain dalam hal 

kepastian ujrah serta ketetapan waktu pemberian ujrah. Dalam 

kepastian ujrah sering kali terjadi perhitungan ujrah yang tidak sesuai 

dengan pertemuan yang dihadiri oleh pengajar ekstrakurikuler, 

sedangkan dalam ketetapan waktu pemberian ujrah pada pengajar 
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tartil dan bela diri diberikan dalam satu bulan, dan pengajar 

ekstrakurikuler yang lain seperti pengajar pramuka, drum band, tari, 

muh}a>d}arah, dan menggambar tidak pasti dalam satu bulan dalam 

pemberian ujrah, bahkan sampai dua, tiga bulan baru menerima ujrah. 

Tetapi dalam sistem pengupahan (ju’a>lah) sudah sah sesuai dengan 

hukum Islam, karena seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan 

akan mendapatkan upah (ju’a>lah). Dan syarat serta rukunnya juga 

sudah terpenuhi. 

B. Saran  

1. Di harapkan kepada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 4 Plus Jetis 

terkhusus bagi guru yang menangani pemberian ujrah untuk lebih 

terbuka lagi terhadap penetapan ujrahnya kepada pengajar 

ekstrakurikuler dalam setiap pertemuan atau dalam satu bulannya. Dan 

hendaklah ada pengabsenan khusus bagi pengajar ekstrakurikuler agar 

pihak sekolah mengetahui kehadiran pengajar untuk bukti bahwa 

dalam satu bulan pengajar tersebut menghadiri pertemuan dengan 

siswa terhitung.  

2. Hendaklah pihak sekolah tidak membedakan waktu pemberian ujrah 

kepada sesama pengajar ekstrakurikuler, karena pada dasarnya para 

pengajar ekstrakurikuler tersebut juga membutuhkan ujrah tambahan 

yang didapatkan dari pihak sekolah. Serta hendaknya pihak sekolah 

mengetahui prinsip keadilan dan kelayakan dalam pemberian ujrah 

pada umumnya. 
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