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KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang

senantiasa memberikan taufiq dan hidayah kepada kita semua, dengan izin

Allah kami telah selesai merampungkan penulisan modul mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat SMK untuk kelas-1, 2 dan 3. Tujuan

pembuatan modul PAI SMK ini agar siswa benar-benar memahami materi

pendidikan agama yang difokuskan pada 4 (empat) ranah yaitu ranah

akidah, ranah akhlak, ranah ibadah dan ranah muamalah.

Modul kelas-2 ini berkaitan tentang ranah muamalah, dalam ranah

muamalah ini dimuat 9 (sembilan) materi inti untuk proses kegiatan belajar

siswa yaitu kegiatan belajar ke-1 membahas tentang jual beli, kegiatan

belajar ke-2 membahas tentang hutang piutang, kegiatan belajar ke-3

membahas tentang syirkah (perkongsian), kegiatan belajar ke-4 membahas

tentang perbankan syari’ah, kegiatan belajar ke-5 membahas tentang

perkawinan, kegiatan belajar ke-6 membahas tentang kewarisan, kegiatan

belajar ke-7 membahas tentang jinayah, kegiatan belajar ke-8 membahas

tentang khilafah dan kegiatan belajar ke-9 membahas tentang jihad.

Meskipun modul ini telah rampung kami selesaikan, kami menyadari

sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan

bahasa dan aspek lainnya. Oleh karena itu kritikan konstruktif dari semua

pihak senantiasa terbuka untuk perbaikan dan kesempurnan modul ini di

masa mendatang.

Banda Aceh, Desember 2017
Penyusun,

Dr. Sri Suyanta, M.Ag
Alwahidi Ilyas, S.Ag. M.Ag
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MODUL KE-1

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat

manusia melalui Rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Islam

adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan universal

karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja, kapan saja,

dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran Islam meliputi

seluruh bidang kehidupan umat manusia serta mampu menjawab segala

perkembangan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an dan Hadist.

Dalam Islam, terdapat empat bidang penting yang wajib dipahami, yaitu

akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah,

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak adalah

segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa ucapan

maupun perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan dilakukan

oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh

Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci disebut

akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala yang dicintai oleh

Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh

orang Islam. Dan muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang

berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi

kebutuhannya.

Pada bagian keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah

muamalah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli,

hutang piutang, syirkah (perkongsian), perbankan syari’ah, perkawinan,

kewarisan, jinayah, khilafah dan jihad. Tema yang pertama dari bagian ini

adalah tentang jual beli.
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A. Pendahuluan

Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan

seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah

ma’allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa

disebut dengan muamalah ma’annas. Nah, hubungan dengan sesama inilah

yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih

muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan

muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya.

Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti

melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Si

penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan

menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh

kedua belah pihak. Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian jual

beli, dalil atau hukum yang menerangkan tentang jual beli termasuk rukun

jual beli, bentuk jual beli yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah. Dan

pembahasan tentang tujuan dan manfaat dilaksanakan jual beli.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
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terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai

kaidah keilmuan.

C. Standar Kompetensi

Memahami pengertian jual beli dalam Islam, memahami tentang dalil

atau hukum yang berkaitan dengan jual beli, rukun jual beli, bentuk jual

beli yang dianjurkan dan yang dilarang dalam Islam, serta memahami

tujuan dan manfaat dilaksanakan jual beli.

D. Kompetensi Dasar

1. Mampu menjelaskan tentang pengertian jual beli menurut

pandangan Islam.

2. Mampu menyebutkan serta menerangkan dalil-dalil naqli yang

berkenaan dengan hukum jual beli.

3. Mampu menguraikan secara jelas mengenai rukun jual beli menurut

pandangan Islam.

4. Menjelaskan secara rinci berkaitan dengan tujuan dan manfaat

dilaksanakan jual beli.

E. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila modul ini digunakan

dengan tepat maka akan mempermudah para siswa dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan

pembelajaran dengan tema besar yaitu “jual beli”.
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F. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik.

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam

modul.

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada

guru pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru

pembimbing atau orang yang dianggap mampu.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi

kembali langkah-langkah dengan seksama

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran. Sebelum

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar.

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan.

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

1. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
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2. Diharapkan mampu menyampaikan isi materi yang telah

dipelajari kepada individu lain atau masyarakat luas pada

umumnya.

G. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa untuk dapat

memahami tentang pengertian jual beli menurut syari’at Islam, memahami

dalil-dalil naqli berkenaan dengan jual beli, rukun jual beli dalam Islam,

serta tujuan dan manfaat jual beli sebagaimana dijelaskan dalam ajaran

Islam, selanjutnya setelah semua materi yang dipelajari telah dikuasai

dengan benar oleh siswa, diharapkan siswa dapat menarik kesimpulan

sendiri serta mengambil hikmah atau pelajaran terbaik dan dapat

mengaplikasikannya dalam kehidupan.
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KEGIATAN BELAJAR KE-1

TEMA PELAJARAN TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut ba’i yang secara bahasa adalah

tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau

peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang

diperbolehkan oleh syara’ atau menukarkan barang dengan barang atau

barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang

terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.

B. Dalil tentang Jual Beli

Hukum melakukan jual beli adalah boleh (جواز) atau (Ǳ˅ˍ̪), sesuai dengan

firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

|ÚÏ°� ����WDSÉ Á�Ú
Wc���SW�Jm����YWDSÄ%SÁ�Wc�Ȳ�� \-[�Ä3SÁ�Wct°� ����

ÈO Å¼��\b W)WcÀC�V¼ Ùk�����]C °%¥D�\-Ù� ���\�°�� Vl×1ÀI�5U
̄���ßSÅ�� V�� \-�5̄�ÀÌ ÙkW�Ù� ��

Ä#Ø:°%���SW�Jm� ����# \O U	XT����\ÌÙkW�Ù� ��W3 �m \OXT���SW�Jm� ���C \-VÙ�ÈPXÄ�� \C¸R VÀ °Ã×SW%

C °K%�°O ¯P��q�q \IW)5�� VÙ�Ä	 V�VÙ�W%\�Q \yà�ÈPÄm Ù%U	 XTrQ�̄������Ð¦W%XT\j�WÃ

\�®��� V� 
TÊ
VÙ½ � \UÕ� U	®q��=� ���×1ÉF�SMn °Ù|ETÁ� ¯�� \\§«°®¨
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama



7

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya

(terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dalam hadist Nabi yang berasal dari Rufa’ah bin Rafi’ menurut

riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim bahwasanya Rasulullah

SAW bersabda yang artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah

ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang

dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.

C. Rukun Jual Beli

Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia

dari kesulitan dalam bermu’amalah, adapun yang menjadi rukun jual beli

adalah sebagai berikut:

1. Adanya ‘aqid (عاقد) yaitu penjual dan pembeli.

2. Adanya ma’qud ‘alaih ( علیھمعقود ) yaitu adanya harta (uang) dan barang

yang dijual.

3. Adanya sighat (صیغة) yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah

penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah

penerimaan dari pihak pembeli.

Sementara itu, disamping adanya rukun yang harus dipahami dalam

proses jual beli, Islam juga menetapkan beberapa syarat supaya jual beli

yang dilakukan sah menurut syari’at. Adapun syarat-syarat yang harus

diperhatikan adalah:

1. Syarat bagi (عاقد) orang yang melakukan akad antara lain:

a. Baligh (berakal)

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an di surah An-Nisa’ ayat 5.
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�YXT��SÉ"ØUÉ"XÄ�� \I[Ýp�� ��Ä1Å�V�� XSÙ%U	³ª/�� ���#\È \B����×�Å�V�� 8-� Xj°�

×1ÉFSÉ�Äw×q ��XT�SMn°Ù×1ÉFS¾�Ù���XT��SÅ�SÉ� XT×1ÈNP�<Y×SV�� ?ÙTÃpØÊ�%§®¨
Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang

belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,

berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf

tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab abul).

b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci al-Qur’an

atau budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena

dihawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka

mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum

muslimin.

c. Tidak dipaksa

2. Syarat ( علیھمعقود ) barang yang diperjualbelikan antara lain:

a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis,

seperti anjing, babi dan lain-lain.

b. Rasulullah SAW bersabda dalam hadist yaitu:

إن اهللا :عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
)رواه البخارى ومسلم(ورسوله حّرم بيع الخمر والخنزير وألصنام 

Artinya: “Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak,

bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

c. Bermanfaat

d. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.
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e. Milik sendiri

f. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui

banyak, berat, atau jenisnya. Dalam sebuah hadist Rasulullah

menyebutkan:

 عليه وسلم عن نهى رسول اهللا صلى اهللا:عن أبى هريرة رضي اهللا عنه قال 
)رواه مسلم(بيع الحصاة وعن بيع الغرر 

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata, : Rasulullah SAW telah

melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang

mengandung tipuan.” (H.R. Muslim)

3. Syarat sah ijab qabul:

a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh

diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

b. Tidak diselingi kata-kata lain

c. Tidak dita’likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika

bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.

d. Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan

saja.

D. Macam-macam Jual Beli

Jual Beli ada tiga macam yaitu:

1. Menjual barang yang bisa dilihat, hukumnya boleh atau sah jika

barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.

2. Menjual barang yang disifati (memesan barang), hukumnya boleh

atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai

promo).

3. Menjual barang yang tidak kelihatan, hukumnya tidak boleh atau

tidak sah. Dalam hal ini boleh atau sah menjual sesuatu yang suci

dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan atau tidak sah menjual

sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.
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Dari penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa jual beli itu ada
beberapa macam yaitu:

1. Jual beli gharar

Adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

2. Jual beli mulaqih (المالقیح)

Adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih

dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

3. Jual beli mudhamin (المضامین) adalah jual beli hewan yang masih dalam

perut induknya.

4. Jual beli muhaqalah (المحاقلة) adalah jual beli buah-buahan yang masih ada

di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

5. Jual beli munabadzah (المنابذة) adalah tukar menukar kurma basah dengan

kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering

dengan menggunakan alat ukur takaran.

6. Jual beli mukhabarah (المخابرة) adalah muamalah dengan penggunaan

tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah

tersebut.

7. Jual beli tsunaya (الثنیا) adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan

barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan

pengecualian yang tidak jelas.

8. Jual beli ‘asb al-fahl ( الفحلعسب ) adalah memperjual belikan bibit pejantan

hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan

anak.

9. Jual beli mulamasah (المالمسة) adalah jual beli antara dua pihak, yang satu

diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan

waktu malam atau siang.

10. Jual beli munabadzah (المنابذة) adalah jual beli dengan melemparkan apa yang

ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari

barang yang dijadikan objek jual beli.
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11. Jual beli ‘urban (العربان) adalah jual beli atas suatu barang dengan harga

tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila

jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah

disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah

menerimanya terlebih dahulu.

12. Jual beli talqi rukban (الركبان) adalah jual beli setelah pembeli datang

menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga

pasaran.

13. Jual beli orang kota dengan orang desa ( لبادحاضربیع ) Adalah orang kota yang

sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru

datang dan belummengetahui harga pasaran.

14. Jual beli musharrah (المصرة) adalah nama hewan ternak yang diikat puting

susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya

lebih tinggi.

15. Jual beli shubrah (الصبرة) adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana

bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.

16. Jual beli najasy (النجش) adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si

pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk

menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.

Dalam hal jual beli kita juga mendengar dengan istilah kata khiyar, adapun

pengertian khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk

meneruskan jual belinya atau membatalkannya karena adanya suatu hal, khiyar

dikenal ada beberapa macam yaitu:

1. Khiyar Majlis

Adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau

membatalkan akad selama masih berada di tempat akad dan kedua

belah pihak belum berpisah.

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau

membatalkannya dengan syarat tertentu
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3. Khiyar ’Aib

Khiyar ’aib yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau

membatalkannya yang disebabkan karena adanya cacat pada barang yang

dijual.

E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Berkenaan dengan hikmah jual beli ini, banyak pandangan ulama yang

memberikan penjelasan yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat jual beli

1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang

menghargai hak milik orang lain.

2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing

atas dasar kerelaan.

3) Masing-masing merasa puas, penjual melepas barang dagangannya

dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan

uang dengan ikhlas dan menerima barang.

4) Menjauhkan diri dari memakan atau memilki barang yang haram.

5) Penjual dan pemberi mendapat rahmat dari Allah SWT.

6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

b. Hikmah jual beli

Hikmah dibolehkannya jual beli adalah karena kebutuhan seseorang

terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut,

sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa

pengganti. Mengenai disyaria’tkannya jual beli adalah merupakan

jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada

tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya. Diantara hikmahnya yang

lain adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam

karena dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan,

pencurian, pengkhianatan, dan penipuan.
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F. Rangkuman

1. Jual beli artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut

syara’ artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu

(‘aqad). Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam

bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay’. Secara terminologi jual beli

adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak

pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya.

2. Dalil yang menegaskan tentang jual ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an di

surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: “Allah menghalalkan jual beli

dan mengharamkan riba”. Selanjutnya juga disebutkan oleh Allah

dalam surah An-Nisa’ ayat 5 yang artinya: “Dan janganlah kamu

berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh dan harta itu dijadikan

Allah untukmu sebagai pokok penghidupan”. Dalam surah yang sama

(An-Nisa’) ayat 29 Allah menegaskan yang artinya: “Hai orang-orang

yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Selanjutnya dalil tentang jual beli ini juga terlihat dalam sabda

Rasulullah SAW yang artinya: “dari Rifa’ah bin Rafi’ ra.: bahwasannya Nabi

Saw ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “Ialah

orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”.

(H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim). Selanjutnya Rasulullah SAW,

bersabda yang artinya: “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama

suka (saling meridhai)”. (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

3. Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi

perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah

ijab dan qabul yang menunjukkanpertukaran barang secara rida, baik

dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual-beli menurut

Jumhur Ulama ada empat, yaitu:
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a. Bai’ (penjual)

b. Mustari (pembeli)

c. Shighat (ijab dan qabul)

d. Ma’qud ‘alaih (benda atau barang).

Adapun transaksi jual-beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga

syarat jual-beli, yaitu:

a. Adanya dua pihak yangmelakukan transaksi jual-beli

b. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual

kepada pembeli

c. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual-beli (sighat

ijab qabul).

4. Menurut para jumhur ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di

lihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu :

a. beli yang sah,adalah jual beli yang telah memenuhi ketentuan syara’, baik

rukun maupun syaratnya, syarat jual beli antara lain: Barangnya suci,

bermanfaat, milik penjual (dikuasainya), bisa diserahkan dan diketahui

keadaannya.

b. Jual beli yang batal, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu

syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid). Dengan kata

lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.

Adapun ulama hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah,

batal, dan rusak.

c. Jual beli yang di larang dalam Islam, jual beli yang dilarang dalam Islam

sangatlah banyak, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan materi di

atas salah satunya adalah jual beli barang yang najis. Barang yang

diperjual belikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia. Tidak boleh

(haram) berjual beli barang yang najis atau tidak bermanfaat seperti: arak,

bangkai, babi, anjing, berhala, dan lain-lain.

5. Adapun tujuan, hikmah dan manfaat dilaksanakan jual beli adalah: Pertama.

Mencari dan mendapatkan karunia Allah. Kedua. Menjauhi riba, riba jelas

dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan
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diri dari riba. Ketiga. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam

ekonomi, perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka

sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi atau

merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi. Keempat. Menjaga

Kehalalan Rezeki, dengan melakukan jual beli maka kita bisa menjaga

kehalalan rezeki. Produktifitas dan Perputaran Ekonomi, dengan adanya jual

beli, hikmah yang didapat adalah akan terjadinya produktifitas dan

perputaran roda ekonomi di masyarakat. Kelima. Tujuan serta manfaat jual

beli adalah terjadinya ikatan silahturahmi dan memperbanyak saudara antar

umat manusia.

G. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita.

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa

kelompok dan mendiskusikan tentang permasalahan jual beli dalam

pandangan Islam.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

H. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

individu atau kelompok!

1. Sebutkan pengertian jual beli menurut pandangan Islam!

2. Sebut dan jelaskan dalil-dalil naqli yang berkaitan dengan jual beli!

3. Uraikan rukun jual beli menurut pandangan Islam!

4. Terangkan secara rinci macam jual beli dalam pandangan Islam!

5. Jelaskan tujuan dan manfaat jual beli menurut pandangan Islam!
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MODUL KE-2

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

umat manusia melalui Rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja,

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran

Islam meliputi seluruh bidang kehidupan umat manusia dan dapat

menjawab segala perkembangan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-

Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat bidang penting yaitu,

akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah,

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala

yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang

dilakukan oleh orang Islam. Dan muamalah adalah kegiatan yang mengatur

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia

untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah muamalah

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, hutang piutang,

syirkah (perkongsian), perbankan syari’ah, perkawinan, kewarisan, jinayah,

khilafah dan jihad. Tema yang kedua dari bagian ini adalah tentang hutang

piutang.
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A. Pendahuluan

Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam

menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun

sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di dalam kehidupan

sehari-hari ini, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya utang

piutang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang

dibutuhkan.

Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang

dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit

rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga

mendorongnya dengan terpaksa untuk berutang atau mencari pinjaman dari

orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman.

Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan,

tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Karena utang

bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan sebaliknya juga

menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Dalam modul ini dijelaskan

tentang pengertian hutang piutang, dalil yang menerangkan tentang hutang

piutang, rukun hutang piutang dan dibicarakan juga tentang adab-adab dalam

Islam tentang hutang piutang.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
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wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai

kaidah keilmuan.

C. Standar Kompetensi

Memahami tentang pengertian hutang piutang, dalil-dalil naqli yang

membicarakan perihal hutang piutang, rukun hutang piutang menurut Islam,

serta memahami juga tentang adab-adab dalam Islam berkaitan dengan hutang

piutang.

D. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian hutang piutang dalam Islam.

2. Menyebutkan dalil Naqli berkenaan dengan hutang piutang.

3. Menjelaskan tentang rukun hutang piutang menurut Islam.

4. Menjelaskan tentang adab-adab dalam Islam tentang hutang piutang.

E. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila modul ini digunakan dengan

tepat maka akan mempermudah para siswa dalam proses pembelajarannya.

Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran dengan tema besar

yaitu “Hutang Piutang”.

F. Petunjuk PenggunaanModul

Petunjuk Umum

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik.
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2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalammodul.

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada guru

pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian diskusikan

dengan teman anda atau menanyakan kepada guru pembimbing atau

orang yang dianggap mampu.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali

langkah-langkah dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran. Sebelum

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar.

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu

yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi pangguna

modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

a. Pendalamanmateri pada modul

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan.

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

1. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang

individu lain atau masyarakat secara luas.

G. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa pihak pengguna

modul untuk dapat memahami tentang pengertian hutang piutang, dalil-dalil

naqli yang membahas persoalan hutang piutang, mampu memahami juga
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tentang rukun hutang piutang serta adab-adab yang harus dipahami berkenaan

dengan hutang piutang. Selanjutnya kepada siswa diharapkan mampu menarik

kesimpulan sendiri terkait materi yang telah dipelajari serta mengambil nilai-nilai

positif untuk diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE-2

TEMA PELAJARAN TENTANG HUTANG PIUTANG

A. Pengertian Hutang Piutang

Di dalam fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah

dikenal dengan istilah Al-Qardh.Makna Al-Qardh secara etimologi (bahasa)

ialah Al-Qath’u yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada

orang yang berhutang disebut Al-Qardh, karena merupakan potongan dari

harta orang yang memberikan hutang.

Sedangkan secara terminologis (istilah syar’i),makna Al-Qardh ialah

menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja

yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu

saat) sesuai dengan padanannya. Atau dengan kata lain, Hutang Piutang

adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman

kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian

dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi pinjaman Rp. 1.000.000

(satu juta rupiah) maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan

uang sejumlah satu juta juga.

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang piutang juga

dikenal istilah kredit. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat

dalam kontek pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang

meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah

memberikan utang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak

digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang

tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit tidak

jauh beda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Selain itu, utang piutang sangat terkait dengan pemberian pinjaman

dari pihak lain sebagai metoda transaksi ekonomi di masyarakat.
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Sedangkan kredit secara umum lebih mengarah pada pemberian pinjaman

dengan penambahan nilai dalam pengembalian. Hal ini dikarenakan istilah

kredit lebih banyak digunakan dalam dunia perbankan.

Berkenaan dengan pengertian hutang piutang ini, beberapa pakar

Muslim merumuskan pengertiannya yaitu:

1. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan

definisi qard sebagai harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada

penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan

besarnya nilai pinjaman pada saat mampumengembalikannya.

2. Abdullah Abdul Husain at-Tariqi memberikan pengertian qard sebagai

pembayaran harta pada orang yang memanfaatkan kemudian ada ganti

rugi yang dikembalikan dengan syarat harus sesuai dengan harta yang

dibayarkan pertama kali kepada yang menerimanya.

3. Berbeda dengan pengertian-pengertian di atas, Hasbi ash-Shiddieqy

mengartikan utang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang

di mana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta

dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya,

kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa

yang diambilnya dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka “qard” (قرض)

memiliki dua pengertian yaitu; “i’arah” (اعارة) yang mengandung

arti tabarru’ (تبرع) atau memberikan harta kepada orang dasar akan

dikembalikan, dan pengertian mu’awadlah, (معاوضة) karena harga yang

diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi

dihabiskan dan dibayar gantinya.

B. Dalil tentang Hutang Piutang

Utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah

dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong
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serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Surat al-Ma’idah

ayat 2 Allah berfirman:

� SM{i U
�� WcWÛÏ °� ������SÄ= W%�XÄ�Y��S~ °VÊ%Xn©��� \È [������YXTWm ×M��� ��W3�Wm SVÙ����YXT

\sÕi RNÚ����YXT\i ®��� Q V�Ù� ��,YXTWÛÜ °K%��XÄ_0ÙjW�Ù� ��W3�Wm SVÙ���WDSÅÓW*×�Wc9ZÕ²VÙC °K%

×1®M ®J��q� <5� XSÕª®q XT��Vl ¯� XTØ/ÅÊ Ú Q \O��TÀj�V¼ Õ��� VÙ��YXT×1Å��= W%mÙI VfÄD�W�R<[�$4 ×SV�

D U	×1Á�T ri_�¨C WÃ°i ªHÔ�\-Ù� ��°4�WmSVÙ���DU	��T ÀiW*ØÈ V"���SÈ5XT�\È V"XTrQ"WÃ

¯Jnª�Ù� ���sXSÙ��*� ��XT��YXT��SÈ5XT�\È V"rQ"WÃª2 Ù20_ ��©D�XT ÕiÄÈ Ù���XT���SÁ��"��XT�����

�D̄�����Àic°i[�ª!� V�°ÈÙ� ��§«¨
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,

dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah

sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat

aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial

yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan
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demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang

harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama

dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau

pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari

sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak tidak ada

larangan dalam melakukannya.

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-

rambu agar berjalan sesuai prinsip syari’ah yaitu menghindari penipuan

dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu

anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara

tertulis. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai

berikut:

�\I vc U
 �� Wc|ÚÏ°������� ßSÄ=W%� XÄ� Vl̄�/ ÅÊ=Wc� \i V"#ÛÙÏ \i ¯��r Q� ¯��# \BU	q Y._�v%ÈPSÈ�È) Ó���VÙ�

 È* Ö�XkÙ�XT×1 Å�X=Øo��� °"���ª$Õi \È Ù���̄���Y XT]!Ú
 WcÌ °"� [�D U	_ È) Ö�Wc�\- ��

ÈO \- � WÃ�����Ô È* Ó� XkÚ VÙ©#̄ Õ- ÄjÙ�XTs°�����°O ÙkQ WÃr�\UÙ���©��* XkÙ� XT�� ���ÈO �� Xq�Y XT

Ô�\b×�WcÈOØ=°%�>�Ùk[��D ¯ VÙWD� [�s°�����°OÙkQ WÃr�\UÙ�����Ij°Ý \yØTU	��Ýk°È _ªØTU	�Y

ÀÌk°¼W* Ô�RdD U	�#°- ÄcXS ÉF×# ¯ Õ- ÄjÚ VÙ�ÈO vk°�XTª$ Õi \È Ù���̄����TÀi ¯J Õ�W) Ôy�� XT©ÛÙÏ \ik®M \�C°%

×1 Á�°�� \C®Jq�D ¯ VÙ×1���W5S Å�Wc©Û ØÜQ ÄBXq¸# ÄBWm VÙ©D�V"U	]p ×' �� XTC�- °%WD ×S _ª×m V"]C°%

°Ä �� \i SM s����D U	�# ¦²V"�\- ÀI� \iØP̄�Wm ¦G�[k È) VÙ�\- ÀI� \i ØP̄��sWm Ø\:] ����YXT]!Ú
 Wc

ÃÄ �� \i SM s����� Vl ¯��W%��SÄÃ Àj��Y XT��ßS À- W�Ô�V"D U	ÈPS È�È) Ö�V"� �nmªÓ _�ØT U	� �nm̄����r Q� ¯�
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�°	̄�\BU	�×1 Å�°��VlÅ½_�Ù�U	\i=°Ã����Ä3 XSÙ�U	XT®Q\i� SM �� °��r R7Øj U	XT�Y U	��ßS È��V"×m V"�+Y ¯�

D U	|ES Å�V"�QWm�\H°"<QXn¦±� WP�\I W5T Ämc°i É"×1 Á� R<ØoW��̀ÙjQ VÙ×�Å�ÙkQ WÆÏ[�X=ÄB

�Y U	�\FS È�È) Ö�V"��� àT ÀīI Õ�U	XT� Vl̄�Ô2È) ØÈ Wc�W� V"��Y XT�q ���²Äc³ °"� [��YXT´ik̄I [��D ¯� XT

��SÉ \È ÙÝ V"�ÈO �5̄ VÙ��S ¾�ÉÙ×1 Á�̄����S Á��"�� XT�� ���Ä1 Á� À-°M \È Äc XT�� ����� ��XT©G# Á�̄�

 Ä Ô³[�³2j¯ WÆ§«±«¨
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya,

dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun

daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan

dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang

lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi

yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik

kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu,

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara

kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan
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persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling

sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal

itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan AllahMaha mengetahui segala sesuatu”.

Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan,

maka seseorang yang memberi pinjaman, menurut pakar hukum Islam, tidak

dibolehkan mengambil keuntungan (profit). Yang menjadi pertanyaan

selanjutnya, keuntungan apa yang diperoleh pemberi utang atau pemberi

pinjaman? Tentang hal ini Allah menjawab dalam surat al-Hadid ayat 11 sebagai

berikut:

¦�%�Vls°� ����¿º mÙ�Äc������ª ×mV��;= _�\O�ÈO [Ý°È��²ÄkVÙ�ÈO V�à�Ä	 V�XT

·mÕB U	³2cm [�§ªª¨
Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang

baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,

dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Di sisi lain, Allah memberikan aturan yang tegas dalam utang piutang

yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi (mu’amalah maliyah).

Ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam firman Allah

dalam surat an-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut:

� \IvcU
�� Wc|ÚÏ°� ������SÄ<W%�XÄ�Y��ßSÉ Á�Ú
V"1Å�V�� XSÙ%U	0 Á�R<ØoW�©#°¼� W�Ù��� ¯�

+Ȳ�D U	|ESÅ�V"�QWm� SI°%CWÃ�º�WmV"×1Å�= °K%��YXT��ßSÉ È)Ù�V"×1Å�_�ÁÝ5U	�

�D̄�����WD� [�×1Å�̄��8-j°O Xq§«²¨
Artinya: :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan



27

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu”.

C. Prinsip-prinsip Dasar Hutang Piutang

Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan

ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan

ekonomi masyarakat, utang piutang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat

tinggi. Selain itu, utang piutang juga mengandung nilai-nilai sosial yang

cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

Islam sebagai agama yang universal dan menyeluruh

(kamil dan syamil), memandang kegiatan ekonomi, di mana utang piutang

juga termasuk di dalamnya, sebagai tuntutan kehidupan manusia. Di sisi

lain, kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan

memiliki dimensi ibadah dalam intensitas yang cukup signifikan.

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi

ekonomi) yang mengandung nilai ta’awun (tolong menolong). Dengan

demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam

pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga

memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama

yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan.

Dari sini maka utang piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk

transaksi yang mengandung unsur ta’abbudi.

Secara mendasar, karena sifat dan tujuan utang piutang tolong

menolong, maka transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang

berorientasi pada keuntungan (profit orientit). Sebagai contoh, A

mengutangkan sejumlah uang atau barang pada B, jika tujuannya

didasarkan atas niat tolong menolong, maka A tidak boleh mengharapkan

keuntungan apapun dari B. Secara lahiriah, dalam konsep dasar di atas, A
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yang mengutangkan uangnya itu memberikan sesuatu pada B tanpa

meminta imbalan material sedikitpun. Kenyataan terlihat bahwa B sebagai

pihak yang berutang tidak diwajibkan secara material membayar lebih

ketika mengembalikan uang yang dipinjamkannya pada A, dan bahkan B

itu secara leluasa diberi wewenang untuk memanfaatkan uang itu. Karena

itulah para ulama’ berpendapat bahwa utang piutang itu hukum

asalnya sunnah.

Sebagai salah satu bentuk transaksi ekonomi, utang piutang bisa

berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun

masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat

diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini

ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya.

Dalam kajian fiqh, seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain

tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang diberi pinjaman, termasuk

janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Larangan pengambilan

manfaat ini telah banyak dikemukakan oleh para pakar fiqh yang salah

satunya Wahbah Zuhaily. Larangan pengambilan manfaat dari yang

diberi pinjaman ini besumber dari kaedah sabda Rasulullah yang artinya:

“Setiap transaksi pinjam meminjam yang mengambil manfaat dari yang diberi

pinjaman maka itu masuk kategori riba”.

Namun apabila pihak yang menerima pinjaman ketika mengembalikan

pada waktu yang telah ditentukan menambahkan dengan yang lebih baik

yang tidak disertai syarat-syarat tertentu baik sebelum maupun

sesudahnya, maka hal itu termasuk perbuatan yang baik. Berdasarkan

ayat-ayat tentang utang piutang sebagaimana di atas, maka dalam transaksi

utang piutang terdapat illat (alasan) hukum yakni tolong menolong dalam

kebaikan dan takwa sehingga dianjurkan atau tolong menolong dalam dosa

sehingga perbuatan tersebut dilarang. Bahkan lebih dari itu dapat diketahui

apakah utang piutang menjadi wajib, sunnah, makruh atau haram. Hal ini
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disebabkan karena illat hukum yang ada menentukan ada tidaknya suatu

hukum dalam sebuah peristiwa hukum.

Sehubungan illat hukum tersebut, transaksi utang piutang bisa wajib

atas seseorang jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya

pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan di sini

adalah seseorang yang apabila itu tidak diberi pinjaman menyebabkan ia

teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri

karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau ia akan

mengalami kebinasaan. Kondisi inilah yang menyebabkan utang piutang

menjadi wajib dan harus dikerjakan walaupun oleh satu orang saja.

Hukum utang piutang bisa juga haram apabila diketahui bahwa

dengan berutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang

mengutangi atau orang yang berutang tersebut akan memanfaatkan orang

yang diutanginya untuk berbuat maksiat. Dalam kasus demikian, maka

utang piutang yang berorientasi pada perbuatan tolong menolong dalam

kemaksiatan. Maka dari itu, berdasarkan pada kondisi yang amat

bervariasi, hukum utang piutang pun amat bervariasi pula, seperti wajib,

haram, makruh dan mubah.

Dalam konteks hukum Islam, utang piutang atau pinjam meminjam

termasuk dalam kategori fiqh mu’amalah. Dengan demikian prinsip-prinsip

Islam yang diterapkan dalam utang piutang atau pinjam meminjam ini

adalah prinsip-prinsip fiqh mu’amalah. Pengetahuan prinsip-prinsip fiqh

mu’amalah ini penting terutama untuk melakukan kajian terhadap transaksi

ekonomi modern saat ini yang lebih cenderung dikerjakan oleh lembaga

perbankan.

Adapun yang menjadi dasar dari prinsip-prinsip fiqh mu’amalah

sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah (transaksi) hukumnya mubah,

kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Prinsip
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ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam memberikan

kesempatan seluas-luasnya dalam pengembangan bentuk dan macam-

macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup

dari suatu masyarakat.

2. Mu’amalah (transaksi) dilakukan atas dasar sukarela, tanpa

mengandung unsur-unsur paksaan. Prinsip ini mengingatkan agar

kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu

menjadi perhatian utama. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak

ini akan berakibat pada tidak dapat dibenarkannya sesuatu traksaksi

yang dilakukan. Sebagai contoh, seseorang yang dipaksa menjual

rumah kediamannya, namun ia sebenarnya masih menginginkan untuk

tetap tinggal di situ dan tidak ada sesuatu yang mengharuskan ia

menjualnya, maka transaksi tersebut batal demi hukum.

3. Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat

dan menghindari bahaya (madarat) dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip ini menghendaki bahwa suatu transaksi harus dilakukan

berdasarkan pertimbangan pengambilan manfaat dan menghindari

bahaya dalam hidup, baik untuk satu pihak maupun kedua belah pihak.

Salah satu bentuk transaksi yang berakibat pada penyebaran bahaya di

masyarakat adalah transaksi narkotika.

4. Mu’amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,

menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur yang

mengarah pada pengambilan kesempatan dalam kesempitan (maisir,

riba, gharar, dan bathil). Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk

transaksi yang mengandung unsur penindasan dan kesewang-

wenangan tidak dibenarkan dalam Islam. Contoh, dalam kasus utang

piutang harus memberikan jaminan berupa barang. Untuk jumlah

pinjaman yang lebih kecil barangnya lebih kecil atau untuk utang yang

besar dengan barang yang besar pula.
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D. Rukun Hutang Piutang

Menurut Hanafiah, rukun al-Qardh adalah satu yaitu Ijab dan

Kabul, tidak wajib diucapkan tetapi cukup menyerahkan pemilik kepada

peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab kabul dengan

ucapan. Menurut Syafi’iyah, rukun dari al-Qardh adalah sebagi berikut;

a. Kalimat atau lafazh “Saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang

menerima berkata “Saya mengaku berutang benda tersebut kepada

kamu”, syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda dalam jual-

beli.

b. Mu’ir yaitu orang yang mengutangkan dan Musta’ir yaitu orang yang

menerima utang, syarat dari Mu’ir adalah pemilik yang berhak

menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat dari Mu’ir dan Musta’ir

adalah;

1. Baligh, maka batal ariyah yang dilakukan anak kecil.

2. Berakal,maka batal ariyah yang dilakukan oleh orang yang sedang

tidur atau gila.

3. Orang tersebut tidak diMahjur atau dibawah perlindungan, maka

tidak sah ariyah yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah

perlindungan, seperti pemboros.

4. Benda yang di utangkan diisyaratkan yaitu;

a. Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak

sah ‘ariyah yang materinya tidak dapat digunakan, seperti

meminjam karung yang telah hancur sehingga tidak dapat

digunakan untuk menyimpan padi.

b. Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal ‘ariyah yang

pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara’ seperti

meminjam benda-benda najis.

c. Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti

peminjam memilikihutang kepada yang meminjami. Setiap
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hutang wajib dibayarkan, sehingga berdosalah orang yang tidak

mau membayarkan utang bahkan melalaikan pembayaran

utang juga termasuk aniaya dan dosa.

d. Adapun jika melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman itu

diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari

yang berutang semata dan tidak atas dasar perjanjian

sebelumnya. Hal ini merupakan nilai kebaikan bagi yang

membayar utang. Rasulallah bersabda;

e. Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang

berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutangan,

maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk

mengambilnya.

E. Adab-Adab Islam Tentang Hutang Piutang

1. Qardh harus dituliskan dan dipersaksikan, ini ditegaskan oleh Allah

dalam Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, “ini

merupakan petunjuk dari-Nya untuk para hamba-Nya yang

mukmin. Jika mereka bermu’amalah dengan transaksi non tunai,

hendaklah ditulis, agar lebih terjaga jumlahnya dan waktunya dan

lebih menguatkan saksi. Dan di ayat lain, Allah Subhanahu wa

Ta’ala telah mengingatkan salah satu ayat: “Hal itu lebih adil di sisi

Allah dan memperkuat persaksian dan agar tidak mendatangkan

keraguan”.

2. Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan

atau manfaat dari orang yang berhutang. Kaidah fiqih berbunyi:

“Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”.

Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan

penambahan. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga
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atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-

Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ para ulama. Keharaman itu meliputi

segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang

yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari

pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya.

Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan. Dengan

dasar itu, berarti pinjaman berbunga yang diterapkan oleh bank-

bank maupun rentenir di masa sekarang ini jelas-jelas merupakan

riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. sehingga bisa

terkena ancaman keras baik di dunia maupun di akhirat dari Allah

SWT.

3. Melunasi hutang dengan cara yang baik, hal ini sebagaimana hadis

Nabi SAW: Dari Abu Hurairah R.A, ia berkata yang artinya: “Nabi

SAW mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan

usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. (Maka) beliaupun

berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia

dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih

berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun

menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah

SWT membalas dengan setimpal”. Maka Nabi SAW bersabda, “Sebaik-baik

kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)”. (HR.

Bukhari).

Termasuk cara yang baik dalam melunasi hutang adalah

melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan

disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang),

melunasi hutang di rumah atau tempat tinggal pemberi hutang, dan

semisalnya.

4. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya Jika seseorang

berhutang dengan tujuan buruk, maka dia telah berbuat zhalim dan
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dosa. Diantara tujuan buruk tersebut seperti: a). Berhutang untuk

menutupi hutang yang tidak terbayar. b). Berhutang untuk sekedar

bersenang-senang c). Berhutang dengan niat meminta. Karena biasanya

jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah hutang agar mau

memberi. d). Berhutang dengan niat tidak akan melunasinya.

5. Berupaya untuk berhutang dari orang shalih yang memiliki profesi dan

penghasilan yang halal. Sehingga dengan meminjam harta atau uang

dari orang shalih akan dapat menenangkan jiwa dan menjauhkannnya

dari hal-hal yang kotor dan haram. Sehingga harta pinjaman tersebut

ketika kita gunakan untuk suatu hajat menjadi berkah dan

mendatangkan ridha Allah.

6. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang

yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan

pinjaman. Karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang

menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi

pinjaman, karena akan memperparah keadaan, dan merubah hutang,

yang awalnya sebagai wujud kasih sayang, berubah menjadi

permusuhan dan perpecahan.

7. Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin. Menyadari,

bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dia kembalikan.

8. Bersegera melunasi hutang

9. Memberikan Penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan

dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

F. Rangkuman

1. Di dalam fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal

dengan istilah Al-Qardh. Makna Al-Qardh secara etimologi (bahasa) ialah

Al-Qath’u yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang

memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada

yang menerima utang. Sedangkan secara terminologis (istilah syar’i), makna

Al-Qardh ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada
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siapa saja yang akan memanfaatkannya dan akan dikembalikan berdasarkan

kesepakatan yang telah disepakati.

2. Hukum Hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syari’at Islam.

Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain

yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di

dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil disyari’atkannya

Qardh adalah Surah Al-Baqarah ayat 245, surah Al-Hadid ayat 11), Surah Al-

Taghabun ayat 17.

3. Adapun yang menjadi rukun qardh adalah: 1. Muqridh (yang memberikan

pinjaman). 2. Muqtaridh (peminjam). 3. Qardh (barang yang dipinjamkan). 4.

Ijab qabul Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad qardh

adalah: 1. Orang yang melakukan akad harus baligh, dan berakal. 2. Qardh

harus berupa harta yang menurut syara’ boleh digunakan/dikonsumsi. 3. Ijab

qabul harus dilakukan dengan jelas.

G. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita.

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa

kelompok selanjutnya mendiskusikan tentang pokok materi yang dipelajari

berkenaan dengan hutang piutang.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

H. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

individu atau kelompok!

1. Jelaskan pengertian hutang piutang!

2. Sebut dan jelaskan dalil-dalil naqli yang membicarakan perihal hutang

piutang!

3. Sebutkan rukun dan syarat hutang piutang menurut Islam!

4. Jelaskan adab-adab yang harus dipahami dalam hutang piutang!
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MODUL KE-3

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

umat manusia melalui Rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja,

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran

Islam meliputi semua aspek kehidupan umat manusia serta dapat

menjawab segala tuntutan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-

Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat bidang penting yang wajib

dipelajari dan dipahami yaitu bidang akidah, akhlak, ibadah, dan

muamalah.

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah,

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak adalah

segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun

perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan dilakukan oleh orang

Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dicintai oleh Allah SWT

disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang dibenci disebut akhlakul

madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala yang dicintai oleh Allah swt,

baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam. Dan

muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan

tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah muamalah

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, hutang piutang,

syirkah (perkongsian), perbankan syari’ah, perkawinan, kewarisan, jinayah,

khilafah dan jihad. Tema yang ketiga dari bagian ini adalah tentang syirkah

(perkongsian).
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A. Pendahuluan

Syirkah merupakan akad kesepakatan yang di lakukan seseorang muslim

dengan muslim lain. Sudah barang tentu kita semua tahu bahwa syirkah itu

adalah jalan (cara) yang baik untuk kemajuan suatu umat, bahkan dapat pula

menjadi jalan untuk mempererat tali silaturahmi antar suatu bangsa dengan

bangsa lain. Dengan syirkah perusahaan dan bisnis lain akan lebih pesat

perkembangannya.

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian syirkah atau perkongsian,

dalil-dalil yang membicarakan tentang syirkah atau perkongsian, menjelaskan

juga tentang rukun-rukun syirkah, jenis atau macam-macam syirkah serta tujuan

danmanfaat syirkah menurut pandangan Islam.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai

kaidah keilmuan.
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C. Standar Kompetensi

Memahami tentang pengertian syirkah atau perkongsian menurut

pandangan Islam, dalil-dalil naqli yang membahas syirkah, memahami tentang

rukun-rukun dan macam-macam syirkah serta memahami juga tujuan dan

manfaat syirkah menurut pandangan Islam.

D. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian syirkah menurut pandangan Islam.

2. Menyebutkan dalil-dalil Naqli tentang syirkah atau perkongsian.

3. Menjelaskan tentang rukun-rukun syirkah menurut Islam.

4. Menerangkan macam-macam syirkah atau perkongsian menurut

pandangan Islam.

5. Menjelaskan tujuan dan manfaat syirkah.

E. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila saja modul ini digunakan

dengan tepat maka akan mempermudah para siswa dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran

dengan tema besar yaitu “syirkah”.

F. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik.

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul.

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada

guru pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru

pembimbing atau oang yang dianggap mampu.
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5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali

langkah-langkah dengan seksama

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran. Sebelum

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar.

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu

yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi pangguna

modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan.

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci jawaban.

I. Setelah Pembelajaran

1. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada seorang

individu lain atau masyarakat secara luas.

G. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa para pengguna

modul untuk dapat memahami tentang pengertian syirkah atau perkongsian

menurut pandangan Islam, mampu menyebutkan serta menerangkan dalil-dalil

naqli yang berkaitan dengan syirkah atau perkongsian, mampu menjelaskan

tentang rukun dan syarat syirkah, menjelaskan tentang macam-macam syirkah

serta tujuan dan manfaat syirkah menurut pandangan Islam.
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KEGIATAN BELAJAR Ke-3

TEMA PELAJARAN TENTANG SYIRKAH (PERKONGSIAN)

A. Pengertian Syirkah

Kata syirkah (perseroan) berarti mencampurkan dua bagian atau lebih

hingga tidak dapat dibedakan lagi antara bagian yang satu dengan bagian

lainnya. Menurut istilah, pengertian syirkah adalah suatu akad yang

dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk

melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

B. Dalil-dalil naqli tentang syirkah

Hukum melakukan syirkah adalah mubah, dengan dalil dari al-Qur’ân

dan as-sunnah serta ijma’. Dalam al-Qur’an Allah SWT menegaskan di

surah An-Nisa’ ayat 12.
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¸#ÄB XqÀAXqSÄc�
 V�� Q ��®T U	¸QU	Wm Ù%��à�Ä	 V�XTÏhU	ØTU	¸0Ø\Ê	©G#Å�̄ VÙ�i °P� XT



41

� \-ÀIØ<°K%Ã�Ài p�����D̄ VÙ��ßSÈ5� ��Xn V<Ó�U	C°%\�°�� VlÕ0 ÀIVÙÃÄ�� ��Xn Á�

r̄Û°@ É |:� ����C°%°iØÈ W��R�k°� XT�³ _�SÄc�� SM®�ØT U	#ÛÙÏ \jXn×m [Î�Jq ���²Ä%�<R �k°� XT

]C °K%���������XTÎ2j̄ WÆ³2j̄ \O§ª«¨
Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang

ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika

isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari

harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat

atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat

harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu

mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta

yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)

sesudah dibayar hutang-hutangmu, jika seseorang mati, baik laki-laki

maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu

saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang

sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah

dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar

dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa saudara seibu

yang memenuhi syarat jika lebih dari satu maka mereka bersekutu dalam

kepemilikan sepertiga harta warisan. Adapun dasar dari Sunnah, yaitu



42

firman Allah SWT yang terdapat dalam hadits qudsi yang diriwayatkan

oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ِإنَّ اللََّه يـَُقوُل َأنَا ثَاِلُث الشَّرِيَكْيِن َما َلْم َيُخْن َأَحُدُهَما َصاِحَبُه فَِإَذا َخانَُه 
َخَرْجُت ِمْن بـَْيِنِهَما

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT berkata, “Aku adalah pihak ketiga

(Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama

salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila

diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka

(tidak melindungi)”

Syirkah bisa dilakukan sesama muslim, dan juga bersama orang kafir

sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan penduduk

Khaibar. Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma menceritakan :

َها ِمْن َثَمٍر  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَمَل َأْهَل َخْيبَـَر ِبَشْطِر َما َيْخُرُج ِمنـْ
َأْو َزرْعٍ 

Artinya: “Rasulullah Shallallahu a’laihi wa sallam telah mempekerjakan

penduduk Khaibar (orang-orang Yahudi) dengan mendapat setengah

bagian dari hasil panen tanaman dan buah.

C. Rukun dan Syarat Syirkah

Secara garis besar, terdapat tiga rukun syirkah sebagai berikut. Dua

belah pihak yang berakad (‘aqidani). Persyaratan orang yang melakukan

akad adalah harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf

(pengelolaan harta). Objek akad yang disebut juga ma’qud ‘alaihi

mencakup pekerjaan atau modal. Adapun persyaratan pekerjaan atau

benda yang boleh dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan

dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Akad atau yang

disebut juga dengan istilah shigat. Adapun syarat sah akad harus berupa

tasharruf, yaitu harus adanya aktivitas pengelolaan.
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D. Macam-macam Syirkah

Syirkah terbagi menjadi 4 macam, yaitu (1) Syirkah ‘inan, (2) Syirkah

‘abdan, (3) Syirkah wujuh, dan (4) Syirkah mufawadhah.

1) Syirkah ‘Inan Syirkah ‘inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih

yang masing- masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal

(mal). Syirkah dalam Islam hukumnya boleh berdasarkan dalil sunah

dan ijma’ sahabat. Contoh syirkah ‘inan dapat kita cermati sebagai

berikut: Fahmi dan Syahmi adalah sarjana-sarjana teknik

informatika. Fahmi dan Syahmi bersepakat menjalankan bisnis jasa

perancangan dan pembangunan sistem informasi untuk organisasi-

organisasi pemerintahan atau swasta. Masing-masing memberikan

kontribusi modal sebesar Rp20 juta dan keduanya sama-sama bekerja

dalam syirkah tersebut. Dalam syirkah jenis ini, modalnya disyaratkan

harus berupa uang. Sementara barang seperti rumah atau kendaraan

yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang

tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan

pada kesepakatan yang dilakukan sebelumnya dan kerugian

ditanggung oleh masing-masing syarik (mitra usaha) berdasarkan

porsi modal. Jika masing-masing modalnya 50%, masing-masing

menanggung kerugian sebesar 50%.

2) Syirkah ‘Abdan Syirkah ‘abdan adalah syirkah antara dua pihak atau

lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (amal),

tanpa memberikan kontribusi modal (amal). Konstribusi kerja itu

dapat berupa kerja pikiran (seperti penulis naskah) maupun kerja fisik

(seperti tukang batu). Syirkah ini juga disebut syirkah ‘amal.

Contoh Syirkah ‘abdan : Udin dan Imam sama-sama nelayan dan

bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat

apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan

ketentuan: Udin mendapatkan sebesar 60% dan Imam sebesar 40%.
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Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian

antara keduanya, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja syirkah

‘abdan terdiri atas beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun,

disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan

yang halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya berburu

anjing. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan

yang telah diatur sebelumnya, porsinya boleh sama atau tidak sama di

antara syarik (mitra usaha).

3) Syirkah Wujuh Syirkah wujuh merupakan kerja sama karena

didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujuh)

seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara

dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (amal)

dengan adanya pihak ketiga yang memberikan konstribusi modal

(mal). Contoh Syirkah wujuh : Andri dan Rangga adalah tokoh yang

dipercaya pedagang. Lalu Andri dan Rangga bersyirkah wujuh

dengan cara membeli barang dari seorang pedagang secara

kredit. Andri dan Rangga bersepakat bahwa masing-masing memiliki

50% dari barang yang dibeli. Lalu, keduanya menjual barang tersebut

dan keuntungannya dibagi dua. Sementara harga pokoknya

dikembalikan kepada pedagang. Syirkah wujuh ini hakikatnya

termasuk dalam syirkah ‘abdan.

4) Syirkah Mufawadhah Syirkah mufawadhah merupakan syirkah antara

dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah yang

telah dijelaskan di atas. Syirkah mufawadhah dalam pengertian ini

boleh dipraktikkan. Sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh

digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai

dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan

jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi

modal jika berupa syirkah ‘inan, atau ditanggung pemodal saja jika
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berupa mufawadhah, atau ditanggung oleh mitra-mitra usaha

berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa

syirkah wujuh. Contoh Syirkah mufawadhah : Adha adalah pemodal,

berkontribusi modal kepada Fahmi dan Syahmi. Kemudian, Fahmi dan

Syahmi juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli

barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada Fahmi

dan Syahmi. Dalam hal ini, pada awalnya yang terjadi adalah syirkah

‘abdan, yaitu ketika Fahmi dan Syahmi sepakat masing-masing

bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Namun, ketika

Adha memberikan modal kepada Fahmi dan Syahmi, berarti di antara

mereka bertiga terwujud mudharabah. Di sini Adha sebagai pemodal,

sedangkan Fahmi dan Syahmi sebagai pengelola. Ketika Fahmi dan

Syahmi sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal,

di samping kontribusi kerja, berarti terwujud syirkah ‘inan di

antara Fahmi dan Syahmi. Ketika Fahmi dan Syahmi membeli barang

secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya,

berarti terwujud syirkah wujuh antara Fahmi dan Syahmi. Dengan

demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis

syirkah dan disebut syirkah mufawadhah.

E. Rangkuman

1. Syirkah secara etimologi berarti percampuan, sedangkan menurut

terminologi ulama’ fiqih beragam pendapat. Seperti halnya menurut

malikiyah “perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan

(tasharuf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh

keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya

untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-

masing memiliki hak untuk tasharuf”.
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2. Dasar hukum syirkah ada tiga, yakni: Al-qur’an, Al-hadist, dan Al-

ijma’. Syarat syirkah ada tiga, yakni: lafad akad harus jelas, anggota

syirkah harus memenuhi syarat, dan modal harus jelas. Rukun

syirkah ada tiga, yakni: muwakil, wakil, dan muakkal fih. Sedangkan

macam-macam syirkah ada dua yakni: syirkah amla’ dan syirkah

uqud.

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita.

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa

kelompok dan mendiskusikan tentang materi syirkah atau

perkongsian.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

G. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

individu atau kelompok!

1. Jelaskan pengertian syirkah atau perkongsian!

2. Sebut dan jelaskan dalil-dalil yang membahas tentang syirkah atau

perkongsian!

3. Sebutkan rukun dan syarat perkongsian!

4. Jelaskan macam-macam perkongsian dalam pandangan Islam!
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MODUL KE-4

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

umat manusia melalui Rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja,

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran

Islam meliputi semua aspek kehidupan umat manusia dan dapat menjawab

segala perkembangan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-Qur’an

dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat dimensi penting, yaitu akidah,

akhlak, ibadah, dan muamalah.

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah,

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala

yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang

dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia

untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah muamalah

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, hutang piutang,

syirkah (perkongsian), perbankan syari’ah, perkawinan, kewarisan, jinayah,

khilafah dan jihad. Tema yang keempat dari bagian ini adalah tentang perbankan

syari’ah.
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A. Pendahuluan

Bank Syari’ah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi

syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang

mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-

aspek ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti

ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun

sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi, universal bermakna

bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat

tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai

prinsip Islam sebagai “rahmatan lil alamin”.

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian perbankan syari’ah,

dalil-dali yang membicarakan perihal perbankan syari’ah serta rukun dan

syaratnya, serta membahas juga tentang perbedaan perbankan syari’ah dan

bank konvensional serta tujuan dan manfaat adanya perbankan syari’ah.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya.
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KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai

kaidah keilmuan.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian perbankan syari’ah.

2. Menyebutkan dalil-dalil yang berkiatan dengan perbankan

syari’ah.

3. Menyebutkan rukun dan syarat perbankan syari’ah.

4. Menerangkan tentang perbendaan antara perbankan syari’ah

dengan perbankan konvensional.

5. Menjelaskan tentang tujuan dan manfaat perbankan syari’ah.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila saja modul ini digunakan

dengan tepat maka akan mempermudah para siswa dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran

dengan tema besar yaitu “perbankan syari’ah”.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik.

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam

modul.

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada

guru pembimbing.
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4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru

pembimbing atau orang yang dianggap mampu.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi

kembali langkah-langkah dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran.

Sebelum masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai

pengantar.

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan

pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan.

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

1. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

seorang individu lain atau masyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para siswa sebagai

pengguna modul untuk dapat memahami tentang pengertian perbankan
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syari’ah serta dalil-dalil yang membahas tentang perbankan syari’ah,

selanjutnya siswa harus mampu memahami tentang rukun dan syarat

dalam perbankan syari’ah, memahami perbedaan antara perbankan

syari’ah dengan perbankan konvensional serta memahami tentang tujuan

dan manfaat dari perbankan syari’ah. Setelah materi ini dapat dipahami

dengan benar, siswa diharapkan agar mampu menarik kesimpulan sendiri

serta mengambil nilai-nilai pendidikan untuk diaplikasikan dalam

kehidupannya.
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KEGIATAN BELAJAR KE-4

TEMA PELAJARAN TENTANG PERBANKAN SYARI’AH

A. Pengertian Perbankan Syari’ah

Kata bank dari kata banque dalam bahasa Perancis, dan dari kata banco

dalam bahasa Italia yang berarti peti, lemari dan bangku. Pada umumnya

yang dimaksud bank syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan

prinsip-prinsip syari’ah.

Bank syari’ah terdiri dua kata, yaitu bank dan syari’ah. Kata bank

bermakna suatu lembaga keuangan yag berfungsi sebagai perantara

keuangan dari kedua belah pihak yait pihak yang kelebihan dana dan pihak

yang kekurangan dana. Kata syari’a dalam versi bank syari’ah adalah atura

peranjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain

untuk menyimpan dana dan atas pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan

lainnya sesuai hukum islam. Maka bank syari’ah dapat diartikan sebagai

suatu lembaga keuangan yang berfungsi menjadi perantara bagi pihak yang

berlebihana dan dana pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usah

atau kegiatan yang lainnya sesuai hukum Islam.

Dengan demikian, bank syari’ah adalah bank yang tidak mengandalkan

baunga, dan oprasional produknya,baik penghimpunan maupun penyuluhan

dananya dan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dari dan untuk

debitur derdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Sementara bank yang beroprasi sesuai prinsip syari’ah Islam adalah bank

yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentan syari’at Islam,

khususnya yang menyangkut dalam tata cara bermu’amalat itu dijauhinya

praktek-prakteknya yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba
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untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan

pembiayaan perdagangan.

Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: المصرفیة اإلسالمیة al

Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah suatu sistem perbankan yang

pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem

ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan

atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta

larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang

(haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya

hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan

dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau

hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan

dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20

mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-

lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di

dunia.

B. Prinsip Dasar Perbankan Syari’ah

Secara umum adalah melarang melakukan transaksi yang

mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, dan jual beli barang haram.

Prinsip bank syariah ini diterapkan untuk mencapai tujuan sesuai jalur

syariah. Pada artikel sebelumnya, telah dijelaskan bahwa setidaknya ada 11

macam prinsip bank syari’ah, yaitu Mudharabah, Musyarakah, Wadi’ah,

Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah, danWakalah. Dalam

pembahasan ini hanya dijelaskan beberapa prinsip saja yaitu sebagai

berikut:

1. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shahibul maal

(pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisab bagi hasil
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menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka

seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali jika

ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti

penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Secara umum,

mudharabah dibagi menjadi dua jenis. yaitu:

a. Mudharabah Muthlaqah, yaitu bentuk kerja sama antara shahibul

maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi

oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah, yaitu kebalikan dari mudharabah

muthalaqah, yaitu si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha.

Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan

umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

2. Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua

pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan

produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan

sesuai dengan nisab yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai

dengan porsi kerjasama. Jenis-jenis musyarakah ada empat, yaitu:

b. Musyarakah Muwafadhah, yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada

suatu obyek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang

sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang

sama, sehingga tiap-tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum

atas nama orang-orang yang bekerjasama itu.

c. Musyarakah Al-Inan, kerjasama dalam modal dalam suatu

perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan

dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama

porsinya.

d. Musayarakah Al-Wujuh, yaitu kerjasama yang dilakukan dua orang

atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka



55

melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan

harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.

e. Musyarakah Al-Abdan, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua

pihak untuk menerima suatu perkerjaan, seperti pandai besi, servis

alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil yang diterima

dari pekerjaan itu dibagi bersama dengan kesepakatan mereka

berdua.

3. Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik

individu maupun hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada

si penitip kapan saja si penitip menghendaki. Dengan melihat prinsip

dalam syariah Islam, wadiah dapat digolongkan menjadi dua macam

yaitu:

a. Amanah, yaitu pihak yang dititipi tidak boleh menggunakan atau

memanfaatkan harta titipan.

b. Dhamanah, yaitu pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh

terhadap keutuhan harta titipan, sehingga pihak yang dititipi boleh

memanfaatka harta titipan tersebut.

C. Dasar awal berdirinya perbankan Syari’ah

Dalam sejarah diketahui bahwa baitulmaal merupakan lembaga

keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah. Lembaga ini pertama

kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara berupa

zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Kemudian pada

masa pemerintahan sahabat berkembang pula lembaga lain, yaitu

baitutamwil yang bergerak dalam urusan penampungan dana–dana

masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek–proyek atau pembiayaan

perdagangan yang menguntungkan.

Baitutamwil ini pada akhirnya berkembang menjadi berbagai lembaga

keuangan Islam yang cukup diperhitungkan di Timur Tengah. Akan tetapi
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penggunaan nama baitutamwil tidak bisa dengan mudah diterapkan di

beberapa negara–negara Islam bekas jajahan negara–negara Eropa. Hal itu

disebabkan istilah baitutamwil tiidak dikenal dalam sistem perundang –

undangan negara–negara tersebut yang kebanyakan mewarisi undang –

undang negara yang menjajahnya. Oleh karena itu digunakan nama bank

Islam untuk menggantikan nama baitutamwil. Tujuan utama pendirian

lembaga keuangan berlandaskan syariah adalah sebagai upaya kaum

muslimin untuk mendasari segenap aspek ekonominya berdasarkan aturan

Al-Quran dan As Sunnah.

D. Perbandingan Perbankan Syari’ah dengan Perbankan Konvensional

1. Perbedaan Falsafah
Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syari’ah

terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syari’ah tidak

melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan

bank kovensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi

perbedaan yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang

dikembangkan oleh bank syari’ah, dimana untuk menghindari

sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta

kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Pada

dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syari’ah

diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba

secara sederhana berarti sistem bunga berbunga yang dalam semua

prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah

satu pihak seperti efek bola salju.

2. Konsep pengelolaan dana nasabah

Dalam sistem bank syari’ah dana nasabah dikelola dalam bentuk

titipan Maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan

deposito pada bank konvensional di mana deposito merupakan
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upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berartikapan saja

nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya.

Akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi

inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu

investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Sesuai dengan

fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyalur

dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah

yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian

dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam traksaksi perniagaan yang

diperbolehkan pada sistem syariah. Keuntungan dari pemanfaatan

dana nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha itulah yang

akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi

maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada

nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin

kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya.

3. Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti

wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan

mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang

melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial

(zakat, infak, sedekah).

4. Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya

Dewan Pengawas Syari’ah (PS). DPS bertugas mengawasi segala

aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.

DPS ini dibawahi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan

laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syari’ah,

DSN dapat memberikan teguran. Jika lembaga yang bersangkutan

menyimpang. DSN juga dapat mengajukan Rekomendasi kepada
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lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan

Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi

E. Rangkuman

1. Bank syari’ah terdiri dua kata, yaitu bank dan syari’ah. Kata bank

bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai

perantara keuangan dari kedua belah pihak yaitu pihak yang

kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syari’ah

dalam versi bank syari’ah adalah aturan perjanjian yang dilakukan

oleh pihak bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atas

pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum

Islam.

2. Prinsip dasar bank syari’ah secara umum adalah melarang

melakukan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, maisir,

gharar, dan jual beli barang haram. Prinsip bank syariah ini

diterapkan untuk mencapai tujuan sesuai jalur syariah. Pada artikel

sebelumnya, telah dijelaskan bahwa setidaknya ada 11 macam

prinsip bank syari’ah, yaitu Mudharabah, Musyarakah, Wadi’ah,

Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah, danWakalah.

3. Perbedaan bank syari’ah dengan bank konvensional dapat dilihat

pada beberapa aspek yaitu: pertama. Aspek perbedaan falsafah,

perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syari’ah

terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syari’ah tidak

melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan

bank kovensional justru kebalikannya. Kedua konsep pengelolaan

dana nasabah, dalam sistem bank syari’ah dana nasabah dikelola

dalam bentuk titipan maupun investasi. Ketiga, kewajiban mengelola

zakat, bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam

arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya
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dan mendistribusikannya. Keempat struktur organisasi, di dalam

struktur organisasi suatu bank syari’ah diharuskan adanya Dewan

Pengawas Syari’ah (PS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas

bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita.

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa

kelompok selanjutnya mendiskusikan terkait dengan perbankan

syari’ah.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

G. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

individu atau kelompok!

1. Jelaskan pengertian perbankan syari’ah dan perbankan

konvensional!

2. Uraiakan secara jelas tentang prinsip dasar perbankan syari’ah!

3. Jelaskan secara rinci letak perbedaan antara perbankan syari’ah

dengan perbankan konvensional!

4. Uraikan tentang tujuan dan manfaat adanya perbankan syari’ah!
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MODUL KE-5

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

umat manusia melalui Rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

universal karena ajaran Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa

saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena

ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan umat manusia dan dapat

menjawab segala tuntutan perubahan zaman. Ajaran Islam terkandung

dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat pilar penting,

yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah,

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala

yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang

dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia

untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah muamalah

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, hutang piutang,

syirkah (perkongsian), perbankan syari’ah, perkawinan, kewarisan, jinayah,

khilafah dan jihad. Tema yang kelima dari bagian ini adalah tentang perkawinan.



61

A. Pendahuluan

Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan

keturunannya. Ini diwujudkan dengan pernikahan atau perkawinan,

pernikahan yang menjadi anjuran Allah dan Rasul-Nya ini merupakan akad

yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah.

Pernikahan atau perkawinan yang telah diatur sedemikian rupa dalam

agama dan Undang-undang ini memiliki tujuan dan hikmah yang sangat

besar bagi manusia sendiri. Tak lepas dari aturan yang diturunkan oleh

Allah, pernikahan memiliki berbagai macam hukum dilihat dari kondisi

orang yang akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Dalam modul

ini dijelaskan tentang pengertian perkawinan dan dalil-dalil yang

menyangkut tentang perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, macam-

macam perkawinan serta dibahas juga tentang tujuan dan manfaat

perkawinan menurut pandangan Islam.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya.
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KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai

kaidah keilmuan.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian perkawinan menurut pandangan

Islam.

2. Menyebutkan dalil-dalil Naqli tentang perkawinan.

3. Menguraikan tentang rukun dan syarat perkawinan menurut

pandangan Islam.

4. Menjelaskan tentang macam-macam perkawinan.

5. Menerangkan tentang tujuan dan manfaat perkawinan menurut

pandangan Islam.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila saja modul ini digunakan

dengan tepat maka akan mempermudah para siswa dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pebelajaran

dengan tema besar yaitu “perkawinan”.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik.

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam

modul.

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada

guru pembimbing.
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4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau tanyakan kepada guru

pembimbing atau orang yang dianggap mampu.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali

langkah-langkah dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran.

Sebelum masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai

pengantar.

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan.

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

seorang individu lain atau masyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa untuk dapat

memahami penjelasan tentang perkawinan, baik pengertian perkawinan,

dalil-dalil yang membahas tentang perkawinan, rukun dan syarat
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perkawinan, di samping itu siswa diharapkan mampu memahami tentang

macam-macam perkawinan serta tujuan dan manfaat perkawinan menurut

pandangan Islam, setelah materi yang dipelajari sudah tuntas dipahami

kepada siswa diharapkan untuk mampu menarik kesimpulan sendiri serta

mengambil nilai-nilai pendidikan dan dapat diaplikasikan dalam

kehidupannya sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE-5

TEMA PELAJARAN TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, sedangkan menurut

istilah yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan

kewajiban. Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama

dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.

Pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk

mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat

dipandang sebagai suatu jalan untuk menuju pintu perkenalan antara suatu

kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk

menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainya.

B. Dalil tentang Perkawinan

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri dan pasangan agar tidak

terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk

menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan

mempunyai keturunan. Dasar hukum pernikahan pada dasarnya adalah

jaiz (diperbolehkan). Namun dari segi diminta dikerjakan atau tidak, maka

menurut para ahli dalam fiqh bergantung pada keadaan masing-masing

orang :

a. Wajib: menurut kebanyakan para ulama fiqh, hukum pernikahan adalah

wajib, jika seseorang yakin akan jatuh kedalam perzinaan seandainya

tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada

isterinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan

lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh kedalam

perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya.
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b. Haram: nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan

membahayakan istrinya jika menihak, seperti dalam keadaan tidak

mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa

berbuat adil diantara istri-istrinya. Karena segala sesuat yang

menyebabkan terjerumus kedalam keharaman hukumnya juga haram.

c. Makruh: pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh

pada dosa dan mara bahaya. Menurut para ulama syafi’i, menikah

makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua

renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan.

d. Sunah: menurut jumhur ulama selain imam syafi’i, nikah disunahkan

jika seseorang dalam kondisi stabil.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Syarat nikah itu adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu,

dan ia berada diluar hakikat sesuatu tersebut. Syarat sah nikah ada

beberapa macam di antaranya:

1. Mengekalkan sighat akad.

2. Persaksian.

3. Ridha dan ikhtiyar (memilih).

4. Menentukan pasangan.

5. Tidak sedang ihram haji dan umrah.

6. Harus dengan mahar.

7. Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan.

8. Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit

yang mengkhawatirkan.

9. Wali.

Rukun ialah hal yang hukum syar’i tidak mungkin ada melainkan

dengannya. Menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri

dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan
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dengannya. Atau dengan kata lain hal yang harus ada. Menurut jumhur

ulama ada 4 (empat) rukun nikah. Yaitu:

1. Sighat (ijab dan qabul)

2. Istri

3. Suami

4. Wali

D. Pernikahan yang Dilarang Dalam Islam

1. Nikah mut’ah, mut’ah berasal dari kata tamattu’ yang berarti

bersenang-senang atau menikmati. Adapun secara istilah mut’ah

berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan

memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu,

pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah

di tentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau

tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewariri antara keduanya

meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mut’ah itu.

Nikah mut’ah adalah nikah yang dilakukan sampai batas waktu

tertentu baik masa itu lama ataupun sebentar, seperti laki-laki

menikahi perempuan pada masa tertentu seperti satu bulan atau

satu tahun.

2. Nikah syighar

Nikah syighar ialah seorang lelaki mengawinkan putrinya kepada

orang lain dengan syarat orang itu mengawinkannya dengan

putrinya tanpa mahar antara keduanya.

3. Nikah tahlil

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang

sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut

mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi

kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali)
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setelah masa ‘iddah wanita itu selesai. Dikatakan muhallil karena ia

dianggap membuat halal lagi bekas suami yang dulu agar bisa

mengawini bekas istrinya yang sudah ditalak bain.

Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam

perbuatan dosa besar.

4. Nikah badal artinya pernikahan dengan saling tukar-menukar istri,

misalnya seorang yang telah beristri menukarkan istrinya dengan

istri orang lain dengan menambah sesuatu sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak.

5. Nikah Istibdla’ yakni pernikahan yang dilakukan oleh seorang

wanita yang sudah bersuami dengan laki-laki lain dengan tujuan

untuk mendapatkan benih keturunan dari laki-laki tersebut, setelah

diketahui jelas kehamilannya maka diambil kembali oleh suaminya

yang pertama.

6. Nikah righath Yakni pernikahan yang dilakukan beberapa laki-laki

secara bergantian menyetubuhi wanita, setelah wanita tersebut

hamil dan melahirkan wanita tersebut menunjuk salah satu diantara

laki-laki yang menyetubuhinya untuk berlaku sebagai bapak dari

anak yang dilahirkan, kemudian antara keduanya berlaku

kehidupan sebagai suami istri.

7. Nikah baghaya yaitu pernikahan yang ditandai dengan adanya

hubungan seksual dengan beberapa wanita tuna susila dengan

beberapa laki-laki tuna susila. Setelah terjadi kehamilan diantara

wanita tersebut maka dipanggillah seorang dokter untuk

menentukan satu diantara laki-laki tersebut sebagai bapaknya

berdasarkan tingkat kemiripan antara anak dengan laki-laki yang

menghamili.

8. Nikah dengan wanita pezina. Berdasarkan firman Allah SWT dalam

surah An-Nuur ayat 3:
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Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan

perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan

perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki

yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu

diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.

Seorang laki-laki yang menjaga kehormatannya tidak boleh menikah

dengan seorang pelacur. Begitu juga wanita yang menjaga

kehormatannya tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina. Hal ini

berdasarkan firman Allah Ta’ala yang artinya “Perempuan-

perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang

keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan

perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan

laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).

Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka

memperoleh ampunan dan rizki yang mulia (Surga).” An-Nuur : 26.

9. Nikah saat melakukan ihram, orang yang sedang melaksanakan

ibadah ihram tidak boleh menikah, berdasarkan sabda Rasulullah

SAW yang artinya: “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah

atau melamar”.

10. Nikah dengan istri yang ditalak tiga, wanita diharamkan bagi

suaminya setelah talak tiga. Tidak dihalalkan bagi suami untuk

menikahinya hingga wanitu itu menikah dengan orang lain dengan

pernikahan yang wajar (bukan nikah tahlil), lalu terjadi cerai antara

keduanya. Maka suami sebelumnya diboleh-kan menikahi wanita
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itu kembali setelah masa ‘iddahnya selesai, sebagaimana firman

Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230.
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Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin

dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu

menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami

pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum

Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

11. Nikah dengan wanita yang senasab atau ada hubungan kekeluargaan.

12. Nikah dengan wanita yang masih bersuami.

13. Nikah dengan lebih dari empat orang.

E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

1. Menjaga diri dari perbuatan maksiat, agama Islam adalah agama yang

tidak pernah bertentangan dengan sesuatu hal yang bersifat alami. Oleh

karena itu syari’at Islam akan senantiasa selaras dengan fitrah manusia

normal. Dan diatara bukti keselarasan tersebut disyari’atkannya

pernikahan. Yang demikian itu karena manusia diciptakan didunia ini

dalam keadaan memiliki kebutuhan biologis, kebutuhan akan makan,

minum, tidur, dan kebutuhan seksual. Berbagai kebutuhan biologis

manusia normal ini tidaklah pernah dihapuskan atau dilalaikan dalam

Islam, akan tetapi diatur sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan

dengan tujuan utama diciptakannya manusia di dunia ini, yaitu
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beribadah kepada Allah. Bahkan pemenuhan terhadap berbagai

kebutuhan tersebut menjadi bagian dari ketaatan kepada Allah dan rasul-

Nya.

2. Mengamalkan Ajaran Rasulullah SAW sebagaimana telah dinukilkan

kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW kepada umatnya

untuk menikah, maka diantara tujuan menikah ialah meniru dan

menjalankan syari’at dan ajaran Rasulullah

3. Memperbanyak jumlah ummat Islam, adalah suatu hal yang lazim terjadi

dari pernikahan adalah dilahirkannya keturunan yang diatas punggung

merekalah terletak tanggung jawab perjuangan, dakwah, pembelaan

terhadap negara dan agama. Sebab dengan jumlah ummat yang banyak,

maka kekuatan ummat Islam akan bertambah, baik kekuatan militer,

ekonomi, dan kekuatan di bidang lainnya.

4. Membina rumah tangga yang Islami, rumah tangga adalah suatu tatanan

masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak, dan dari keluarga

inilah penerapan syariat dimulai. Setiap anggota keluarga bahumembahu

dalam menanamkan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, menumbuh

suburkan pengamalan syari’at dan memerangi kemungkaran. Dengan

demikian bila jumlah keluarga yang benar-benar telah menegakkan

syari’at telah banyak, maka suatu saat dari komunitas tersebut akan

terbentuklah suatu tatanan masyarakat yang islami. Dan dari tatanan

masyarakat yang islami itulah akan muncul tokoh-tokoh masyarakat

yang akan memperjuangkan kebenaran, baik melalui tulisan, tindakan,

pendanaan, kekuatan fisik dan lain-lainnya.

F. Rangkuman

1. Perkawinan menurut Islam dipandang sebagai perjanjian timbal balik yang

menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suami dan isteri.

Perkawinan adalah suatu persekutuan hidup demi pengesahan hubungan

seksual serta untuk mendapatkan keturunan atau anak. Perkawinan yang
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sembunyi-sembunyi atau kumpul kebo tidak dibenarkan sama sekali.

Suami harus menjadi pemimpin atau kepala keluarga yang harus

bertanggung jawab atas nafkah isteri dan anak. Sisi lain tentang

perkawinan menurut syara’ artinya akad yang di dalamnya membolehkan

masing-masing pasangan untuk bersenang-senang dengan pasangannya

melalui cara yang disyari’atkan.

2. Adapun dalil tentang pernikahan atau perkawinan ini banyak disebutkan

oleh Allah dalam Al-Qur’an yaitu, surah Ar. Ruum ayat 21, surah Adz

Dzariyaat ayat, surah Yaa Siin ayat 36, surah An Nahl ayat 72, surah An

Nisaa ayat 1, di samping dalil Al-Qur’an, dalam sabda Rasulullah SAW

juga banyak menjelaskan tentang pernikahan atau perkawinan, misalnya

hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya:

“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu

berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan

pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu

hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu.”

Selanjutnya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagaimana sabda

Rasulullah yang artinya: “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak

suka, bukan golonganku”.

3. Syarat nikah itu adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan

ia berada diluar hakikat sesuatu tersebut. Syarat sah nikah menurut

pendapat para ulama ada 10 (sepuluh) macam sebagaimana dijelaskan

sebelumnya. Sedang rukun nikah ialah hal yang hukum syar’i tidak

mungkin ada melainkan dengannya. Menurut jumhur ulama adalah hal

yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak

akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain hal yang

harus ada. Menurut jumhur ulama ada 4 (empat) rukun nikah. Yaitu:

pertama, sighat (ijab dan qabul). Kedua, istri (perempuan yang akan

dinikahi), ketiga, suami (pria yang akan menikah) dan keempat, wali pihak

yang menikahkan sebagaimana ditentukan oleh syara’.
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4. Sementara itu yang menjadi manfaat dan hikmah pernikahan tersirat

dalam firman Allah di surah Ar-Ruum ayat 21 yaitu, menjaga keturunan,

memperbanyak jumlah kaum muslim, menjaga kehormatan, menolong

kaum wanita dengan diberikan nafkah yang wajib ditanggung suami,

menjaga nasab, menumbuhkan ketenangan dan ketentraman, menjaga

masyarakat dari moral yang merosot, mengikat kekerabatan, dan lain-lain.

Demikian juga memberikan ruang untuk gejolak seks pada diri seseorang.

G. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita.

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa

kelompok dan mendiskusikan tentang materi perkawinan menurut

pandangan Islam.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

H. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

individu atau kelompok!

1. Sebutkan pengertian perkawinan menurut pandangan Islam!

2. Sebut dan jelaskan dalil-dalil yang membahas tentang perkawinan!

3. Sebutkan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah

perkawinan!

4. Terangkan macam-macam perkawinan!

5. Jelaskan tujuan dan manfaat perkawinan menurut pandangan Islam!
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MODUL KE-6

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

umat manusia melalui rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja,

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran

Islam serba meliputi dan dapat menjawab segala zaman. Ajaran Islam

terkandung dalam al-Qur’an dan Hadist. Dalam Islam, terdapat empat

dimensi penting, yaitu akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah,

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala

yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang

dilakukan oleh orang Islam. Dan muamalah adalah kegiatan yang mengatur

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia

untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah

muamalah dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli,

hutang piutang, syirkah (perkongsian), perbankan syari’ah, perkawinan,

kewarisan, jinayah, khilafah dan jihad. Tema yang keenam dari bagian ini

adalah tentang kewarisan.
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A. Pendahuluan

Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah

satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini selalu ada dalam

setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat

akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa

dirugikan. Oleh sebab itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap tentang

masalah waris yang terdapat dalam Alquran seperti (QS. An-Naml ayat 16 dan An-

Nisa ayat 7-12).

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian kewarisan, dalil-dalil naqli

yang membicarakan perihal harta warisan, rukun warisan, pembagian warisan

menurut ketentuan syara’ dan tujuan serta manfaat warisan menurut pandangan

Islam.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara

mandiri, dan mampumenggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian warisan dalam Islam.
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2. Menyebutkan dalil-dalil Naqli tentang harta warisan.

3. Menjelaskan rukun-rukun warisan.

4. Menerangkan secara rinci tentang tata cara pembagian harta warisan

menurut Islam.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama

Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila saja modul ini digunakan dengan tepat

maka akan mempermudah para siswa dalam proses pembelajarannya. Di

dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran dengan tema besar yaitu

“kewarisan”.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik.

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada guru

pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian diskusikan

dengan teman anda atau tanyakan kepada guru pembimbing atau orang

yang dianggap mampu.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali

langkah-langkah dengan seksama.

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran.

Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan

pendahuluan sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan

pembelajaran.
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2. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan.

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

1. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

seorang individu lain atau masyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para pengguna

modul agar dapat memahami pengertian warisan dalam Islam, memahami

tentang dalil-dalil yang membahas tentang warisan, rukun warisan,

memahami tata cara pembagian harta warisan menurut ketentuan syara’,

serta memahami tentang manfaat kewarisan menurut Islam. Dari

pemahaman tersebut diharapkan siswa mampu menarik kesimpulannya,

serta dapat mengambil hikmah atau nilai-nilai yang terkandung di

dalamnya untuk diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE-6

TEMA PELAJARAN TENTANG KEWARISAN

A. Pengertian Kewarisan

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem hukum kewarisan yang diatur

dalam Al-Qur’an, sunah, dan ijma’ atau ijtihad. Pewarisan menurut sistem

hukum kewarisan Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang

yang telah meninggal dunia, baik berupa hak-hak kebendaan maupun hak-hak

lainnya kepada ahli warisnya yang dinyatakan berhak oleh hukum.

Beberapa pendapat lain menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam adalah

seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta

peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa

bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan

ketentuan syariat.

Pengertian-pengertian hukum kewarisan Islam yang dikemukakan oleh

pakar hukum tersebut, pada dasarnya bahwa hukum kewarisan Islam berkaitan

dengan berakhirnya harta kekayaan atau kepemilikan seseorang pada saat

meninggal dunia kepada ahli warisnya secara ijbari atau otomatis. Sehingga dapat

dipahami bahwa menurut hukum kewarisan Islam, pewarisan dapat terjadi

setelah pewaris meninggal dunia, maka peralihan harta kekayaan kepada yang

termasuk ahli waris pada saat pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai

pewarisan. Sehingga disebut pewarisan setelah meninggalnya seseorang, maka

kekayaannya terlepas darinya dan akan segera berpindah menjadi milik ahli

waris yang ditinggalkan dan dinyatakan berhak oleh ketentuan hukum Islam.

B. Dalil tentang Kewarisan

Adapun berkenaan dengan dalil-dalil yang membicarakan tentang

kewarisan dalam Islam ini, firman Allah dalam Al-Qur’an di surah An-

Nisa’ ayat 7, 11, 12 dan 176.
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Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa

dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut

bahagian yang telah ditetapkan”.

Ayat tersebut diturunkan karena pada masa jahiliyyah harta warisan

hanya diberikan kepada orang-orang yang kuat dan yang ikut berperang.

Sedangkan orang-orang lemah seperti wanita dan anak-anak tidak

mendapatkan bagian sama sekali.

Pada ayat ke-11 Allah Ta’ala bercerita tentang bagian yang di dapat dari

harta warisan oleh Ushul (kerabat atas si mayit, seperti, ayah, ibu, kakek dst ke

atas) dan Furu’ (kerabat bawah si mayit, seperti, anak dan cucu dan seterusnya

sampai ke bawah).
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Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian

dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih

dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika

anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan

untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang

yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya

(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu

mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan

anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Selanjutnya Firman Allah SWT pada surat An-Nisaa’ ayat ke-12, pada

ayat ini Allah SWT menyebutkan tentang bagian harta warisan yang di

dapatkan oleh suami istri dan sudara-saudari seibu.
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Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu

mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah

dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak,

Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-

hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak

meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang

saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),

Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi

jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau

sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli

waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-

benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Pada Firman Allah Ta’ala pada surat an-Nisaa’ ayat ke-176 Allah Ta’ala

menyebutkan tentang bagian harta warisan bagi saudara saudari kandung dan

saudara atau saudari seayah.
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Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang

meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara

perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari

harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai

(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi

jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga

dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli

waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian

seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu

tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Adapun hadits Rasulullah yang bercerita tentang harta warisan yaitu

sabda Rasulullah SAW:

)متفق عليه(فرائض بأهلها فما بقي فهو ألولى رجل ذكرألحقوا ال
Artinya, “Berikanlah bagian-bagian itu (harta warisan) kepada keluarganya yang

berhak (mendapatkannya), jika masih ada yang tersisa maka yang utama

mendapatkannya adalah lelaki terdekat (kekerabatannya).” (Muttafaqun ‘alaihi)

Apabila kita gabungkan hadits ini dengan ayat-ayat di atas maka telah

sempurnalah hukum-hukum faraidh yang berkaitan dengan bagian-bagian

yang di dapat oleh masing-masing keluarga yang berhak mendapatkannya.

Yang mana di dalam hadits yang mulia ini menyebutkan siapa yang berhak

mendapatkan sisa harta warisan yang telah dibagikan kepada keluarga yang
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berhak mendapatkan bagian sesuai bagian-bagiannya masing-masing. Yang

berhak mendapatkan sisa pembagian harta warisan adalah ‘ashabah terdekat

dengan nasab.

C. Rukun dan syarat kewarisan

Rukun waris itu ada tiga macam, yaitu :

a. Waris (ahli waris). Waris adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan

lantaran mempunyai hubungan sebab-sebab untuk mempusakai seperti

adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) yang hubungan hak

perwalian dengan si muwaris.

b. Muwaris (yang mewariskan). Muwaris adalah orang yang meninggal dunia,

baik mati hakiki maupun mati hukmi. Mati hukmi ialah suatu kematian yang

dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun ia

sesungguhnya belummati sejati.

c. Maurusun atau tirkah (harta peninggalan). Maurus adalah harta benda yang

ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang akan diwarisi kepada

ahli waris setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang

dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun

disebut juga dengan tirkah atau turats.

Syarat mendapat warisan ada tiga macam, yaitu:

1. Matinya muwaris, baik mati secara hakiki atau secara hukmi, maka ia

dihukumkan mati secara hakiki.

2. Hidupnya waris setelah matinya muwaris, walaupun hidupnya secara

hukum, seperti anak dalam kandungan, maka secara hukum ia dikatakan

hidup.

3. Tidak adanya penghalang untuk memperoleh warisan.

D. Ketentuan pembagian warisan

Pembagian harta warisan dari orang yang sudah meninggal dunia

merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus di lakukan
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sebelum harta warisan di bagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang

si mayatlah yang harus terlebih dahulu di senelaikan. Alhi waris dalam

pembagian harta warisan terbagi dua macam yaitu ahli waris zawil (yang

bagiannya telah ditentukan) dan ahli waris ashabah (yang bagiannya berupa sisa

setelah diambil oleh zawil furud).

a. Alhi waris Zawil Furud

Ahli waris memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh
Allha.

1. Mendapatkan bagian 1/2

x Suami,jika tidak ada anak,cucu

x Anak perempuan, jika tidak ada saudara laki-laki tau perempuan

x Cucu perempuan, jika sendirian

x Saudara perempuan sekandung jika sendirian

x Saudara perempuan sebapak sendirian

2. Mendapatkan bagian 1/4

x Suami, jika ada anak atau cucu

x Istri, jika tidak ada anak / cucu

3. Mendapatkan bagian 1/8

x Istri , jika memiliki anak / cucu

4. Mendapatkan bagian 2/3

x Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki

x Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika tidak ada anak

laki-laki atau perempuan sekandung

x Dua saudara perempuan sekandung, jika tidak ada saudara

perempuan sebapak atau tidak ada anak laki-laki tau perembuan

sekandung

x Dua saudara perempuan sebapak, jika tidak ada saudara perempuan

sekandung.

5. Mendapatkan bagian 1/3

x Ibu, Jika tidak ada anak /cucu
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x Dua saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. jika

tidak memiliki bapak,kakek, anak laki-laki,cucu laki-laki.

x Kakek, jika bersama dua orang saudara kandung laki-laki, tau

empat saudara kandung perempuan, atau seorang saudara

kandung laki-laki dan dua orang saudara kandung perempuan.

6. Mendapatkan bagian 1/6

x Ibu, Jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu

lak-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih tua dari dua yang

sekandung atau sebapak atau seibu.

x Nenek, jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang

mewarisinya

x Bapak secara mutlak mendapat 1/6, baik orang yang meninggal

memiliki anak atau cucu

x Kakek, jika tidak ada bapak

x Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, jika yang

meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki

x Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama dengan anak

perempuan tunggal , tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak

laki-laki paman dari bapak

x Saudara perempuan sebapak, jika ada satu saudara perempuan

sekandung, tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada

ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki.

E. Tujuan dan Manfaat Kewarisan

Hukum waris Islam ini memberi jalan keluar yang adil untuk semua

ahli waris. Berikut beberapa manfaat yang dapat dirasakan, yaitu:

1. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang

harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati.

Orang yang paling durhaka adalah orang yang menantang hukum
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syariah. Syariah itu sendriri diturunkan untuk kebaikan umat islam dan

memberi jalan keluar yang palingsesuai dengan karakter dan watak dari

masing-masing manusia.

2. Menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang

diterapkan, mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang

dapat berjuang pada tragedi pertumpahan darah. Meski dalam prakteknya,

selalu saja muncul penenttangan yang bersumber dari akal pikiran.

F. Rangkuman

1. Kewarisan merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan

pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada

orang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk untuk terwujudnya

kewarisan harus ada tiga unsur yaitu : a. Orang mati, yang disebut

pewaris atau yang mewariskan, b. Harta milik orang yang meninggal

dunia, c. Satu atau beberapa orang yang masih hidup sebagai keluarga

dari orang yang meninggal yang disebut juga sebagai ahli waris.

2. Adapun berkenaan dengan dalil-dalil yang membicarakan tentang

kewarisan dalam Islam ini, firman Allah dalam Al-Qur’an di surah An-

Nisa’ ayat 7, 11, 12 dan 176. Serta hadits Rasulullah dari Ibnu Mas'ud

yang artinya: "Dari Ibnu Mas'ud, katanya : bersabda Rasulullah saw..

"Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah al

faraidh dan ajarkanlah kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia

yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi

dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya,

maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitaukan

pemecahan masalah kepada mereka. " (H.R Ahmad)

3. Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari kewarisan ini adalah

terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang

harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati.

Orang yang paling durhaka adalah orang yang menantang hukum
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syariah.Syariah itu sendriri diturunkan untuk kebaikan umat islam

dan memberi jalan keluar yang palingsesuai dengan karakter dan

watak dari masing-masing manusia. Menciptakan keadilan dan

mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang diterapkan, mencegah

munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berjuang

pada tragedi pertumpahan darah. Meski dalam prakteknya, selalu

saja muncul penenttangan yang bersumber dari akal pikiran.

G. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita.

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa

kelompok dan mendiskusikan tentang permasalahan harta warisan

menurut tuntunan syari’at Islam.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

H. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

individu atau kelompok!

1. Sebutkan pengertian kewarisan menurut pandangan Islam!

2. Jelaskan dalil-dalil yang berkenaan dengan kewarisan dalam Islam!

3. Sebutkan rukun dan syarat-syarat kewarisan dalam Islam!

4. Uraikan bagaimana sistem pembagian kewarisan menurut hukum

Islam!

5. Jelaskan tujuan dan manfaat kewarisan dalam Islam!
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MODUL KE-7

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

umat manusia melalui Rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja,

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran

Islam meliputi seluruh aspek kehidupan umat manusia dan dapat

menjawab segala persoalan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-

Qur’an dan Hadis. Dalam Islam, terdapat empat dimensi penting, yaitu

akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah,

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala

yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang

dilakukan oleh orang Islam. Dan mumalah adalah kegiatan yang mengatur

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia

untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah muamalah

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, hutang piutang,

syirkah (perkongsian), perbankan syari’ah, perkawinan, kewarisan, jinayah,

khilafah dan jihad. Tema yang ketujuh dari bagian ini adalah tentang jinayah.
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A. Pendahuluan

Dalam pandangan masyarakat, khusus dalam kehidupan umat Islam

terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut tindak pelanggaran

yang dilakukan manusia. Dengan adanya hal itu, maka dibuatlah aturan

yang mempunyai kekuatan hukum dengan berbagai macam sangsi. Sangsi

yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Oleh

karena itu, dalam hukum Islam diterapkan jarimah (hukuman) dalam

hukum Jinayah Islam yang bertindak sebagai pencegahan kepada setiap

manusia, dan tujuan utamanya adalah supaya jera dan merasa berdosa jika

ia melanggar.

Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian jinayah, dalil-dalil

naqli yang membahas perihal jinayah, macam-macam jinayah serta tujuan

dan manfaat jinayah menurut Islam.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
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sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai

kaidah keilmuan.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian jinayah.

2. Menyebutkan dalil-dalil Naqli yang berkenaan dengan jinayah.

3. Menjelaskan tentang macam-macam jinayah.

4. Menerangkan secara jelas tujuan dan manfaat jinayah menurut

Islam.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila saja modul ini digunakan

dengan tepat maka akan mempermudah para siswa dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pembelajaran

dengan tema besar yaitu “jinayah”.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik.

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam

modul.

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada

guru pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru

pembimbing atau orang yang dianggap mampu.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali

langkah-langkah dengan seksama.



91

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran. Sebelum

masuk ke materi, terlebih dahulu akan disajikan pendahuluan

sebagai pengantar awal (muqaddimah awal).

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi yang

dibahas.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang muncul.

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan.

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

1. Mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

individu lain atau masyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada para siswa sebagai

pengguna modul agar dapat memahami pengertian jinayah dan dalil-dalil

yang menerangkan perihal jinayah, memahami juga macam-macam jinayah

serta tujuan dan manfaat jinayah menurut pandangan Islam. Dari pemahaman

tersebut diharapkan siswa mampu menarik kesimpulannya, serta dapat

mengambil hikmah atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk

diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari.
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KEGIATAN BELAJAR KE-7

TEMA PELAJARAN TENTANG JINAYAH

A. Pengertian Jinayah

Secara bahasa kata jinayat adalah bentuk jama’ dari kata jinayah yang

berasal dari janaa dzanba yajniihi jinaayatan yang berarti melakukan dosa.

Sekalipun isim mashdar (kata dasar), kata jinaayah dijama’kan karena ia

mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Kadang-kadang ia mengenai jiwa

dan anggota badan, baik disengaja ataupun tidak. Menurut istilah syar’i,

kata jinaayah berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi

hukuman qishash atau membayar denda.

Tujuan disyari’atkannya adalah dalam rangka untuk memelihara akal,

jiwa, harta dan keturunan. Ruang lingkupnya meliputi berbagai tindak

kejahatan kriminal, seperti : pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh

seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh atau melukai orang

lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain

sebagainya. Di kalangan fuqaha’, perkataan jinayah berarti perbuatan –

perbuatan yang terlarang menurut syara’. Selain itu, terdapat fuqaha' yang

membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam

dengan hukuman hudud dan qishash tidak termasuk perbuatan-perbuatan

yang diancam dengan hukuman ta’zir. Istilah lain yang sepadan dengan

istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan–larangan syara’ yang

diancam Allah dengan hukuman had atau ta’zir.

Dengan demikian jelas bahwa kata jinayahmenurut syariat Islam ialah

segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk dilakukan; setiap

perbuatan yang dilarang oleh syari’at harus dihindari, karena perbuatan itu

akan menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta

benda. Adanya hukuman (‘uqubat) atas tindak kejahatan adalah untuk
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melindungi manusia dari kebinasaan hidup terhadap lima hal yang

mutlak (al-dharuriyyat al-khamsah) pada manusia; yaitu agama, jiwa, akal,

harta, dan keturunan atau harga diri. Seperti ketetapan Allah tentang

hukuman mati terhadap pembunuhan, tujuannya tidak lain adalah agar

jiwa manusia terjamin dari pembunuhan.

B. Dalil tentang Jinayah

Hal ini dapat di pahami dalm firman Allah berikut ini :

×1Å�V� XTr̄Û¥©�_¡ª�Ù� ��¸Q�SXj\Or®�
T Ê
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Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup

bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. Q.S. Al-

Baqarah ayat 179.

Ayat ini mengandung arti bahwa pelaksanaan hukuman qishash

walaupun tampaknya kejam, namun mempunyai daya tangkal yang ampuh

bagi meluasnya tindakan pembunuhan jika tidak diatasi dengan sanksi

yang berat, seperti qishash ini.

Dalam surah al-Maidah ayat 49 Allah juga menegaskan:

©D U	XT1Å�ÕO ��1ÇJX= ØoW���\-̄�W$Ws5U	�����YXTÕÌ ¯��.V"×1ÉF XÄ��XSØF U	×1ÉF ×q [kØP ��XT

D U	|_SÄ=°)ÙÝWc�C WÃ¨¹ØÈ W���W%W$Ws5U	����\�ÙkV� ¯��D ¯ VÙ��×S�� XSV"×1Q ØÆ�� VÙ

� X.�5U	ÀicmÄc����D U	1ÆM ]�o¦¡Äc¨¹ ØÈW�̄�×1®M ®�SÈ5Él��D ¯� XT�<nm°:[�]C °K%¥���=���

WDSÁ�¦�� [ÝV�§²¨
Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut

apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.

dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan
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kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka

berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa

Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka

disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan

manusia adalah orang-orang yang fasik”.

C. Klasifikasi Jinayah

a. Klafikasi Berdasarkan Sanksi Hukum

Para ulama pada umumnya mengelompokan jinayah dengan melihat

sanksi hukuman yang ditetapkan, kepada tiga kelompok: qishash,

hudud, (jamak dari had) dan ta’zir.

1. Qishash, qishash adalah tindakan kejahatan yang sanksi hukumannya

adalah balasan setimpal, dan didenda darah (diat). Termasuk

kedalam kelompok ini adalah tindakan pidana:

pembunuhan:penghilangan anggota badan, dan pelukaan.

2. Hudud, hudud (jamak dari ; had) adalah tindakan kejahatan yang

sanksi hukumannya telah ditetapkan secara pasti oleh Allah

dan RasulNya. Termasuk kedalam kelompok ini tindak

pidana:pencurian, perampokan, perzinaan, tuduhan zinah (qadzaf),

minuman keras, makar, dan murtad.

3. Ta’zir, ta’zir adalah tindakan kejahatan lain yang tidak di ancam

hukuman qishash atau diat, dan tidak pula diamcam dengan hudud.

Dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh negara.

b. Klafikasi berdasarkan sanksi hukum, di samping pengelompokan di atas ada

pula ulama yang mengelompokan jinayah dengan melihat kepada hak

siapa yang terlanggar dalam peristiwa kejahatan itu. Pengelompokan ini

berkaitang dengan boleh-tidaknya pelaku kejahatan itu dimaafkan. Di

bawah ini adalah pengelompokan jinayah kepada empat macam:

1. Kejahatan yang melanggar hak hamba. Kejahatan yang melanggar

hak hamba secara murni adalah kejahatan yang termasuk kelompok
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yang diancam hukuman qishash, dan atau diat, yaitu : pembunuhan,

tindakan penghilangkan bagian anggota badan, dan tindakan

pelukaan, yang dilaksanakan hukumannya diserahkan seluruhnya

kepada korban kejahatan.

2. Kejahtan yang melanggar hak Allah. Kejahatan yang melanggar hak

Allah atau kepentingan umum (publik) secara murni, yaiyu:

perzinaan, minuman keras, perampokan, makar, dan murtad.

Adanya pemberian maaf dari korban kejahatan tidak memengaruhi

pelaksanaan hukuman.

3. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak

Allah, namun hak hamba lebih dominan. Kejahatan jenis ini

merupakan kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur

dengan hak Allah, namun hak hamba lebih dominan. Yang termasuk

katagori kejahatan ini adalah tuduhan zina tampa bukti. Menurut

bagian ulama, ancaman hukuman pelaku kejahatan ini dapat

dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban kejahatan.

4. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak

Allah, namun hak Allah lebih dominan. Kejahatan jenis ini

merupakan kejahatan yang melanggar hak Allah, yang berbaur

dengan hak hamba namun hak Allah lebih dominan. Yang termasuk

kedalam katagori tidakan kejahatan ini adalah pencurian. Dalam hal

ini, menurut sebagian ulama, pihak korban kejahatan dapat

memaafkan pelaku kejahatan, selama khususnya belum masuk

pengadilan.

D. Tujuan danManfaat Jinayah

Tujuan diterapkannya hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia

dan akhirat (mengambil segala yang bermaslahat serta menolak segala yang

merusak dalam rangka menuju keridhaan Allah sesuai dengan prinsip tauhid).
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Ditinjau dari segi prioritas kepentingannya bagi kehidupan manusia, tujuan

diterapkannya hukum terbagi menjadi lima, yaitu:

1. Memelihara agama

2. Memelihara jiwa

3. Memelihara akal

4. Memelihara keturunan dan kehormatan

5. Memelihara harta

Adapun yang menjadi faedah dan manfaat dari pelaksanaan Jinayat adalah

sebagai berikut:

1. Menjaga keselamatan nyawa dari terjadinya perbuatan saling bunuh

membunuh antar sesama.

2. Menjaga keamanan maruah di dalammasyarakat daripada segala fitrah tuduh-

menuduh.

3. Menjaga keamanan maruah di dalam harta benda dan nyawa daripada

kecurian, ragut dan lain-lain.

4. Berhubung dengan keamanan negara dan menyelenggarakan keselamatan diri.

5. Perkara yang berhubung di antara orang-orang Islam dengan orang-orang

kafir di dalam negara Islam Pembunuhan

E. Rangkuman

1. Secara bahasa kata jinaayaat adalah bentuk jama’ dari kata jinayah yang

berasal dari janaa dzanba yajniihi jinaayatan yang berarti melakukan

dosa. Sekalipun isim mashdar (kata dasar), kata jinaayah dijama’kan

karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Kadang-kadang ia

mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja ataupun tidak.

Menurut istilah syar’i, kata jinaayah berarti menganiaya badan sehingga

pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishash atau membayar denda.

2. Dalam Islam dijelaskan berbagai norma atau peraturan yang mesti

ditaati oleh setiap mukalaf, hal itu telah termaktup dalam sumber

fundamental Islam Al-Qur’an, terkait dengan jinayah ini, Allah
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menegaskan dengan firman-Nya di banyak surah di antaranya disebutkan

dalam Al-Baqarah ayat 179, dalam surah Al-Maidah ayat 49, dan dalam

surah An-Nisa’ ayat 65.

3. Adapun tujuan disyari’atkannya jinayah adalah dalam rangka untuk

memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Ruang lingkupnya meliputi

berbagai tindak kejahatan kriminal, seperti : Pencurian, perzinahan,

homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh

atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan

kekacauan dan lain sebagainya. Di kalangan fuqaha’, perkataan jinayah

berarti perbuatan – perbuatan yang terlarang menurut syara’. Selain itu,

terdapat fuqaha' yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-

perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash –tidak

termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta’zir. Istilah

lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan –

larangan syara’ yang diancamAllah dengan hukuman had atau ta’zir.

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita.

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa

kelompok dan mendiskusikan tentang materi jinayah.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

G. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

individu atau kelompok!

1. Jelaskan pengertian jinayah menurut pandangan Islam!

2. Kemukakan dalil-dalil yang berkaitan dengan jinayah!

3. Sebut dan jelaskan macam-macam jinayah menurut Islam!

4. Jelaskan tujuan dan manfaat dilaksanakannya hukum jinayah bagi

kehidupan umat Islam!
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MODUL KE-8

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

umat manusia melalui Rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja,

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran

Islam meliputi seluruh bidang kehidupan umat manusia dan dapat

menjawab segala perkembangan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam al-

Qur’an dan Hadist. Dalam Islam, terdapat empat bidang penting yang

wajib dipelajari dan dipahami yaitu bidang akidah, bidang akhlak, bidang

ibadah, dan bidang muamalah.

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah,

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala

yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang

dilakukan oleh orang Islam. Dan muamalah adalah kegiatan yang mengatur

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia

untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah muamalah

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, hutang piutang,

syirkah (perkongsian), perbankan syari’ah, perkawinan, kewarisan, jinayah,

khilafah dan jihad. Tema yang kedelapan dari bagian ini adalah tentang khilafah.
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A. Pendahuluan

Islam telah menetapkan sistem pemerintahan dengan sistem khilafah

dan menjadikannya sebagai satu satunya sistem pemerintahan bagi daulah

khilafah atau khilafah Islamiyah dengan melihat nash dan fakta sejarah

kejayaan yang pernah dicatat dalam lembaran sejarah kegemilangan Islam

sejak pertama kali tegaknya Islam di Madinah sebagai mabda’ (ideologi)

sampai runtuhnya khilafah Islam terakhir di Turki pada tanggal 3 Maret

1924, serta sisa-sisa penerapan Islam di negeri kaum Muslimin, terbukti

bahwa Islam merupakan agama politik dan spiritual.

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslimin

di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban

dakwah ke segenap penjuru dunia. Dengan demikian, dapat dipahami

makna Khilafah digunakan oleh Al-Qur’an untuk siapa yang diberi

kekuasaan mengelolah wilayah, baik luas maupun terbatas. Dalam modul

ini dijelaskan tentang pengertian khilafah menurut pandangan Islam, dalil

naqli tentang khilafah, syarat khilfah menurut Islam, di samping itu juga

dijelaskan tentang tujuan dan manfaat khilafah dalam Islam.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
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terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya.

KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai

kaidah keilmuan.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian khilafah dalam Islam.

2. Menyebutkan dalil-dalil Naqli yang menjelaskan tentang khilafah.

3. Menguraikan secara jelas tentang syarat-syarat khilafah dalam Islam.

4. Menjelaskan tujuan dan manfaat khilafah dalam Islam.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, dan bila modul ini digunakan

dengan tepat maka akan mempermudah siswa dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pebelajaran

dengan tema besar yaitu “khilafah”.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

1. Baca uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik.

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada

guru pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru

pembimbing atau orang yang dianggap mampu.
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5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali

langkah-langkah dengan seksama

Petunjuk Teknis

1. Pra pembelajaran

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran. Sebelum

masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai pengantar.

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu

yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi pangguna

modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

2. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul.

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan.

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

3. Setelah Pembelajaran

a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

seorang individu lain atau masyarakat secara luas.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa pengguna modul

untuk dapat memahami tentang pengertian khilafah menurut pandangan

Islam, memahami juga tentang dalil-dalil naqli yang menerangkat khilafah,

syarat-syarat khilafah, serta memahami secara tuntas tujuan dan manfaat

khilafah dalam Islam. Setelah materi yang dipelajari sudah mampu dikuasai

kepada siswa diharapkan untuk dapat menarik kesimpulan sendiri serta

mengambil pelajaran terbaik untuk diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-

hari.
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KEGIATAN BELAJAR Ke-8

TEMA PELAJARAN TENTANG KHILAFAH

A. Pengertian Khilafah

Pengertian Kata khilafah dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata

benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif

yang disebut khalifah. Kata khilafah dengan demikian menunjuk pada

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang

disebut khalifah. Oleh karena itu tidak akan ada suatu khilafah tanpa

adanya seorang khalifah.

Sedangkan secara teknis, khilafah adalah lembaga pemerintahan Islam

yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah. Khilafah merupakan

medium untuk menegakkan agama dan memajukan syari’ah. Dari

pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan

bahwa Islam meliputi di wa ad-daulah (agama dan negara).

B. Dalil tentang Khilafah

Kajian secara sematik, dapat ditemukan pula dalam beberapa ayat Al-

Qur’an mengenai makna khalifah. Terdapat dua kata yang di ulang dalam

Al-Qur’an: Pertama, surat Al-Baqarah ayat 30 Allah menegaskan.

Ùl̄� XTW$�V�| v̂�Xq°R V�®��� Q \-Ú °�r̄Q7 ¯�¸#°Ã� \Cr̄Û¨º ×q )]��<R [Ýk̄ \\���ßSÅ�� V�

Ä# \ÈÙI U%U	�SMn°ÙC W%Ài ¦�ÙÝÄc� SMn°ÙÁ�°ÝÔ�Rd XTXÄ�� W%°G����ÀCÙVZ8XTÀZ̄O�_�È5[�°i Õ-SV �

Ã�°Fi V�È5XT\�V��W$� V�ßr̄Q7 ¯�Ä1Q ÕÃU	� W%�YWDSÀ-Q ØÈ V"§¬©¨
Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."



103

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan

darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui

apa yang tidak kamu ketahui."

Kedua, Allah menegaskan dalam Al-Qur’an di surah Shaad ayat 26:

Àj�ÄT�\i� Wc� �5̄�\�� R<Ú \È\B<R [Ýk̄ \\r̄Û¨º ×q )]��/ ÅK ØP�� VÙWÛ ØÜW�¥���=���

©F� SVÙ��� ¯��YXT§Ì ¯��.V"�sXS\IÙ� ��\�� ¦²ÄjVÙCWÃ©#k̄�\y������D ¯�WÛÏ°� ����

WDS~ ¦²WcC WÃ©#k̄�\y����×1ÀIV�³!�[k WÃ�ic°i [�� \-̄���S¾�Q6W3×SWc

ª!�_�°VÙ���§«¯¨
Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah

(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara

manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia

akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang

sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka

melupakan hari perhitungan”.

Dalam bentuk jamak (jama’taqsir), kata khalifah memiliki dua kata

khalaif dan khulafa. Kata khalaif diulang sebanyak empat kali dalam Al-

Qur’an. Yaitu dalam surat Al-An’am ayat 165, surat Yunus ayat 14, Yunus

ayat 37, dan Fathir ayat 39. Adapun kata khulafa, bentuk jamak kedua dari

kata khalifah diulang sebanyak tiga kali dalam Al-Qur’an. Yaitu surat Al-

A’raf ayat 69, Al-A’raf ayat 74, dan An-Naml ayat 62.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa makna khalifah digunakan

oleh Al-Qur’an untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik
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luas maupun terbatas. Mufassir lain misalnya Imam Al-Maraghi

mengartikan khalifah sebagai “sesuatu jenis lain dari makhluk sebelumnya

namun dapat pula diartikan, sebagai pengganti (wakil) Allah SWT. Dengan

misi untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya terhadap kehidupan umat

manusia”.

Terhadap arti yang pertama pemahaman Imam Al-Maraghi hampir

senada dengan kebanyakan mufassir lain, dan terhadap arti yang kedua

Imam Al-Maraghi lebih menyandarkan kepada firman Allah kepada Nabi

Daud agar menjadi pemimpin atas kaumnya, yaitu: Artinya: “Hai Daud,

sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi.”

( Q.S. Shaad ayat 26).

Kata khilafat diturunkan dari kata khalafa, yang berarti seseorang yang

menggantikan orang lain sebagai pengantinya. Seperti Musa berkata

kepada saudaranya yaitu Harun, dan ini juga ditegaskan oleh Allah dalam

al-Qur’an di surah Al-A’raf ayat 142.

� W5Õi WÃ� XTXT�³ \{SÄ%|ÚÜ°:� Q U2>
 V�ÙkV�� \I� X=Õ-\-Ù"U	 XT�nÕ�\È ¯��1W*VÙÁ0� V�k°%

à�°O ¯P�Xq|¦j°È W�×q U	>
 V�ÙkV��W$�V� XT�³ \{SÄ%°Oj¦\/]|ETÄm� \F³ ®BÙÝÉ Ø\��r̄Û

r®*×SV�ÕZ̄ Õ� U	XT�YXTÕÌ̄��*V"�#k̄�\yWÛÏ°i ¦�ÙÝÀ-Ù� ��§ª«¨

Artinya: “Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah

berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu

dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan

Tuhannya empat puluh malam, dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu

Harun: “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan

janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan”.

Istilah khilafah adalah sebutan untuk masa pemerintahan khilafah.

Dalam sejarah, khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa
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tertentu, seperti khilafah Abu Bakar, khilafah Umar bin Khattab, khilafah Usman bin

Affan dan khilafah Ali bin Abi Thalib untuk melaksanakan wewenang yang

diamanahkan kepada mereka.

Secara historis intitusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai

pengganti Rasulullah SAW dalam memimpim umat Islam sehari setelah beliau

wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab,

Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Setelah Ali

bin Abi Thalib wafat, kedudukan sebagai khalifah kemudian dijabat oleh putra Ali

yaitu Hasan bin Abi Thalib selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan

menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka Hasan

menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawwiyah bin Abu Sufyan. Dan

akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali

dalam satu kepemimpinan politik, di bawahMu’awwiyah bin Abi Sufyan.

Di sisi lain, penyerahan itu juga menyebabkan Mu’awwiyah menjadi penguasa

absolut dalam Islam. Tahun 41 H (661 M), tahun persatuan itu, dikenal dalam sejarah

sebagai tahun jama’ah (‘am jama’ah). Dengan demikian berakhirlah masa yang

disebut dengan masa Khulafa’ur Rasyidin, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah

dalam sejarah politik Islam. Kemudian pendefinisian khilafah dan imamah tersebut,

memperlihatkan walaupun antara memelihara agama dan mengatur dunia

merupakan dua bidang aktivitas yang berbeda, namun antara urusan agama dan

urusan negara atau politik tidak dapat dipisahkan. Khalifah adalah orang yang

mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan

hukum-hukum syari’ah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan

kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan

pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk

menerapkan seluruh hukum syariah.

Jadi orang yang memegang urusan kaum Muslim tidak menjadi seorang

khalifah kecuali dibaiat oleh Ahl al-Halli wa al-Aqdi yang ada di tengah-tengah umat

dengan baiat in’iqad yang sesuai dengan syari’ah. Baiat dilaksanakan atas dasar

keridhaan dan pilihan bebas, dan ia harus memenuhi seluruh syarat in’iqad khalifah

setelah Ali bin Abi Thalib.
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Dengan demikian maka yang menjadi dasar hukum wajibnya khilafah ini

ditegaskan oleh Allah dalamAl-Qur’an di surah An-Nur ayat 55:

\i WÃXT����WÛÏ °�������SÄ= W%�XÄÔ2 Å�= °%��SÉ °-WÃXT°0� \Ū ��¡� ��Ô2 ÀI�= [Ý̄ Ù¼W*Ô�XjV�

r̄Û¨º ×q )]���\-��\�Q Øb W*Ôy ��|ÚÏ°� ����C °%×1̄Ī ×�V��C X=¦L�X.ÄkV� XT×1ÈNP�

Ä1ÆM V@c°jt°� �����³ _³V"×q ��×1ÈNP�1ÆM �@ V� °FiW�ÄjV� XT�C°K%°i ØÈW�×1̄I°Ù ×S\\� ;=Ù%U	�

³ ®BW5TÀi È�ØÈ Wc�Y|ESÅ�̄n Õ�Èdr̄�� >�Ùk[��CW%XTWm [Ý��\i ØÈW�\�°�� Vl

\�®��� V� 
TÊ
VÙÄ1ÉFWDSÁ�¦�� [ÝÙ� ��§®®¨
Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara

kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh

akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah

menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan

meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan

Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam

ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan

tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang

(tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

Selanjutnya Allah juga menegaskan di surah An-Nisa’ ayat 59:

� W%XT�� R<\È X= W%D U	�# ¦y ×m}5°0� Wc)[ ��̄�+Ȳ�D U	]! �k��� SM ®�WDSÅ��T )]���

� R<ØoV"�XÄXT\jSÀ-U2VR V���=���<QXn ¦§×�Ä%��SÀ-Q VÀVÙ�SM ®���W%XTÄ#¦y ×m È5°0� Wc)[�� ¯��Ȳ�

�<Ýc©SÙcU%§®²¨
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Artinya: “Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk

mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasan kami), melainkan karena

tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu, dan telah Kami

berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat

dilihat, tetapi mereka Menganiaya unta betina itu. dan Kami tidak memberi

tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti”.

Tidak diragukan lagi bahwa perintah untuk mentaati ulil amri

mengandung perintah untuk mewujudkan orang yang berhak untuk

ditaati. Yang dimaksud disini adalah khalifah. Adanya ulil amri

menyebabkan terlaksananya kewajiban menegakkan hukum syara’,

sedangkan mengabaikan terwujudnya ulil amri menyebabkan tersia- sianya

hukum syara”. Jadi, mewujudkan ulil amri itu adalah wajib, karena kalau

tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram,

yaitu menyia-nyiakan hukum syara’.

C. Syarat-Syarat khilafah

Berkenaan dengan kriteria dan syarat pengangkataan seorang khalifah,

banyak pendapat di kalangan ulama yang mengatakan bahwa syarat yang

harus dipenuhi ada tujuh sehingga ia layak menduduki jabatan Khilafah

dan sah akad baiat kepadanya dalam Kekhilafahan. Adapun tujuh syarat

tersebut merupakan syarat in‘iqaad (syarat legal). Jika kurang satu syarat

saja maka akad kekhilafahannya tidak sah.

2. Syarat In‘iqaad khilafah pertama adalah khalifah harus seorang Muslim.

Sama sekali tidak sah Khilafah diserahkan kepada orang kafir dan tidak

wajib pula menaatinya, karena Allah SWT telah berfirman yang artinya:

“Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang

kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin”. (QS an-Nisa’ 141.

3. Khalifah harus seorang laki-laki. Khalifah tidak boleh seorang

perempuan, artinya ia harus laki-laki. Tidak sah Khalifah seorang
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perempuan. Hal ini berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh

Imam al-Bukhari dari Abu Bakrah yang berkata, ketika sampai berita

kepada Rasulullah saw. Bahwa penduduk Persia telah mengangkat

anak perempuan Kisra sebagai raja, kemudian Rasulullah SAW beliau

bersabda yang artinya: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang

menyerahkan urusannya kepada perempuan”. (HR al-Bukhari).

4. Khalifah harus baligh (laki-laki dewasa), khalifah tidak boleh orang

yang belum baligh. Hal ini sesuai dengan riwayat Abu Dawud

dari Ali bin Abi Thalib ra., bahwa Rasul SAW pernah bersabda yang

artinya: “Telah diangkat pena (beban hukum, peny.) dari tiga golongan:

dari anak-anak hingga ia balig; dari orang yang tidur hingga ia bangun;

dan dari orang yang rusak akalnya hingga ia sembuh”. (HR Abu

Dawud).

5. Khalifah harus orang yang berakal. Orang gila tidak sah menjadi

khalifah, karena orang gila tidak layak mengatur urusannya sendiri.

Dengan demikian, lebih tidak layak lagi jika orang gila mengatur

berbagai urusan manusia.

6. Khalifah harus seorang yang adil. Orang fasik tidak sah diangkat

sebagai khalifah. Adil merupakan syarat yang harus dipenuhi demi

keabsahan kekhilafahan dan kelangsungannya.

7. Khalifah harus orang merdeka. Sebab, seorang hamba sahaya adalah

milik tuannya sehingga ia tidak memiliki kewenangan untuk mengatur

urusannya sendiri. Tentu saja ia lebih tidak memiliki kewenangan untuk

mengatur urusan orang lain, apalagi kewenangan untuk mengatur

urusan manusia.

8. Khalifah harus orang yang mampu. Khalifah haruslah orang yang

memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah kekhilafahan. Sebab,

kemampuan ini merupakan keharusan yang dituntut dalam baiat.

Orang yang lemah tidak akan mampu menjalankan urusan-urusan
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rakyat sesuai dengan al-Kitab dan as-Sunnah, yang berdasarkan

keduanyalah ia dibaiat.

D. Dasar dan Tujuan Khilafah

Dasar-dasar khilafah sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat

Rasulullah SAW antara lain:

1. Kejujuran dan keikhlasan serta bertanggung jawab dalam

menyampaikan amanah kepada ahlinya (rakyat) dengan tidak

membeda-bedakan ras dan warna kulit.

2. Keadilan yang mutlak terhadap segala lapisan masyarakat.

3. Persatuan atau ukhuwah islamiyah.

4. Tauhid (mengesakan Allah) sebagaimana diperintahkan dalam ayat-

ayat Al-Qur’an supaya menaati Allah dan Rasul-Nya.

5. Kedaulatan rakyat, yang dapat dipahami dari perintah Allah yang

mewajibkan kita taat kepada ulil amri (wakil-wakil rakyat).

Sementara keberadaan khilafah dalam Islam meski bukan menjadi

sebuah tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan di antaranya

sebagai berikut:

a. Terciptnya kehidupan beragama yang mantap dengan segala aspek

kehidupan umat, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan

negara. Umat Islam dapat dengan bebas dan leluasa menjalankan

syariat islam tanpa adanya gangguan dan hambatan. Menjadi manusia

yang taqwa yang dimanifestasikan dalam bentuk melaksanakan segala

perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.

b. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sentosa.

Terwujudnya kemakmuran di seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat

merasa aman dan tentram, serta jauh dari rasa takut dan khawatir, baik

berasal dari bangsanya sendiri maupun dari luar bangsanya.
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Dua tujuan tersebut di atas merupakan tujuan pokok berdirinya

khilafah. Di satu sisi, agama Islam dapat tumbuh dan berkembang

dengan baik dan di sisi lain umat islam memperoleh kebahagiaan lahir

dan batin. Tujuan ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Saba’:15

yang artinya “negri makmur, aman tentram serta berada dalam keridhaan

Allah”

E. Rangkuman

a. Khilafah disebut juga imamah yang artinya kepemimpinan. Secara

istilah khilafah adalah sistem pemerintahan yang pelaksanaanya

diatur berdasarkan syari’at Islam. Jadi khilafah adalah

kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di seluruh

dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan

mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru Islam. Khilafah

bukanlah kerajaan yang mementingkan satu wilayah satu dengan

mengorbankan wilayah lain, namun khilafah memperluas

kekuasaanya sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya, yaitu

menyebarkan risalah Islam sesuai dengan kehendak-Nya.

b. Makna khalifah digunakan oleh Al-Qur’an untuk siapa yang diberi

kekuasaan mengelola wilayah, baik luas maupun terbatas. Mufassir

lain misalnya Imam Al-Maraghi mengartikan khalifah sebagai

“sesuatu jenis lain dari makhluk sebelumnya namun dapat pula

diartikan, sebagai pengganti (wakil) Allah SWT. Dengan misi untuk

melaksanakan perintah-perintah-Nya terhadap kehidupan umat

manusia”.

c. Adapun syarat yang ditetapkan pada diri seseorang untuk menjadi

khilafah ada tujuh syarat yaitu:

1. Muslim, tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan

kebersihan akidahnya.
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2. Laki-Laki, tidak sah jika ia perempuan karena Rasul SAW

bersabda yang artinya: “Tidak akan sukses suatu kaum jika

mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin”.

3. Merdeka, tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin

dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin

dirinya, apalagi memimpin orang lain.

4. Dewasa, tidak sah jika anak-anak, kerena anak-anak itu belum

mampu memahami dan mengatur permasalahan.

5. Sampai ke derajat Mujtahid. Kerena orang yang bodoh atau

berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya

seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu

Abdul Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) ulama bahwa

tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai

ke derajat mujtahid tentang Islam.

6. Adil, tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan

kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak

(sah) bagi orang-orang yang zalim.

7. Profesional (amanah dan kuat).

d. Sementara yang tujuan utama ditetapkannya khilafah, yakni untuk

mencapai tujuan-tujuan yang disyari’atkan seperti menegakkan

agama Allah di atas muka bumi, menegakkan keadilan, menolong

orang-orang yang yang dizalimi, memakmurkan bumi, memerangi

kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai

tugas besar lainnya.

F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita.

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa

kelompok dan mendiskusikan tentang khilafah.
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3. Psikomotorik dengan simulasi.

G. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas dan benar sebagai tugas

individu atau kelompok!

1. Sebutkan pengertian khilafah menurut pandangan Islam!

2. Sebut dan jelaskan dalil-dalil naqli yang membicarakan khilafah!

3. Jelaskan syarat-syarat yang ditentukan pada diri seorang khilafah!

4. Uraiakan secara jelas tujuan dan dasar-dasar ditetapkan khilafah

dalam Islam!
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MODUL KE-9

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada

umat manusia melalui Rasul pilihan-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW.

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Dikatakan

universal karena Islam adalah agama yang cocok dipeluk oleh siapa saja,

kapan saja, dan di mana saja. Dan dikatakan komprehesif karena ajaran

Islam meliputi seluruh bidang kehidupan umat manusia dan dapat

menjawab segala perubahan zaman. Ajaran Islam terkandung dalam Al-

Qur’an dan Hadist. Dalam Islam, terdapat empat bidang penting, yaitu

akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.

Akidah adalah ikatan kuat antara manusia dan Allah. Dari sinilah,

istilah akidah digunakan oleh orang Islam untuk menyatakan keimanan,

keyakinan, atau kepercayaannya yang kuat kepada Allah SWT. Akhlak

adalah segala yang dicintai atau dibenci oleh Allah SWT, baik berupa

ucapan maupun perbuatan, baik dhahir maupun bathin yang dibiasakan

dilakukan oleh orang Islam dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang

dicintai oleh Allah SWT disebut akhlakul karimah (akhlak mulia), dan yang

dibenci disebut akhlakul madzmumah (akhlak tercela). Ibadah adalah segala

yang dicintai oleh Allah SWT, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang

dilakukan oleh orang Islam. Dan muamalah adalah kegiatan yang mengatur

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia

untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada bagian keempat ini akan dibahas lebih rinci tentang ranah muamalah

dalam sembilan tema pokok bahasan terpilih, yaitu jual beli, hutang piutang,

syirkah (perkongsian), perbankan syari’ah, perkawinan, kewarisan, jinayah,

khilafah dan jihad. Tema kesembilan dari bagian ini adalah tentang jihad.
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A. Pendahuluan

Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin

terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin, petunjuk-

petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana

terdapat di dalam sumber ajarannya al-Qur’an dan hadist tampak ideal dan

agung, di dalam Al-Qur’an Allah memerintahkan berjihad untuk

menegakkan syari’at Islam sebagaimana yang telah di lakukan oleh Nabi

Muhammad SAW.

Allah menjadikan jihad fisabilillah (berjuang dijalan allah) adalah dasar

asasi cinta kepada allah dan rasulnya, jihad ini meliputi mencintai apa yang

diperintahkan oleh allah dan membenci yang dilarang oleh Allah dengan arti

sebenar-benarnya. Dalam modul ini dijelaskan tentang pengertian jihad, dalil-

dalil naqli yang membicarakan persoalan jihad, di samping itu juga

dibicarakan ragam jihad serta tujuan dan manfaat jihad dalam pandangan

Islam.

B. Kompetensi Inti

KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI-2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-

aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai

dengan bakat dan minatnya.
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KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai

kaidah keilmuan.

C. Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan tentang pengertian jihad.

2. Menyebutkan serta menjelaskan dalil naqli tentang jihad.

3. Menerangkan tentang ragam jihad dalam Islam.

4. Menjelaskan tentang tujuan dan manfaat jihad dalam Islam.

D. Deskripsi Modul

Modul ini merupakan modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam (PAI) untuk SMK kelas-2, bila saja modul ini digunakan

dengan tepat maka akan mempermudah para siswa dalam proses

pembelajarannya. Di dalam modul ini terdapat 1 kegiatan pebelajaran

dengan tema besar yaitu “jihad”.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Petunjuk Umum

1. Bacalah uraian materi pada tiap-tiap kegiatan dengan baik.

2. Kerjakan semua latihan dan tugas-tugas yang terdapat dalam modul

ini.

3. Setelah mengerjakan secara tuntas tanyakan kunci jawaban kepada

guru pembimbing.

4. Catatlah bagian-bagian yang belum anda pahami kemudian

diskusikan dengan teman anda atau menanyakan kepada guru

pembimbing atau oang yang dianggap mampu.

5. Bila anda belum menguasai 75% dari kegiatan maka ulangi kembali

langkah-langkah dengan seksama.
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Petunjuk Teknis

a. Pra pembelajaran

a. Di dalam modul ini terdiri dari 1 kegiatan pembelajaran.

Sebelum masuk ke materi, akan disajikan pendahuluan sebagai

pengantar.

b. Silabus yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, alokasi

waktu yang disajikan pada awal bab, sebagai pedoman bagi

pangguna modul untuk mencapai arah dan tujuan pembelajaran.

b. Saat Pembelajaran

a. Pendalaman materi pada modul

b. Mempelajari, mencatat, dan bertanya mengenai materi.

c. Pengawasan kegiatan belajar dan menjawab pertanyaan.

d. Latihan soal (evaluasi) yang diajukan pada akhir pembahasan.

e. Mengevaluasi jawaban pada lembar jawaban dengan kunci

jawaban.

c. Setelah Pembelajaran

1. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Mampu menjelaskan isi materi yang telah dipelajari kepada

individu lain atau masyarakat luas pada umumnya.

F. Tujuan Akhir

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan kepada siswa sebagai

pengguna modul untuk dapat memahami tentang pengertian jihad, dalil-

dalil naqli yang membahas perihal jihad, di samping itu juga dapat

memahami tentang macam-macam jihad, tujuan serta manfaat jihad dalam

pandangan Islam.
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KEGIATAN BELAJAR KE-9

TEMA PELAJARAN TENTANG JIHAD

A. Pengertian Jihad

Jihad merupakan amal kebaikan yang disyari’atkan oleh Allah. Jihad

merupakan menjadi salah satu sebab kokoh dan mulianya umat Islam.

Sebaliknya, jika kaum Muslimin meninggalkan jihad di jalan Allah, maka mereka

akan mendapatkan kehinaan.

Jihad secara bahasa berasal dari mashdar atau kata dasar jaahidun artinya

bersungguh-sungguh dalam memerangi musuh. Adapun jihad secara syar’i

artinya memerangi orang-orang kufar (kafi), dan dimutlakkan makna jihad lebih

umum dari berperang. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ditetapkan

bahwa jihad adalah fardhu ‘ain baik dengan hati, atau dengan lisan, atau dengan

harta, atau dengan harta. Maka hendaknya setiap muslim berjihad dengan salah

satu jenis diantara jenis-jenis jihad ini.

Dimutlakkan juga makna jihad yaitu memerangi diri sendiri (jihadun

nafs), jihadus syaithan, jihadul kufar dan jihadul fusaq atau orang-orang fasiq.

Adapun jihadun nafs yaitu dengan belajar agama, mengamalkannya serta

mengajarkannya. Jihadus syaithan dengan menolak apa yang datang darinya

berupa syubhat dan syahwat. Jihadul kufar dengan tangan, harta, lisan dan hati.

Sedang jihadul fusaq yaitu dengan tangan, jika tidak bisa lalu dengan tangan, lalu

dengan hati, yaitu sesuai dengan derajat kemampuan dalam mengingkari

kemungkaran.

B. Dalil tentang Jihad

Dalil naqli yang menerangkan tentang jihad ini sangat banyak, dalam

al-Qur’an sendiri Allah menyebutkan perihal jihad dalam banyak surah dan

ayat di antaranya:
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� SM{i U
�� Wcq³ ª��=� ��°i ¯I� \BXq��ÝÁ�Ù� ��WÛÜ ª�°Ý� R<À-Ù� ��XTÖÁÉ ÙÑ ��XT×1®M ×nQ WÃ�

×1ÀI�XT Ú
W%XT¿2 �<\I\B��̀Ù�̄�XTÈnm¦¡\-Ù� ��§°¬¨
Artinya: “Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-

orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka

ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya” At

Taubah 73.

��SÉ °*� V�XTr̄Û©#k̄�\y����WÛÏ °� ����Ô2 Å�W5SÉ °*� V�Äc�YXT��àT Ài W*ØÈV"��Ē�����

�Yp ¦UÄc|ÚÏ°iW*ØÈ À-Ù� ��§ª²©¨
Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi

kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al Baqarah 190.

� \-�5̄�|ESÄ<°%ØUÀ-Ù� ��WÛÏ °�������SÄ= W%�XÄ���� ¯��°	 ¯�SÀy Xq XT�1É2×1V���SÈ�� V"×mWc

��T Ài\I� \B XT×1̄I°�� XSÙ%U
̄�Ô2 ¯I¦�ÁÝ5U	 XTr̄Û©#k̄�\y�����\�®��� V� 
TÊ	Ä1ÉF

|ESÉ�°i� �¡���§ª®¨
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-

orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian

mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan

jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar”. AL

Hujuraat 15.
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WDSÄ=°%ØUÉ"����̄��°	 ¯�SÀy Xq XTWDTÀīI� SI Ê%XTr̄Û©#k̄�\y����Ô2 Å�°�� XSÙ%U
̄�

×1Å�¦�ÁÝ5U	 XT�×� Å�°�� Vl¸n×m \\×� Å���D̄�Ø/ÅÊ=Å�WDSÈ+ V!ØÈ V"§ªª¨
Artinya: “(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad

di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika

kamu mengetahui”. QS Ash Shaff ayat 11.

CW%XT\i \I� \B�\- �5̄ VÙÀi ¯I�SIÅfà�°O ¦�ÙÝ X=°���D ¯������³®B WÓ V�¨CWÃWÛÜ°- Q � \È Ù���§¯¨
Artinya: “Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu

adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya

(tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS Al-Ankabuut : 6).

Ø/ ÅÊÚ \È\B U	VR Wc� V�¦y§FN��SVÙ���QQXq�\-°ÃXT°i ªHÔ�\-Ù� ��°4�WmSVÙ���ÕC\-[�]C W%�XÄ

���� ¯�°4 ×SXkÙ� ��XTm¦\ )[��\i \I� \BXTr̄Û©#k̄�\y������YWD�ÃSW)Ô�Wc\i=°Ã�����

����XT�Ys °i×M XiW3 ×SV�Ù� ��WÛÜ°+ ®!� �À���§ª²¨
Artinya: “Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang

mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-

orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta bejihad di jalan Allah?

mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum

yang zalim”.

Begitu halnya dalil dari hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang jihad di

antaranya adalah:

َعْن اْبِن ُعَمَر قَاَل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِإَذا تـََبايـَْعُتْم بِاْلِعيَنِة 
�ÊǄÌǼÈºȇ� Èȏ� čȏÉ̄ � ÌǶÉǰÌȈÈǴÈǟ�ÉǾċǴǳ¦� ÈǖċǴÈǇ�È®ƢÈȀ ÊƴÌǳ¦� ÌǶÉƬ ÌǯÈǂÈºƫÈÂ� Ȩ̂ Ì°ċǄǳƢÊƥ� ÌǶÉƬȈ ÊǓÈ°ÈÂ� ÊǂÈǬÈºƦÌǳ¦� È§ƢÈǻÌ̄ È¢� ÌǶÉƫ ÌǀÈƻÈ¢ÈÂ ُعُه

تَّى تـَْرِجُعوا ِإَلى ِديِنُكمْ حَ 
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Artinya: “Dari Ibnu Umar, beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah

bersabda: “Apabila kalian telah berjual-beli ‘inah, mengambil ekor sapi dan

ridha dengan pertanian serta meninggalkan jihad, maka Allah akan

menimpakan kalian kerendahan (kehinaan). Allah tidak mencabutnya dari

kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian” HR Abu Dawud.

Namun, amal kebaikan ini harus memenuhi syarat ikhlas dan sesuai

dengan syari’at Islam. Karena keduanya merupakan syarat diterimanya

suatu amalan. Disamping itu juga, jihad bukanlah perkara mudah bagi jiwa.

Sangat erat kaitannya dengan pertumpahan darah, jiwa dan harta, yang

menjadi perkara agung dalam Islam, sebagaimana disampaikan oleh

Rasulullah SAW dalam sabdanya :

فَِإنَّ ِدَماءَُكْم َو َأْعَراَضُكْم َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا ِفي َشْهرُِكْم َهَذا 
ِفي بـََلدُِكْم َهَذا ِإَلى يـَْوِم تـَْلَقْوَن رَبَُّكْم َأَال َهْل بـَلَّْغُت قَاُلوا نـََعْم قَاَل اللَُّهمَّ اْشَهْد 

ْليُبَـلِّْغ الشَّ  اِهُد اْلَغاِئَب فـَُربَّ ُمبَـلٍَّغ َأْوَعى ِمْن َساِمٍع َفَال تـَْرِجُعوا بـَْعِدي ُكفَّارًا َيْضِرُب فـَ
بـَْعُضُكْم رِقَاَب بـَْعضٍ 

Artinya: “Sesungguhnya, darah, kehormatan dan harta kalian, diharamkan

atas kalian (saling menzhalimi), seperti kesucian hari ini, pada bulan ini dan

di negeri kalian ini, sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Ketahuilah,

apakah aku telah menyampaikan?” Mereka menjawab,”Ya.” Maka

beliaupun berkata: “Ya Allah, persaksikanlah. Maka, hendaklah orang yang

hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena terkadang yang

disampaikan lebih mengerti dari yang mendengar langsung. Janganlah

kalian kembali kufur sepeninggalanku, sebagian kalian saling membunuh

sebagaian lainnya”.Muttafaqun ‘alaihi.

Demikian agungnya perkara jihad ini, sehingga menuntut setiap

Muslim untuk ikut berperan dalam menggapai cinta dan keridhaan Allah.

Tentu saja, hal ini menuntut pelakunya untuk komitmen dengan ketentuan

dan batasan syari’at, sesuai dengan hukum al-Qur`an dan Sunnah
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Rasulullah, tanpa meninggalkan satu ketentuan pun, agar selamat dari

sikap ekstrim, dan jihadnya menjadi jihad syar’i di atas jalan yang lurus,

dan mendapatkan pahala yang besar di akhirat nanti.

C. Ragam Jihad dan Tingkatan Jihad

Kata jihad, memiliki pengertian yang luas. Jihad dalam arti memerangi

orang kafir, hanya merupakan salah satu dari bentuk dan jenis jihad, karena

pengertian jihad lebih umum dan lebih luas dari hal tersebut. Mengenai

ragam atau jenis jihad ini, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan

jenis jihad ditinjau dari obyeknya memiliki empat martabat, yaitu: jihad

memerangi nafsu, jihad memerangi setan, jihad memerangi orang kafir dan jihad

memerangi orang munafik. Dalam keterangan selanjutnya, Imam Ibnul

Qayyim menambah dengan jihad melawan pelaku kezhaliman, bid’ah dan

kemungkaran.

Selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tiga belas

martabat bagi jenis jihad di atas dengan menyatakan, bahwa jihad

memerangi nafsu memiliki empat tingkatan yaitu.

Pertama. Jihad memeranginya untuk belajar petunjuk Ilahi dan agama

yang lurus, yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagian dalam

kehidupan dunia dan akhiratnya. Barangsiapa yang kehilangan ilmu

petunjuk ini, ia akan sengsara di dunia dan akhirat.

Kedua. Jihad memeranginya untuk mengamalkannya setelah

mengetahuinya. Kalau tidak demikian, sekedar hanya mengilmuinya tanpa

amal. Walaupun tidak merusaknya, namun tidak bermanfaat.

Ketiga. Jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu

tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Kalau tidak demikian, ia

termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah

Allah turunkan. Dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat, tidak

menyelamatkannya dari adzab Allah.
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Keempat. Jihad memeranginya untuk tabah menghadapi kesulitan

dakwah, gangguan orang dan sabar menanggungnya karena Allah.

Adapun jihad memerangi setan memiliki dua martabat. Pertama.

Memeranginya untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman,

yang diarahkan setan kepada hamba.

Kedua.Memeranginya untuk menolak keingininan buruk dan syahwat,

yang dilemparkan setan kepada hamba. Jihad yang pertama dilakukan

dengan yakin, dan jihad yang kedua dengan kesabaran. Allah berfirman

dalam Al-Qur’an di surah As-Sajdah ayat 24.

� R<Ú \È\B XT×1ÆM Ø@°%<R �-®� U	|ETÀi ×M Xi�W5®p×' U
̄���-V���TÈn \�_����SÈ5� ��XT

� X=°*� Wc� W�̄�WDSÄ= °�SÄc§«¨
Artinya: “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar, dan

adalah mereka meyakini ayat-ayat kami”.

Allah menjelaskan, bahwa kepemimpinan agama hanyalah didapatkan

dengan kesabaran dan yakin. Dengan kesabaran, ia menolak syahwat dan

keinginan rusak. Dan dengan yakin, ia menolak keraguan dan syubhat.

Sedangkan jihad memerangi orang kafir dan munafiqin, memiliki empat

martabat, yaitu dengan hati, lisan, harta dan jiwa. Jihad memerangi orang

kafir, lebih khusus dengan tangan. Dan jihad memerangi orang munafiq,

lebih khusus dengan lisan.

Sedangkan jihad memerangi pelaku kezhaliman, bid’ah dan

kemungkaran, memiliki tiga martabat. Pertama dengan tangan bila

seseorang itu mampu. Namun apabila tidak mampu maka dengan lisan.

Dan apa bila tidak mampu juga maka dengan hati.

Dari penjelasan tentang makna jihad serta ragam dan tingkatan jihad

seperti diuraiakan di atas, dalam hal ini dapat dipertegas bahwa jihad
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memerangi nafsu hukumnya wajib atau fardhu ‘ain, tidak bisa diwakilkan

kepada orang lain. Karena jihad ini berhubungan dengan pribadi setiap

orang.

Para ulama menjelaskan, setan menggoda manusia melalui dua pintu,

yaitu syahwat dan syubhat. Apabila seorang manusia lemah iman, dan

sedikit ketaatannya kepada Allah, maka setan akan mendatanginya melalui

pintu syahwat. Dan jika setan mendapati manusia sangat komitmen dengan

agamanya dan kuat imannya, maka ia mendatanginya melalui pintu

syubhat, keraguan dan menjerumuskannya kepada perbuatan bid’ah. Jihad

melawan setan ini hukumnya fardhu ‘ain, juga dikarenakan berhubungan

langsung dengan setiap pribadi manusia, sebagaimana firman Allah:

�D̄�]C� V¼Ùk��� ��×�Å�V�$T ÀiWÃÈPTÅk °c�%�� VÙ�hTÀi WÃ�� \-�5̄���SÄÃÕi Wc�ÈO W�Øs °O

��SÈ5SÅ�Xk°�ÕC °%ª � SVÖ� U	¯nm°È �����§¯¨
Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah

ia musuh(mu), karena Sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak

golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala”.

Selanjutnya jihad melawan orang kafir dan munafiqin yang dilakukan

dengan hati, lisan, harta dan jiwa, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW

dalam hadits Anas bin Malik:

َجاِهُدوا اْلُمْشرِِكيَن بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم َوأَْلِسَنِتُكمْ 
Artinya: “Perangilah kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian”.

Pengertian jihad melawan orang kafir dan munafiq dengan hati

adalah, membenci mereka dan tidak memberikan loyalitas ataupun

kecintaan, serta merasa gembira dengan kerendahan dan kehinaan mereka,

dan sikap lainnya, yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan Sunnah yang

berhubungan dengan hati.
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Pengertian jihad dengan lisan adalah, menjelaskan kebenaran dan

membantah kesesatan serta kebatilan-kebatilan mereka, dengan hujjah dan

bukti kongkrit. Sedangkan pengertian jihad dengan harta adalah,

menafkahkan harta di jalan Allah dalam perkara jihad perang atau dakwah,

serta menolong dan membantu kaumMuslimin.

Adapun jihad dengan jiwa, maksudnya adalah, memerangi mereka

dengan tangan dan senjata sampai mereka masuk Islam atau kalah,

sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 193 yang artinya:

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga)

agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi

kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang

yang zhalim”. Al-Baqarah : 193.

Kaum kafir dan munafiqin diperangi dengan keempat jihad seperti di

sebutkan atas. Namun ada golongan kaum kafir lebih khusus dihadapi

dengan tangan, karena permusuhan mereka dengan umat Islam dilakukan

secara terang-terangan. Sedangkan munafiqin dengan lisan, karena

permusuhannya tersembunyi dan keadaan mereka di bawah kekuasaan

kamu Muslimin, sehingga diperangi dengan hujjah dan dibongkar keadaan

mereka yang sebenarnya, serta dijelaskan sifat-sifat mereka, agar orang-

orang mengetahui hal itu, dan berhati-hati dari mereka agar tidak

terjerumus kepada kemunafikan tersebut.

Kemudian dikenal dengan jihad memerangi pelaku kezaliman, pelaku

bid’ah dan kemungkaran, jihad ini dilakukan dengan tiga martabat, yaitu

dengan tangan. Bila tidak mampu maka dengan lisan. Dan bila tidak

mampu juga, maka dengan hati. Hal ini didasarkan pada hadits Abu Sa’id

al Khudri yang berbunyi:

ْليُـغَيـِّْرُه بَِيِدِه  َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فـَ
يَمانِ  فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اْإلِ
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Artinya: “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

bersabda: “Barangsiapa yang melihat dari kalian satu kemungkaran, maka

hendaklah merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka

dengan lisannya. Lalu, bila tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan

itu selemah-lemahnya iman”. HR Muslim.

Setiap muslim dituntut berjihad menghadapi pelaku perbuatan zhalim,

bid’ah dan mungkar sesuai dengan kemampuannya, dan dengan

memperhatikan kaidah-kaidah amar ma’ruf nahi mungkar. Setiap muslim

pasti mampu melakukan jihad jenis ini, yaitu dengan hatinya. Demikian itu

dengan cara mengingkari dan membenci perbuatan bid’ah, kezhaliman dan

kemungkaran dengan hatinya, dan berharap perbuatan-perbuatan tersebut

hilang.

D. Tujuan dan Manfaat Jihad

Allah SWT tidak mewajibkan dan mensyari’atkan sesuatu tanpa

adanya maksud tujuan yang agung. Demikian juga dengan disyari’atkan

jihad ini untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah dijelaskan para ulama

dengan pernyataan mereka. Misalnya pernyataan Syaikh Islam Ibnu

Taimiyah rahimahullah dengan menyatakan, maksud tujuan jihad adalah

meninggikan kalimat Allah dan menjadikan agama seluruhnya hanya

untuk Allah.

Dalam penegasan lain juga disebutkan bahwa, maksud tujuan jihad

adalah agar tidak ada yang disembah kecuali Allah, sehingga tidak ada

seorangpun yang berdo’a, shalat, sujud dan puasa untuk selain Allah. Tidak

berumrah dan berhaji kecuali ke rumah-Nya (Ka’bah), tidak disembelih

sembelihan kecuali untuk-Nya, dan tidak bernadzar dan bersumpah,

kecuali dengan-Nya.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as Sa’di menyatakan bahwasanya

jihad itu ada dua jenis. Jihad dengan tujuan untuk kebaikan dan perbaikan
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kaum mukminin dalam aqidah, akhlak, adab (prilaku) dan seluruh perkara

dunia dan akhirat mereka serta pendidikan mereka, baik ilmiah dan

amaliah. Jenis ini adalah induk dan tonggaknya jihad, serta menjadi dasar

bagi jihad yang kedua, yaitu jihad dengan maksud menolak orang yang

menyerang Islam dan kaum Muslimin dari kalangan orang kafir, munafiqin

dan seluruh musuh agama dan menentang mereka.

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman di surah An-Anfal ayat 39.

×1ÉFSÉ °*� V� XT�³ �/\O�Y|ESÅ�V"¸R X=Ø*°ÙWDSÁ�WcXTÀCc°G�����Ä	 x�Á����

£Ē VÙ��×S\IW*5���Ē VÙ����� \-̄�|ESÉ \-ØÈWc¸nm¦¡W�§¬²¨
Artinya: “Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah[611] dan

supaya agama itu semata-mata untuk Allah, jika mereka berhenti (dari

kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka

kerjakan”.

Begitu halnya sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

ُأِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه 
َويُِقيُموا الصََّالَة َويـُْؤُتوا الزََّكاَة فَِإَذا فـََعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِإالَّ 

ْسَالمِ  َوِحَسابـُُهْم َعَلى اللَّهِ ِبَحقِّ اْإلِ
Artinya: “Aku diperintahkan memerangi manusia hingga bersaksi dengan

syahadatain, menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka

telah berbuat demikian, maka darah dan harta mereka telah terjaga dariku,

kecuali dengan hak Islam. Dan hisab mereka diserahkan kepada Allah”.

(Muttafaqun ‘alaihi).

Dari keterangan para ulama di atas jelas bahwa maksud tujuan

disyari’atkannya jihad adalah, untuk menegakkan agama Islam di muka

bumi ini, dan bukan untuk dendam pribadi, atau golongan, sehingga sangat

dibutuhkan pengetahuan tentang konsep Islam dalam jihad, baik secara
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hukum, cara berjihad dan ketentuan harta rampasan perang, sebagai

konsekwensi dari pelaksanaan jihad.

E. Rangkuman

1. Jihad adalah sebuah usaha untuk mencapai jalan kebenaran sesuai

yang diyakini dengan seluruh kemampuan dan kekuatan diri.

Adapun beberapa pengertian tentang jihad yang di sampaikan oleh

sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Ibnu Abbas bahwa jihad

memiliki arti mencurahkan segala kemampuan dan kekuatan serta

berusaha untuk membela Allah SWT dari hinaan atau cercaan orang

lain atau agama lain dengan niat dan cara yang benar menurut

agama Islam

2. Dalil yang membicarakan tentang jihad sangat banyak disebutkan

dalam al-Qur’an, misalnya Surah Al-Hajj ayat 39 dan 40, Al-Anfal

ayat 39. Al-Baqarah ayat 256. Al-Furqan ayat 52 dan Al-Ankabut

ayat 70.

“Jika kedua orang tuamu berjihad untuk mempersekutukan Aku

dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka

janganlah kamu mengikuti keduanya, dan bersahabatlah dengan

keduanya di dunia dengan baik…” Q.S. Luqman ayat 15.

“Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu-bapaknya. Jika

keduanya berjihad untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu

yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu

mengikuti keduanya…” Q.S al-Ankabut ayat 8.

3. Maksud tujuan jihad adalah agar tidak ada yang disembah kecuali

Allah, sehingga tidak ada seorangpun yang berdo’a, shalat, sujud

dan puasa untuk selain Allah. Tidak berumrah dan berhaji kecuali

ke rumah-Nya (Ka’bah), tidak disembelih sembelihan kecuali untuk-

Nya, dan tidak bernadzar dan bersumpah, kecuali dengan-Nya.
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F. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. Afektif dengan pengamatan video atau memahami cerita.

2. Kognitif dengan diskusi. Siswa dikelompokkan ke dalam beberapa

kelompok dan mendiskusikan tentang jihad dalam pandangan Islam.

3. Psikomotorik dengan simulasi.

G. Evaluasi

Essay sebagai tugas Individu atau tugas kelompok!

1. Sebutkan pengertian jihad menurut pandangan Islam!

2. Sebut dan terangkan dalil-dalil naqli yang membicarakan persoalan

jihad!

3. Jelaskan macam-macam jihad menurut Islam!

4. Terangkan secara jelas tujuan dan manfaat jihad menurut

pandangan Islam!
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