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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ilmu sosiologi bahwa manusia 

tidak dapat hidup, kecuali dengan cara bermasyarakat.
1
 Kerena manusia 

sebagai makhluk sosial, terlihatlah tingkat interaksi antara individu satu 

dengan individu yang lain, mereka akan saling membutuhkan antara satu 

dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang mana dapat 

diwujudkan dengan adanya prinsip muamalah misalnya, tidak mempersulit, 

suka sama suka dan saling tolong-menolong.
2
 

       Dalam hubungan muamalah, islam telah menganjurkan manusia agar 

hidup saling tolong-menolong sesama saudaranya untuk menghilangkan 

kesulitan (seseorang). Menolong termasuk dari sunnah-sunnah muakkad 

berdasarkan hadist Rasulullah saw:  

َُكر ِبَامَ  َُكْرب ًةَِمْن َع ْنَا ِخْيِو َُكر ِبَي  ْوِمَاْلِقي ام ِةَو اهللَُْنَن  ف س  ِمْن َُكْرب ةًَ َاهللَُع ْنُو نْ ي اَن  فَّس    ع ْونَِ ِفي لدُّ

َ. اْلع ْبِدَم اد ام َالع ْبُدَِفيَع ْوِنَا ِخْيِوَ)رواهَامامَالمسلم(
       “Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan saudara muslim dari 

beberapa kesulitan dunia. Maka Allah Swt akan menghilangkan satu 

kesulitan dari beberapa kesulitan dihari kiamat. Dan Allah akan selalu 

menolong hambanya, selama ia mau menolong saudaranya”. (HR. Imam 

Muslim)”.
3
 

                                                             
1 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf (Bandung: CV Pustaka setia, 2010), 39. 
2 Abdur Rahman Ghazaly, dkk,  Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana Pranada Media Drup, 2012),  

4. 
3 Abul Hiyadh, Terjemah Fath}ul Mu’i n  (Surabaya: Al-Hidayah), 248. 
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       Dari Hadist diatas dapat dipahami bahwa tolong-menolong sesama 

manusia sangat dianjurkan demi ke sejahtrakan manusia. Adapun banyak 

cara yang dapat dilakukan untuk menolong, misalnya dengan cara  pinjam-

meminjam atau utang-piutang. Utang-piutang disini yaitu dengan adanya 

jaminan, dimana ra@hin memberikan barang jaminan (marhu@n) kepada orang 

yang menerima jaminan hutangnya (murtahin). Yang mana konsep ini biasa 

disebut dengan istilah gadai (rahn).4 

       Rahn adalah menjadikan barang yang sebangsa uang sebagai 

kepercayaan hutang, dimana akan terbayar dari padanya jika terpaksa tidak 

dapat melunasi hutang tersebut.
5
 Para ulama sepakat bahwa gadai (rahn) itu 

diperbolehkan, sebab rahn hanya bersifat sebagai jaminan jika kedua belah 

pihak ada yang berhutang-piutang tidak saling mempercayai.
6
 

Diperbolehkannya rahn telah diatur dalam surat Al-baqarah (2): 283 yang 

berbunyi: 

اتًِباَت ِجُدْواَو ل مََْس ف رَ َع ل ىَُكْنُتمََْو ِإنَْ  الَِّذى ف  ْليُ ؤ دَ ب  ْعًضا ب  ْعُضُكمََِْمنَ ا ََف ِإنَْ.َم ْقبُ ْوض ةَ َف رِى انَ َك 

 َاْؤتُِمنَ 

َ(۲٣٨:َالبقرة.َ)ا م ن ت وَُ
       “Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), 

sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika 

sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanat (utangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya” (QS. al-Baqarah: 283)”.
7
 

                                                             
4 Al-Imam Zakariya al-Anshori, Tukhfatul Tha>lab  (Semarang: Pusta al-Alawiyah, 1977), 87. 
5 Achmad Sunarto, Terjemah Fathul Qa>rib (al-Hidayah: Surabaya, 1991), 358. 
6 Rahmat syafe’i, Fiqh Muamalah  (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. Ke-1, 160-161. 
7 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 49. 
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       Sebuah transaksi gadai yang menjadi kebiasaan masyarakat di Desa 

Sandingrowo, ketika ada seseorang memerlukan atau kekurangan sejumlah 

uang mereka akan menawarkan sawahnya untuk diberikan kepada orang 

yang bersedia meminjamkan uang sebagai jaminan. Kemudian sawah 

tersebut akan dimanfaatkan oleh orang yang memberi utang (murtahin) 

sampai orang yang berpiutang (ra@hin)  mengembalikan hutang tersebut.
8
 

       Sistem utang-piutang yang ada di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko 

Kabupaten Tuban. Selain mempunyai hak pemanfaatan sawah, murtahin 

juga mempunyai tambahan waktu apabila sudah jatuh tempo pelunasan, 

tetapi tanaman yang ditanam oleh murtahin tersebut belum dipanen sehingga 

ra@hin menambah waktu sampai murtahin memanen tanaman tersebut.
9
 Bagi 

sebagian masyarakat sistem gadai seperti ini dirasa sudah biasa dan 

membantu mereka, namun menurut sebagian pihak sistem gadai seperti ini 

sangat merugikan, karena ketika sawah diberikan oleh murtahin dan 

dimanfaatkan, maka ra@hin sudah tidak mempunyai kuasa untuk 

memanfaatkan sawah tersebut sampai ra@hin mampu melunasi hutangnya. 

Padahal sawah di desa ini merupakan mata pencaharian mereka. Serta 

kewajiban membayar pajak sawah tetap ditanggung ra@hin.10 

       Fatwa MUI merupakan salah satu lembaga yang menaungi Dewan 

Syariah Nasional (DSN), yang mana DSN ini dipimpin oleh ketua MUI. 

Adapun dibentuknya lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) berfungsi 

                                                             
8 Basirah, wawancara,Tuban, 14 Oktober 2015. 
9 Ibid., 
10 Ronzin, wawancara, Tuban, 17 Oktober 2015. 



4 
 

sebagai lembaga yang mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah 

agar sesuai dengan syariat islam.
11

  MUI merupakan majelis yang dijadikan 

panutan bagi warga Negara Indonesia dalam menjalankan roda kehidupan 

negara ini baik berupa peraturan maupun ketentuan yang sesuai dengan 

syariah. Adapun ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 

25/DSN-MUI/III/2002 tentang pemanfaatan barang gadai terdapat dalam  

ketentuan umum nomor 2 yang berisi: marhu@n dan manfaatnya tetap menjadi 

milik ra@hin. Pada prinsipnya marhu@n tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin 

kecuali seizin ra@hin, dengan tidak mengurangi nilai marhu@n dan 

pemanfaatnya itu sekedar pengganti pemeliharaan dan perawatannya.
12

 

       Jadi jelaslah, bahwa penerima gadai (murtahin) tidak boleh 

memanfaatkan barang jaminan karena barang jaminan tersebut hanya berhak 

dimanfaatkan oleh ra@hin dan marhu>n juga ditanggung oleh penggadai. 

Murtahin hanya boleh menguasai barang tersebut. Adapun boleh 

memanfaatkan barang gadai, jika mendapatkan izin dari ra@hin dan tidak 

menyebabkan barang gadai tersebut berkurang. Seperti, boleh memanfaatkan 

hewan dan kendaraan untuk dikendarai atau diambil susunya. Dibolehkannya 

memanfaatkan kedua benda tersebut karena ditekankan pada biaya dan 

tenaganya untuk pemeliharaan. Pemegang barang gadai berkewajiban 

memberi makanan apabila barang gadai tersebut berupa hewan dan 

berkewajiban memberikan bensin jika barang gadai berupa montor. 

                                                             
11 Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah (Jakarta: Bank 

Indonesia, 1999), 22. 
12 Majlis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN Rahn”, Dalam  http://MUI.or.id, diakses pada 20 oktober 

2015. 

http://mui.or.id/
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       Fath}ul Mu’i>n merupakan kitab salaf karangan asy-Syekh Zainuddin bin 

Abdul Aziz al-Malibari, dalam kitab ini memuat berbagai hukum islam, serta  

kitab ringkas yang didalamnya membahas dengan detail dari pengertian, 

rukun, dasar hukum dan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan. Kitab 

ini bermadhab Syafi’i, yang mana sangat berpegang teguh (kental) isi 

kandungannya terhadap madhab Imam Syafi’i. Imam Syafi’i adalah salah 

satu dari empat madhab yang menjadi panutan umat islam, khususnya bagi 

umat islam Indonesia, umat islam yang ada di Indonesia ini menganut 

madhab Syafi’i sebagai pedoman hidupnya. Kitab fath}ul mu’i>n merupakan 

kitab yang isi kandungannya mudah dipahami sehingga bisa selaras dalam 

kehidupan kita sebagai umat islam yang bermadhab as-Syafi’i.  

       Adapun didalam kitab fath}ul mu’i@n juga menjelaskan tentang 

pemanfaatan gadai yaitu bagi pemilik barang baik ra@hin atau murtahin boleh 

memanfaatkannya dengan mengendarai atau menempati, dan tidak boleh 

membuat bangunan dan menanam diatas tanah yang tergadaikan. Tetapi jika 

utang itu belum sampai waktu pelunasannya dan ia berkata “akan kucabut 

bangunan atau tanaman itu ketika telah datang pelunasan hutang”, maka hal 

itu diperbolehkan baginya. Hal tersebut jika ditentukan waktu gadai 

dilakukan maka menggunakan tanah untuk ditanami hukumnya boleh. 

       Berdasarkan permasalahan pemanfaatan gadai sawah diatas, peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik pemanfaatan gadai sawah 

yang ada di Desa Sandingrowo menurut  pandangan fatwa MUI dengan kitab 

fath}ul mu’i@n. 
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       Untuk membahas permasalahan tersebut penulis mengambil sebuah 

judul yaitu: “Studi Komparatif Fatwa MUI dengan Kitab Fath}ul Mu’i@n 

terhadap Masalah Pemanfaatan Sistem Gadai Sawah di Desa Sandingsowo 

Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

       Berdasar latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah 

dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Praktik pemanfaatan gadai gawah di Desa Sandingrowo Kecamatan 

Soko Kabupaten Tuban.  

2. Transaksi gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko 

Kabupaten Tuban.  

3. Akad yang dilakukan pada saat gadai sawah di Desa Sandingrowo 

Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.  

4. Hak dan kewajiban rahi>n dan murtahin terhadap gadai sawah di Desa 

Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.  

5. Tinjaun hukum, baik menurut Fatwa MUI dan Kitab Fath}ul Mu’i@n 

terhadap transaksi gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko 

Kabupaten Tuban.  

       Agar kajian ini bisa tuntas, maka masalah-masalah yang akan dikaji 

adalah sebagai berikut:  



7 
 

1. Praktik pemanfaatan gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan 

Soko Kabupaten Tuban.  

2. Tinjaun hukum, baik menurut fatwa MUI dengan kitab fath}ul mu’i@n 

terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo 

Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.  

 

C. Rumusan Masalah 

       Untuk memudahkan kajian dari jawaban diatas, maka dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa 

Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut fatwa MUI? 

2. Bagaimana praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa 

Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut konsep kitab 

fath}ul mu’i>n? 

3. Apakah ada persamaan dan perbedaan antara fatwa MUI dengan kitab 

fath}ul mu’i@n terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai di Desa 

Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban? 

 

D. Kajian Pustaka 

       Mengenai masalah gadai sawah sesungguhnya telah banyak dibahas 

pada penulisan karya ilmiah sebelumnya. Namun objek dan tinjauannya 

berbeda, yaitu:  
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       Penelitian yang dilakuakan oleh Aris Darul Mutakin pada tahun 2011, 

dengan judul “Pemanfaatan Jaminan Gadai Sawah (Study Analisis Maslahah 

di Dusun Karangampel Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis 

Provisi Jawar Barat)”. Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang 

kemaslakhahan  dengan adanya pemanfaatan jaminan gadai. Yang mana, 

akad gadai dilakukan secara  tidak resmi dengan batas minimal masa gadai 

selama satu kali musim panen. Setelah terjadi kesepakatan, sawah 

diserahkan kepada penerima gadai berikut dengan pemanfaatannya. 

Sehingga yang paling beruntung dalam akad gadai ini adalah pihak penerima 

gadai. Mengingat yang paling diuntungkan dalam pemanfaatan barang 

jaminan adalah penerima gadai, maka perilaku tersebut tidak memberikan 

maslahah kepada umum dan berlaku dzalim kepada penggadai. Maka haram 

hukumnya bagi penerima gadai memanfaatkan jaminan gadai meskipun izin 

menyertai dari pemilik lahan, karena akad gadainya terjadi dengan sistem 

utang. 
13

 

       Penelitian yang berjudul: “Analisis Hukum Islam terhadap pemanfaatan 

tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Banjur kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan praktik 

pemanfaatan gadai sawah yang terjadi di desa banjur, di bolehkan dan sah 

menurut tinjauan hukum islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat 

serta mengandung unsur maslahah dan mafsadahnya untuk perawatan tanah  

                                                             
13Aris Darul Mutakin, “Pemanfaatan Jaminan Gadai Sawah (Study Analisis Maslahah di Dususn 

Karangampel Desa Cidolog kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat)” (Tesis--

IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 136-137.  
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karena jika tidak ditanami maka sawah tersebut tidak subur lagi atau kurang 

lebih manfaatnya.
14

 

       Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang 

peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini membahasan 

tentang pemanfaatan gadai sawah, dimana peneliti lebih memfokuskan pada 

peninjauan hukumnya, serta peneliti lebih memfokuskan pada penyelesaian 

hutangnya.   

 

E. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk mencari jawaban ilmiah 

atas masalah-masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa 

Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut fatwa MUI. 

2. Untuk menjelaskan praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa 

Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menurut konsep kitab 

fath}ul mu’i>n. 

3. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan antara fatwa 

MUI dengan kitab fath}ul mu’i@n terhadap masalah pemanfaatan sistem 

gadai di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. 

 

                                                             
14Arfan Santoso, “Analisis Hukum Islam terhadap pemanfaatan Tanah Sawah Gadai untuk 

Penanaman Tembakau di Desa Banjur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan” (skripsi--UIN 

Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 87.  
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F. Kegunaan Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan secara teoritis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan kepustakaan dalam bidang hukum islam serta memperluas khazanah 

tentang studi komparatif fatwa MUI dengan kitab fath}ul mu’i@n terhadap 

masalah pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo 

Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. 

2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan perbandingan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya, serta sebagai pedoman sebagaian umat 

islam di Indonesia untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi 

pemanfaatan gadai sawah.  

 

G. Definisi Operasional 

       Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu 

penelitian. Maka peneliti perlu kiranya membatasi sejumlah variabel yang 

diajukan dalam penelitian yang berjudul, “Studi komparatif fatwa MUI dan 

kitab fath}ul mu’i@n terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai sawah di 

Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban”. Adapun definisi 

konsep dari penelitian ini antara lain: 
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1. Studi Komparatif 

       Membandingkan antara dua teori tentang pemanfatan sistem gadai 

menurut fatwa MUI dengan kitab fath}ul mu’i>n, untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat persamaan dan perbedaan dari kedua teori tersebut. 

2. Fatwa MUI 

       Hasil musyawarah dari para ulama dan cendekiawan Indonesia untuk 

terwujudnya masyarakat yang berkualitas, dan negara yang aman, damai, 

adil dan makmur, rohaniyah dan jasmaniah, yang di ridhoi Allah 

Swt.
15

Yang mengatur tentang masalah perdata seperti fatwa tentang 

gadai nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.  

3. Kitab Fath}ul Mu’i@n  

       Kitab salaf karangan asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-

Malibari yang mengikuti madhab as-Syafi’i. Yang mempelajari tentang 

hukum islam diantaranya, bidang Ibadah, Muamalah, Aqdhiyah, Jinayah, 

dll.   

4. Pemanfaatan Gadai Sawah 

       Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sandingrowo, 

ketika rahi>n membutuhkan uang dengan cara memberikan sawah mereka 

kepada orang yang mau memberi pinjaman uang sebagai bentuk jaminan 

atas hutangnya. Dan pemanfatan barang gadai tersebut diberikan oleh 

murtahin. 

 

                                                             
15 Majlis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN Rahn”, dalam http://MUI.or.id, diakses pada 20 oktober 

2015. 

http://mui.or.id/
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Menurut Kirk 

dan Miller, mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya 

maupun dalam peristilahannya.
16

  

       Penelitian menggunakan model penelitian komparatif yaitu 

perbandingan atau perbedaan pendapat antara dua pendapat terhadap 

pemanfaatan gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko 

Kabupaten Tuban. Tinjauan tersebut adalah fatwa MUI dan kitab fahth}ul 

mu’i>n.  

2. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai 

prosedur penelitian kualitatif yang menghasilkan data komparatif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Data ini dikumpulkan setelah mengamati semua kejadian  secara langsung 

tentang pemanfaatan gadai sawah di Desa sandingrowo Kecamatan Soko 

Kabupaten Tuban, kemudian menggunakan model penelitian komparatif 

terhadap tinjauan fatwa MUI dan kitab fath}ul mu’i>n untuk menjawab 

masalah yang ada dilapangan.  

                                                             
16 Lexi J. Moleong., Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 4. 
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3. Data dan Sumber Data 

a. Data yang dikumpulkan  

       Melalui judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka 

data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

1) Proses terjadinya gadai sawah di Desa Sandingrowo  

2) Praktik pemanfaatan gadai sawah di Desa Sandingrowo  

3) Ijab dan qabul, serta akad yang dilakukan pada saat transaksi 

gadai sawah di Desa Sandingrowo.  

4) Hak dan kewajiban ra@hin dan murtahin. 

5) Mekanisme penyelesaian hutang yang ada di Desa Sandingrowo. 

6) Pemanfaatan gadai sawah menurut fatwa MUI. 

7) Pemanfaatan gadai sawah menurut kitab fath}ul mu’i@n. 

b. Sumber Data 

1) Data Primer 

       Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari 

lapangan dan dari sumbernya. Dalam hal ini data diperoleh 

peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. 

Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri 

dari ra@hin, murtahin, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. 

Selain hasil wawancara, data juga diperoleh dari hasil observasi 

mengenai praktik pemanfaatan sistem gadai sawah.  
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2) Data Sekunder 

       Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara 

langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang lain atau pihak 

lain. Maksudnya data ini diperoleh dari: dokumen-dokumen, buku-

buku, artikel, internet, jurnal, atau majalah ilmiah yang masih 

berhubungan dengan materi penelitian yaitu pemanaatan sistem 

gadai sawah.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

       Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

metode observasi ke lokasi penelitian. Observasi adalah seorang 

peneliti secara langsung mengamati ke lokasi penelitian. Observasi 

dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung, agar peneliti 

mendapatkan data yang falid, baik, utuh dan akurat. Observasi 

dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang kejadian-

kejadian dan masalah pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa 

Sandingrowo Kecamatan Soko kabupaten Tuban. 

b. Wawancara 

       Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
17

 

Dialog itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

                                                             
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik (Jakarta: PT Rieneka 

Cipta, 2006), 155. 
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memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan 

wawancara, agar peneliti mengetahui hal-hal yang mendalam tentang 

partisipan dalam menginterpestasikan situasi dan fenomena yang 

terjadi, dimana hal ini tidak dapat ditemukan dalam observasi.
18

 

c. Dokumentasi 

       Dokumentasi atau disebut dokumen adalah setiap bahan tulisan 

ataupun film, yang digunakan sebagai sumber data.
19

 Dalam 

penelitian ini dokumen dapat berupa profil desa dan data penelitian 

tentang praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa 

Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. 

5. Teknik Pengolahan data 

       Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data 

umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini: 

a. Editing yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi 

pustaka, dokumen, wawancara, dan kuensioer, sudah dianggap 

lengkap, relevan, jelas tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
20

 

b. Coding yaitu pengklasifikasian data yang dilakukan setelah 

melakukan editing, untuk mempermudah analisis selanjutnya. 

Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing data 

                                                             
18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 

186. 
19 Ibid, 217. 
20Muhammad Abdulkadir, Hukum dan penelitian hukum,  (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2004), 91. 
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yang sesuai dengan praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa 

Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. 

c. Organizing yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah 

diperoleh dalam rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya. 

Sehingga memperoleh gambaran praktik pemanfaatan sistem gadai 

sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.  

d. Analyzing yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara 

sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik 

pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan 

Soko Kabupaten Tuban.  

6. Teknik Analisis Data 

       Analisis data adalah proses penyusunan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan laporan, dan bahan-bahan lainnya. Yang di susun 

secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
21

 

       Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif. Dalam proses analisis data jelas peneliti 

melakukan klasifikasi data dengan cara memilah-milah data sesuai dengan 

kategori yang disepakati oleh peneliti. Komparatif, yaitu membandingkan 

dua tinajuan dengan mengklasifikasi dan mengkategorikan data-data yang 

telah terkumpul dalam rangka memperoleh pemahaman komprehensif,
22

 

                                                             
21Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008) 
22Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktek,  (Jakarta: PT. Asdi 

Mahasatya, 2006), 245  
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yakni dengan mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk mendapatkan 

pemahaman tentang praktik pemanfaatan sistem gadai sawah di Desa 

Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

       Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap 

permasalahan yang diangkat, maka penulisannya disusun secara sistematik 

dalam beberapa bab, yang masing-masing bab tersebut mempunyai 

keterkaitan. Di bawah ini diuraikan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

       Bab pertama merupakan pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, 

identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

       Bab kedua merupakan landasan teori meliputi, tinjauan umum tentang 

gadai menurut fatwa mui dengan kitab fath}ul mu’i>>>n yang membahas tentang, 

pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat, pemanfaatan barang 

jaminan, serta barang jaminan yang boleh dimanfaatkan. 

       Bab ketiga merupakan penyajian data tentang pemanfaatan sistem gadai 

sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban yang 

menguraikan tentang diskripsi desa, sistem gadai, dan pelaksanaan gadai di 

Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.  

       Bab keempat merupakan analisis fatwa MUI dengan kitab fath}ul mu’in> 

terhadap masalah pemanfaatan gadai sawah yang meliputi, analisis fatwa 
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MUI, analisis kitab fath}ul mu’i>n, persamaan dan perbedaan antara fatwa 

MUI dan kitab fath}ul mu’i@n terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai 

sawah di Desa Sandingrowo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. 

       Bab kelima merupakan penutup dari penulisan skripsi yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran. 

 




