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MOTTO

           …..

“dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” 
(Qs. Al-Baqarah: 195).

               

          

Artinya:”………Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 
boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan 

dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Qs. Al-Israa’: 26-27).

Harta dan kekayaanku akan dibawa anak dan keluargaku, namun 

sumbanganku pada ilmu pengetahuan akan bersinar bagai mutiara di 

ambang pintu pengetahuan

kebanyakan dari manusia menginginkan kesempurnaan, tapi dia tidak 

mengetahui bahwasanya kesempurnaan hanya milik allah swt



i

PERSEMBAHAN

Karya Kecilku ini merupakan wujud karunia dari Allah SWT

Karya Kecilku ini merupakan do’a dari kedua orangtuaku

Karya kecilku ini merupakan dorongan dari seseorang yang menyayangiku

Karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

 Bapakku yang terhormat, jazakumullah atas do’a dan segala yang telah 

diberikan semoga menjadi amal jariah.

 Ibuku, syukron atas samudra kasih sayang dan do’a-do’anya selama ini.

 Kakak-kakakku sayang, yang selalu membantuku dengan do’a dan 

semangat supaya aku bisa meraih cita-citaku.

 Sahabat-sahabatku seperjuangan, terima kasih atas dorongan, semangat, 

nasehat, kecerian, kebersamaan dalam keindahan, dengan kalian hari-hariku 

tidak pernah sepi.

 Temen-temenku FAI Syari’ah Angktan 2008-2010

 Alamamaterku
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ABSTRAK

Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang 
hukum rokok di Jogjakarta. Kesepakatan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih 
Pengendalian tembakau yang diselenggarakan  pada hari Ahad tanggal 21 Rabiul 
Awal 1431 H yang bertepatan dengan 07 Maret 2010 M bahwa merokok adalah 
haram. Pertimbangan yang  diberikan dalam Rapat Pimpinan Majelis Tarjih dan 
Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Senin 22 Rabiul  Awal  1431 H 
yang bertepatan  dengan  08 Maret 2010 M. Pendapat yang mendukung dengan fatwa 
tersebut salah satunya adalah fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelum 
Muhammadiyah sudah terlebih dahulu mengeluarkan fatwa tentang hukum rokok. 
Yang melarang merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil.

Fatwa tersebut menimbulkan pro dan kontra, bagi perokok, pekerja di bidang 
rokok, maupun sebagian penjual rokok menganggap fatwa itu akan menjadi kontra 
untuk mereka, sedangkan bagi yang non perokok fatwa ini justru mendapat dukungan 
penuh. Yang kontra merasa terancam dalam kelangsungan ekonominya.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah cara 
sosialisasi fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid tentang haramnya rokok terhadap warga 
Muhammadiyah di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, dan 
bagaimanakah pengaruh fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah tentang haramnya 
rokok terhadap warga Muhammadiyah di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke 
Kabupaten Rembang?

Penelitian ini bertujuan  untuk mendapat informasi tentang bagaimanakah 
pengaruh fatwa tentang hukum rokok bagi warga muhammadiyah di Desa Pangkalan 
Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian 
yang digunkan adalah field research (penelitian lapangan). Metode pengumpulan data 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian adalah: mengenai hasil sosialisasi ternyata di Desa 
Pangkalan Kecamatan Sluke sudah mensosialisasikan fatwa Muhammadiyah tentang 
keharaman rokok melalui berbagai kegiatan rutin yang dilaksanakan secara rutin oleh 
warga Muhammadiyah di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten 
Rembangyang dipimpin oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah, yang dihadiri oleh 
jama’ah warga Muhammadiyah, dan pengaruh fatwa rokok terhadap pengkonsumsi 
rokok di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang terkait fatwa 
Muhammadiyah yang mengramkan rokok belum memiliki dampak yang nyata, 
sehingga dari segi ekonomi juga belum begitu mengalami penurunan. Ini di sebabkan 
kurangnya kesadaran dari diri sendiri terhadap bahaya yang di timbulkan dalam 
rokok. Walaupun sudah mengatahui dengan adanya fatwa yang mengharamkannya. 
Dengan alasan kesulitan untuk meninggalkan rokok, karena sudah terbiasa merokok.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat serta hidayah Nya kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas dengan 

baik, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada 

waktunya meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Tak lupa shalawat serta 

salam kita haturkan kepada sang Revolusioner Nabi Muhammad Saw yang telah 

merubah pola pemikiran manusia dari pemikiran jahiliyyah menuju pemikiran yang 

qur’aniyyah dan wahyuniyyah.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari tentang banyaknya 

kendala dan rintangan yang dihadapi baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. 

Namun berkat do’a, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala dan 

rintangan yang menghadang tersebut mampu terlewati dan teratasi dengan baik. Maka 

pada kesempatan kali ini, penyusun menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. M. Fattah Santoso, M. Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Dra. Mahasri Shobiya, M. Ag Selaku Wakil Dekan I fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Drs. Syarafuddin HZ, M. Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan 

waktu denagn penuh kesabaran dalam mengarahkan dan membimbing 

penulis.
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4. Nurul Huda M. Ag selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk membimbing  hingga tugas skripsi ini terselesaikan.

5. Drs. Syarafuddin HZ, M. Ag Selaku Biro Skripsi fakultas Syari’ah 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dalam 

pemilihan judul dan saran-saran yang berguna bagi penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dalam penyelesaian tugas 

skripsi ini.

7. Bapak dan ibu, yang senantiasa memberikan kasih sayang, do’a dan 

dukungan  materi pada penulis. Terima kasih atas semuanya, tiada kata 

yang dapat mewakili segala sesuatu yang telah engkau berikan kepadaku.

8. Kakak-kakakku yang cantik-cantik dan yang tampan, terima kasih atas 

motivasinya dalam proses pembuatan skripsi. Terima kasih ya…

9. Lia Puspa Indah, terima kasih atas semuanya, lahir batin pengorbananmu, 

kesetianmu dalam menemaniku setiap waktu. yang telah memberikan 

pelajaran hidup kepada penulis. Dan selalu membangkitkan semangat pada 

diri penulis dalam melakukan segala aktivitas. Berkat hadirnya dirimu serta 

dukungan moral dan materilmu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Engkaulah inspirasiku, semangat hidupku.

10. Juliandra, Atiakah, Afriyana, Adisti Amelia yang telah memberikan 

kemudahan literature/data-data untuk penulisan skripsi ini.
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11. My Best Friend: Irul (Ieyounk), Afia, Iwan, Ismail, Saiful, Edi, Mukhlis, 

Hoer, Heri, Nashiruddin, Yahya, Hailan, Latif, Imam dan Nasrul, yang 

senantiasa menghibur dalam kehidupan sehari-hariku.

12. Mudir Pondok Shabran, terima kasih atas kesediaannya dalam 

membimbing penulis selama hidup di dalam pondok dengan penuh 

kesabaran.

13. Rental CICAK. COM yang tak terlupakan, yang membantuku untuk 

menuntaskan semua berkas-berkas skripsiku.

14. Almamaterku, dan semua temen-temen yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu-persatu.

Urutan ucapan terima kasih ini sama sekali tidak dimaksudkan 

untuk memberikan urutan prioritas. Urutan tersebut hanya merupakan 

persoalan “budaya ilmiah” yang berlaku sampai saat ini. Bagaimanapun 

juga semua kalangan di atas telah memberikan kontribusi kepada 

penulis,tidak terkecuali dalam proses penyusunan skripsi ini, sesuai dengan 

wilayah yang menjadi bagian mereka. Hanya ucapan terima kasih 

setidaknya hal terkecil yang bisa penulis berikan kepada mereka di dunia. 

Sementara apa yang menjadi hak mereka kelak di sisi Allah, penulis hanya 

bisa mendoakan semoga Allah membalas segala perbuatanmu dengan 

sebaik-baiknya balasan.

Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya yang merupakan karya 

cipta manusia, di dalam karya ini pasti terdapat berbagai kekurangan. Oleh 
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