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MOTTO

.ل رِزْقَهَا
َ حّتَى تَسّْتَكْ ِم
َ ت
َ ْن تَمُى
ْ َّن نَفْسًا ل
َ َي ا
ْ ع
ِ ْس نَفَثَ فِى رَو
ِ ُح الْقُد
َ ّْن رُو
َ ِا
ّن تَّطْلُبُىْ ُه
ْ َق ا
ِ ْ وَلَايَحْمِلَّنَكُ ْم اسّْتِبّْطَا ُء الّرِز,ِ وَاَجْمِلُىْافِى الّطَلَب,َاَلَافَاتَقُىْااهلل
)هلل إِلَابِّطَاعَّتِ ِه (البزاروالحاكم
ِ ك مَاعِّنْدَا
ُ َ فَاِنَ ُه لَايُ ْد ر,ِبِمَعَا صِي اهلل
“Sesungguhnya ruhul qudus (malaikat jibril) membisikkan dalam benakku bahwa
jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Karena itu
hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu.
Apabila datangnya rezeki itu terlambat, janganlah kamu memburuya dengan
jalan bermaksiat kepada Allah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa
diraih dengan ketaatan kepada-Nya. [Hadits Riwayat Abu dzar dan Al-Hakim]
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ABSTRAK
Diah Pranitasari (I 000 070 023) Konsep Berkah Menurut Pandangan Para
Pedagang Pasar Klewer.
Penelitian ini menitik beratkan pada pemaknaan berkah menurut para
pedagang pasar klewer, dimana pasar klewer merupakan salah satu pasar yang
terletak di daerah solo dengan berbagai macam budaya yang ada di Jawa. Dimana
keberadaan Islam masih bercampur baur dengan budaya Jawa. Yang itu sarat
dengan hal-hal mistis seperti tahayul, khurofat dan bid’ah. Budaya-budaya
tersebut akan langsung mempengaruhi warga yang tinggal di Solo, khususnya
para pedagang yang berjualan di Pasar Klewer, dan tidak sedikit dari mereka
terlibat langsung dengan hal-hal yang bersifat mistis.
Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah, pertama,
Bagaimanakah konsep berkah menurut pandangan para pedagang Pasar Klewer?,
kedua, Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap konsep berkah menurut
pandangan para pedagang Pasar Klewer?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah konsep berkah
menurut pandangan para pedagang pasar klewer dan untuk mengetahui
bagaimankah tinjuan hukum Islam terhadap konsep berkah menurut pandangan
para pedagang pasar Klewer. Penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif
dengan pengambilan data yang dilakukan dilapangan (field research). Dalam hal
ini, yang diperoleh dari hasil wawancara dilapangan dan data-data yang diperoleh
dari dinas pasar Klewer. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, maka
untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, dapat disimpulkan: (1) Para
pedagang memandang berkah adalah sebagai sesuatu yang selalu diharapkan.
Maksudnya disini banyak kebaikan didalam rizki yang mereka dapatkan, yaitu
rizki yang diperoleh bermanfaat untuk banyak hal, yang itu membuat semua
kebutuhan tercukupi. Sehingga memunculkan ketenangan dan ketentraman dalam
keluarga dan masyarakat. Untuk memperoleh suatu keberkahan, menurut
pemaparan para pedagang, kuncinya adalah dengan selalu berbuat jujur dan yang
penting menjalankan bisnis dengan cara yang halal. (2) Konsep berkah menurut
pandangan para telah dipaparkan pada point nomor satu, yaitu berkah dipandang
sebagai sesuatu yang selalu diharapkan, yang banyak mengandung kebaikan
disetiap rizki yang mereka dapatkan, yang membuat semua kebutuhan tercukupi.
Sehingga memunculkan ketenangan dan ketentraman. Syarat untuk memperoleh
keberkahan adalah dengan selalu berbuat jujur dan mengutamakan prinsip bisnis
yang halal menurut syari’at Islam. Hal ini sesuai dengan dasar dalam mencari
rizki yang halal yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 167 yang menyuruh kepada
setiap muslim untuk mencari rizki yang halal dari jalan manapun. Jadi jelaslah
bahwa konsep berkah menurut pandangan para pedagang pasar Klewer telah
sesuai dengan prinsip hukum Islam.
Kata kunci: Konsep Berkah, Pandangan Para Pedagang.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur hanyalah milik Allah SWT. yang merajai alam semesta,
hanya kepada-Nya lah tempat kita memohon petunjuk dan ampunan. Semoga
rahmat dan hidayah-Nya selalu tercurah kepada kita semua. Dialah satu-satu nya
dzat yang Maha Kuasa serta Maha Agung, sehingga penulis mampu
menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menempuh jenjang sarjana
syari’ah (S1) ini. Salawat dan salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi
Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan para tabi’in tabi’it.
Alhamdulillah dengan ijin Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini dengan judul: Konsep Berkah Menurut Pandangan Para Pedagang Pasar
Klewer. Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mengungkapkan keberkahan
dalam mencari rizki melalui berdagang menurut pandangan para pedagang pasar
klewer, dimana pasar klewer tersebut merupakan salah satu pasar yang ada di
Solo dengan tradisi budaya kejawen yang masih kental, sehingga kultur kejawen
mempengaruhi pola pikir para pedagang mengenai pemaknaan tentang
keberkahan dalam mencari rizki, yang itu berpotensi untuk melenceng dari ramburambu agama. Khususnya mengenai etika dalam memperoleh rizki yang halal.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui konsep
berkah menurut pandangan para pedagang pasar Klewer. Apakah telah sesuai
dengan berkah menurut pandangan hukum Islam dan untuk mengetahui
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bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep berkah menurut pandangan
pedagang pasar Klewer.
Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan
partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis
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(Syari’ah) Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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motivasi dan meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam
membimbing serta mengarahkan penulis.
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pengarahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
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