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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah mahluk sosial, yaitu mahluk yang berkodrat hidup 

dalam masyarakat, karena memang manusia merupakan mahluk yang 

tidak dapat memenuhi kabutuhan hidup secara mandiri. Sebagai mahluk 

sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia 

lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, yang saling bahu-

membahu dan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan 

dengan manusia lain, disadari atau tidak hal tersebut merupakan upaya 

manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat 

setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain 

disebut sebagai praktek muamalah ( Basyir, 2000: 11). 

Masalah muamalah selalu dan akan terus berkembang, sesuai 

dengan perkembangan zaman, karena memang agama Islam itu sendiri 

merupakan agama yang dinamis bagi seluruh zaman. Hal tersebut karena 

Islam itu sendiri merupakan agama rahmatan lil alamin, dan merupakan 

agama samawi yang terakhir turun bagi manusia hingga akhir zaman. 

Namun perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan 

kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya 

tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.  
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Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia 

secara menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan dari hal yang terkecil, 

sampai hal yang terbesar semuanya terdapat dalam ajaran Islam yang 

sempurna. Hal tersebut meliputi segala aspek kehidupannya yang 

mencakup aspek-aspek aqidah, muamalah, akhlak dan kehidupan 

bermasyarakat menuju tercapainya kabahagiaan hidup rohani dan jasmani, 

baik dalam kehidupan individunya, maupun dalam kehidupan 

masyarakatnya (Suparman, 2001 : 66) 

Agama Islam mengajarkan bagi para pemeluknya agar tidak seperti 

hidup sendiri, namun Islam mengajarkan indahnya tolong menolong 

kepada sesama manusia, terlebih terhadap saudara seiman. Sebagai 

aktualisasi keimanan kita dalam menjalankan ibadah ghiru mahdhoh maka 

orang yang kaya harus menolong orang yang miskin, yang mampu harus 

menolong yang kurang mampu. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa 

pemberian dan juga bisa berupa pinjaman. 

Dalam bentuk pinjam-meminjam, hukum Islam menjaga 

kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia 

dibolehkan meminta barang dari debitur  sebagai jaminan utangnya. 

Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka 

barang jaminan tersebut boleh dijual oleh kreditur, untuk kemudian 

uangnya dapat dipakai untuk melunasi utang debitur. Jika uang hasil 

penjualan dari barang jaminan tersebut masih memiliki sisa, maka uang 

tersebut harus dikembalikan kepada debitur sebagai pemilik barangnya. 
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Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai 

(Hadi, 2003:1-3) 

Secara bahasa, gadai atau rahn adalah “ats-tsubut wa ad-dawam” 

yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat “maun rahin”, 

yang berarti “air yang tenang”. Pengertian “tetap” dan “kekal” 

dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata al-habsu, yang 

berarti menahan, atau secara garis besar pengertian gadai menurut bahasa 

ialah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang 

( Zainuddin,2008: 1 ). 

Sedangkan pengertian gadai secara istilah menurut Ahmad Azhar 

Basyir rahn adalah  “perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan 

utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ 

sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan 

utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima ( Zainuddin,2008: 1 ). 

Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya menjelaskan 

(Zainuddin,2008: 3) gadai syari’ah adalah menahan salah satu harta milik 

nasabah, sebagai barang jaminan atas utang atau pinjaman yang 

diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Sehingga pihak 

yang menahan atau menrima gadai memperolah jaminan untuk dapat 

mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. 

Gadai atau rahn merupakan salah satu bentuk perwujudan dari 

muamalah yang di syari’atkan oleh Allah berdasarkan firmannya dalam 

surat al- Baqoroh ayat 283 yang berbunyi : 
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َوِإن ُآنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َآاِتبًا َفِرَهاٌن مَّْقُبوَضٌة َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكم 

َبْعضًا َفْلُيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتُه َوْلَيتَِّق الّلَه َربَُّه َوَال َتْكُتُموْا الشََّهاَدَة َوَمن 

 ا َفِإنَُّه آِثٌم َقْلُبُه َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌمَيْكُتْمَه

Artinya : 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya. dan janganlah kamu (para 
saksi)menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 
hatinya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan(Q.S. al- 
Baqoroh 2:283). 

  

Harun dalam buku fiqh muamalah bagian II (2003: 40) 

menjelaskan ayat di atas secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan 

yang dipegang (oleh orang yang berhutang)”. Dalam dunia financial, 

barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek 

pegadaian. Jadi dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah 

memerintahkan kepada pihak –pihak yang mengadakan perjanjian saat 

dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang 

bertugas mencatat perjanjian tersebut, utuk memperkuat adanya perjanjian 

tersebut, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada 

pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar mampu menjaga ketenangan 

hatinya, sehingga tidak  menghawatirkan atas uang yang diserahkan 

kepada rahin. 
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Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang piutang 

untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang 

berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. 

Sedangkan status barang tersebut masih merupakan milik dari orang yang 

berhutang atau orang yang menggadaikan (kreditur). Praktek gadai seperti 

ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau sendiri pun pernah 

melakukannya, sebagaimana yang diterangkan dalam hadist di bawah ini : 

َحدََّثَنا ُمَعلَّى ْبُن َأَسٍد َحدََّثَنا َعْبُد اْلَواِحِد َحدََّثَنا اْلَأْعَمُش َقاَل َذَآْرَنا ِعْنَد ِإْبَراِهيَم 

َفَقاَل َحدََّثِني اْلَأْسَوُد َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َأنَّ النَِّبيَّ الرَّْهَن ِفي السََّلِم 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْشَتَرى َطَعاًما ِمْن َيُهوِديٍّ ِإَلى َأَجٍل َوَرَهَنُه ِدْرًعا ِمْن 

 َحِديٍد

Artinya : 
Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy 
berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit 
(Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada 
saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan 
dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau 
menjaminkannya (gadai) dengan baju besi ( Hadist  riwayat Imam al- 
Bukhori No: 1926 ). 

 

Dalam masalah gadai, Islam mengaturnya seperti yang telah 

diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum 

maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang 

semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Namun dalam 

pelaksanaannya sendiri, tidak menutup kemungkinan akan adanya 
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penyimpangan dalam akad maupun pemanfaatan barang jaminan dari 

aturan yang telah ada dalam hukum Islam. 

Selanjutnya penyusun akan menggambarkan pelaksanaan praktek 

gadai tanah sawah yang ada di Dusun Cirapuan Desa Sindang jaya 

Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. Sudah menjadi tradisi 

bagi masyarakat Dusun setempat menggadaikan tanah sawahnya. Hal 

tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang sangat 

mendesak dan memerlukan dana secepatnya,sedangkan satunya-satunya 

barang yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi yaitu dengan 

cara menggadaikan sawah mereka. Sedangkan proses gadai sawah tersebut 

dilakukan dengan sangat sederhana, dengan datangnya si A yang akan 

menggadaikan tanah sawahnya kepada si B seseorang yang akan 

memberikan pinjaman. 

 Masyarakat di Dusun Cirapuan Desa Sindang jaya biasanya 

menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau famili ataupun kepeda 

tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) 

minimal biasanya untuk dua kali masa tanam dan panen padi. Namun jika 

pihak penggadai (rahin) telah mampu mengembalikan uang pinjaman pada 

waktu panen pertama, jika memang dalam aqad telah disepakati, maka 

tanah akan digarap kembali oleh pemilik lahan sawah tersebut. Tapi yang 

unik, tidak sedikit dari kasus-kasus gadai di Dusun Cirapuan Desa Sindang 

Jaya yang sampai hingga beberapa tahun, atau bahkan mungkin puluhan 

tahun.  
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Selama rahin belum dapat mengembalikan uang pinjaman, maka 

selama itu pula murtahin berhak atas penggarapan lahan sawah tersebut. 

Kemudian pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan kedua belah pihak 

tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (rahin) dan penerima 

gadai (murtahin) sudah saling percaya. Penghadiran saksi baru 

dilaksanakan jika kasusnya si A menggadai sawah kepada si B, setelah 

jatuh waktu tempo pembayaran ternyata si A belum memiliki uang 

tebusan, padahal B juga sangat memerlukan uang tersebut. Oleh karena itu 

B menggadaikan lagi sawah tersebut kepada C atas persetujuan oleh si A 

dan dihadiri saksi-saksi 

Tradisi yang ada dan berlaku di sana ialah : tanah seluas 370 m2 

(100 ubin sebutan bagi warga Dusun Cirapuan) dihargakan dengan harga 

gadai sejumlah 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah) untuk masa 

penggarapan sawah 2 kali masa panen. Namun jika belum dapat 

mengembalikan tebusan, maka sawah tersebut masih dalam haq penerima 

gadai. Bentuk pinjaman yang demikian tentunya bisa merugikan salah satu 

pihak dan biasanya yang paling meresa dirugikan adalah pihak penggadai, 

karena tanah sawah yang dijadikan sebagai jaminan hutang dikuasai oleh 

murtahin beserta hasilnya. 

Pada saat rahin melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur 

keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus ridha dengan ketentuan yang 

diberikan oleh murtahin berkaitan dengan lama waktu penggarapan lahan 

sawah tersebut. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan 
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untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan 

yang perlu diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan 

jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta 

menghindarkan unsur-unsur penganiayaan. 

Hal inilah yang kiranya mendorong penyusun untuk mengadakan 

penelitian lebih mendalam terhadap praktek gadai tanah sawah di Dusun 

Cirapuan Desa Sindang jaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten 

Pangandaran. 

B. Penegasan Istilah 

Terlebih dahulu penulis menegaskan istilah-istilah dalam judul 

“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah(Study Kasus Di 

Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten 

Pangandaran Provinsi Jawa Barat), guna menghindari kesalahan dalam 

pemahaman skripsi ini. Diantaranya yaitu: 

1. Tinjauan 

Tinjauan merupakan hasil dari meninjau; pandangan; 

pendapat  sesudah menyelidiki; mempelajari; dsb (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005: 1198) 

2. Hukum Islam 

Hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi yang di 

anggap  mengikat, yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah atau 

otoritas, atau undang-undang, peraturan serta untuk mengatur 

pergaulan hidup masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan 
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keamanan bagi warganya (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 

410). Sedangkan hukum Islam menurut teori klasik berarti perintah 

tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum 

Islam merupakan sistem ketuhanan yang mendahului negara Islam dan 

tidak didahului olehnya, mengontrol masyarakat Islam dan tidak 

dikontrol olehnya (Muslehuddin,1991:45). Sumber hukum Islam 

berasal dari tiga sumber hukum, yaitu Al Qur’an dan Hadits (sebagai 

dua sumber utama), serta ar-ra’yu atau akal pikiran manusia yang 

terhimpun dalam ijtihad (Barlinti, 2005: 38). 

3. Sistem 

Ialah seperangkat unsur yang secara teratur salaing berkaitan 

sehingga membentuk suatu totalitas ( KBBI Cet ke 2, 1989:849). 

4. Gadai  

Dalam bahasa arab, gadai diistilahkan dengan rahn dan dapat 

juga dinamai alhabsu (Pasaribu,1996: 139 dalam abdul ghafur, 2006: 

88) secara etimologis arti rahn adalah tetap dan lama, sedangkan al-

habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga 

dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dari barang tersebut 

(Antonio, 2000: 159 dalam abdul ghafur, 2006: 88).sedangkan 

menurut Sabiq (1987: 139 dalam abdul ghafur, 2006: 88), rahn adalah 

menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan 

syara’ sebagai jaminan hutang.hingga orang yang bersangkutan 

mampu untuk mengembalikan pinjamannya. 
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5. Sawah 

Ialah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam 

padi (KBBI cet 1, 2005:1000). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aqad gadai sawah di 

Dusun Cirapuan Desa Sindang jaya Kecamatan Mangunjaya 

Kabupaten Pangandaran? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang 

gadai? 

D. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai sawah di 

Dusun Cirapuan Desa Sindang jaya Kecamatan Mangunjaya 

Kabupaten Pangandaran. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai 

tanah sawah di Dusun Cirapuan Desa Sindang jaya Kecamatan 

Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. 

Kegunaan: 

Diharapkan penyusunan skripsi ini bisa berguna untuk : 
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1. Teoritis 

Sebagai kajian dan sumbangan pemikiran akademik secara 

teoritis maupun konseptual berkenaan dengan ilmu di bidang ekonomi 

syariah terkhusus dalam kajian akad dan praktek penggadaian tanah 

sawah yang bermasalah. Sehingga diharapkan nantinya mampu 

mengembangakan khazanah keilmuan dibidangnya dan bahan 

penelitian selanjutnya. 

2. Praktis 

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang 

melakukan transaksi gadai tanah sawah di Dusun Cirapuan Desa 

Sindang Jaya, terutama dalam hal transaksi gadai agar dapat 

menjalankan sesuai dengan hukum Islam. 

E. Kajian Pustaka 

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha 

mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat dari buku-

buku maupun karya ilmiah atau skripsi, sehingga diketahui posisi dan 

kontribusi peneliti. Diantaranya:  

1. Zainuddin Ali (2008) dalam bukunya “hukum gadai syari’ah” 

membahas beberapa permasalahan tentang gadai dengan dilengkapi 

dasar hukumnya baik dari al-Qur’an, Sunnah, dan juga disertai 

pendapat ulama Mazhab dari mazhab syafi’iyah, hanbaliyah, dan 

malikiyah yang mengemukakan pengertian gadai menurut mazhab 

mereka masiang-masing dan juga dicantumkan pendapat para ilmuan 
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seperti Ahmad Azar Basyir dan Muhammad syafi’i Antonio. Pada bab 

ke dua, menjelaskan mengenai rukun dan syarat gadai,serta hak dan 

kewajiban pihak yang berakad,serta akad gadai.pada bab tersebut juga 

di sebutkan perbedaan pendapat para Imam Mazhab di antaranya Imam 

Maliki, Hanbali,Hanafi dan Syafi’i mengenai hak pemanfaatan barang 

jaminan gadai.  Namun secara keseluruhan buku ini belum membahas 

mengenai permasalahan yang akan kami teliti,yaitu mengenai akad dan 

praktek dalam gadai sawah yang dikaitkan dengan maqashid syariah. 

2. Abdul Ghofur Anshori (2006) dalam bukunya “gadai syari’ah di 

indonesia” ketika membahas permasalahan seputar gadai dari tinjauan 

hukum Islam, juga mencoba membahasnya dari tinjauan perundang-

undangan, yaitu UU No.4/1996 tentang hak tanggungan, UU No. 

42/1999 tentang fidusia sebagai jaminan, dan fatwa dewan syari’ah 

nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Beberapa tinjauan 

tersebut juga digunakan untuk membahas salah satu permasalahan 

dalam buku ini, yaitu  gadai syari’ah. Namun secara keseluruhan buku 

ini belum membahas mengenai permasalahan yang akan kami 

teliti,yaitu mengenai akad dan praktek dalam gadai sawah yang 

dikaitkan dengan maqashid syariah. 

3. Empip Hapipah (UIN Sunan Kalijaga: 2005) dengan judul skripsi 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Taanah Sawah di Desa 

Tegal Kunir Kidul Kec. Mauk Kab.Tanggerang Banten. Skripsi 

tersebut menyimpulkan bahwa gadai yang terjadi di Desa Tegal Kunir 
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melenceng dari prinsip hukum Islam. Karena dalam prakteknya gadai 

di Desa tersebut menggunakan ‘urf yang bertentangan dengan nash 

dan prinsip hukum islam. Dari segi akad pun gadai di Desa tersebur 

masih belum sempurna karena ada beberapa syarat dan rukun yang 

belum terpenuhi. Sedangkan dari segi pemanfaatan barang  yang 

terjadi di Desa tersebut juga belum sesuai dengan prinsip hukum 

Islam. 

4. Supriadi (UIN Sunan Kalijaga :2004) dengan judul skripsi“Gadai 

Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Islam”skripsi 

tersebut menjelaskan pemanfaatan barang gadai (tanah gadai)di tinjau 

dari segi maslahah dan mafsadahnya. Dalam penelitiannya dia 

menyimpulakan bahwa dari segi rukun dan syarat, praktek gadai yang 

terjadi pada masyarakat bugis telah sesuai dengan prinsip hukum 

Islam. Namun dari segi pemanfaatan barang dia menyimpulkan bahwa 

praktek gadai yang terjadi di masyarakat bugis belum sesuai dengan 

prinsip hukum Islam. 

5. Laila Isnawati (UIN Sunan Kalijaga :2008) dengan judul skripsi “ 

Pemanfaatan Gadai Sawah Di Dukuh Brunggang Sangen, Desa 

Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian 

Normatif  Dan Sosiologi Hukum Islam)” skripsi tersebut menjelaskan 

tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa tersebut 

melaksanakan gadai tanah (sawah) dan pemanfaatan barang jaminan 

oleh pihak kreditur/murtahin secara penuh tidak diperbolehkan kerena 
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barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang piutang untuk 

menambah kepercayaan kepada kreditur, bukan untuk mengambil 

suatu keuntungan dari hasil barang yang dijaminkan tersebut karena 

pada dasarnya gadai ialah suatu bagian yang mengutamakan prinsip 

tolong menolong. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan tipe penelitian 

Dari segi lokasi yang akan dilakukan penelitian, maka penelitian 

ini berupa penelitian lapangan (field research). Berdasarkan jenis dan 

tujuannya, penelitian ini merupakan penelitaian deskriptif-kualitaif. 

Deskriptif bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu 

(Sukandarrumidi, 2008: 35). Penulis akan mencari kemungkinan-

kemungkinan akad gadai dan praktek gadai sawah yang bermasalah, 

kemudian menggambarkan praktek akad yang dilakukan. Kualitatif yaitu 

suatu metode interpretative, karena data hasil penelitian lebih berkaitan 

dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan 

(Sukandarrumidi, 2008: 72). Sedangkan jenis data kualitatif berupa 

kategori-kategori bukan angka-angka (Saifuddin, 2010: 91). 

2. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Menurut Lukman Hakim (2004: 95) observasi merupakan  

pengamatan dan pencatatan suatu obyek, secara sistematik fenomena 

yang diselidiki. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat 
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kegiatan praktek gadai sawah di Dusun Cirapaun Desa Sindangjaya 

kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran. 

b. Wawancara/Interview 

Sukandaarrumidi menjelaskan (2008: 45) wawancara adalah 

suatu  proses Tanya jawab secara lisan antara interviewer/orang yang 

menginterviw dengan interviewee/orang yang diinterview. Proses ini 

dilakukan dengan cara kontak langsung dimana penulis akan 

berhadapan dengan pihak-pihak yang terkait seperti para pihak 

penggadai sawah dan para tokoh masyarakat di Dusun 

Cirapuan,wawancara akan dilakukan dengan mengambil informan dari 

pihak penggadai(rahin) dan penerima gadai (murtahin) masing-masing 

7 informan di Dusun Cirapuan.selain kontak langsung, komunikasi 

juga dapat dilakukan dengan cara tidak langsung yaitu melalui telepon 

dan handpone. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

berkenaan dengan subjek penelitian. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang penyusun maksudkan adalah usaha 

pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan 

serta monografi desa yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang 

ada dilokasi tersebut. 
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d. Populasi dan penentuan sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-

cirinya akan diduga. Dalam penelitian ini yang akan menjadi 

populasi adalah para penggadai (rahin) dan penerima gadai 

(murtahin) yang ada di Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya. Desa 

Sindangjaya sendiri ialah merupakan sbuah Desa yang menjadi 

bagian dari Kabupaten Pengandaran yang belum lama memekarkan 

diri dari Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 

penduduk kurang lebih 7000 jiwa yang berasal dari masyarakat asli 

dan pendatang yang menetap di Desa tersebut. Sedangkan mata 

pencaharian penduduk setempat rata-rata ialah sebagai petani 

dengan jumlah kurang lebih hampir 3000 jiwa sedangkan sisanya 

sekitar 4000 jiwa ialah sebagai pedagang, buruh, pelajar, dan 

pegawai. 

2. Penentuan sampel  

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah simple 

random sampling, yaitu cara pengambilan sampel yang dilakuakan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini mengambil sampel 

dari populasi yaitu penggadai dan penerima gadai yang ada di 

Dusun Cirapuan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya 

Kabupaten Pangandaran yang berjumlah 7 informan. Penyusun 
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menggunakan non-random sampling karena tidak semua populasi 

melaksanakan praktek gadai tanah sawah. 

3. Sumber Data 

Untuk mempermudah menghadapkan permasalahan dalam 

penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari (Anwar, 

2010: 91): 

a. Data primer: data tangan pertama: data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi 

yang dicari. Berupa observasi dan wawancara (interview). 

b. Data Sekunder: data tangan kedua: data yang yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek 

penelitian. Berupa data dokumentasi, data laporan yang telah tersedia, 

artikel, jurnal dan buku-buku yang mendukung pembangunan teoritis. 

4. Analisis Data  

Yaitu cara bagaimana data yang sudah diperoleh dan terkumpul kemudian 

dianalisa sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Adapun analisis data 

yang akan digunakan oleh penyusun ialah metode kualitatif yaitu dengan 

cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka 

melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk 

memperlengkap data yang penyusun temukan. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut 

mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang 
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didapatkan. Selanjutnya, data yang telah terhimpun tersebut dianalisis 

berdasarkan hukum islam. Dengan metode analisis data seperti ini 

diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan mengenai status gadai tanah 

sawah dalam tinjauan hukum islam dari kasus yang ada dalam data 

tersebut. 

G. Sistematika Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan uraian yang sistematis, yang 

diharapkan dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman 

terhadap persoalan yang akan diteliti. Adapun sistematika penelitian ini 

nantinya adalah sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka,  sistematika penelitian dan daftar pustaka sementara. 

BAB II Kajian teoritis yang menjelaskan tentang gambaran umum 

gadai menurut hukum islam. Pada bab ini penyusun mencoba memaparkan 

tentang pengertian dan dasar hukum gadai menurut hukum islam, selain 

itu penyusun juga menjelaskan tentang rukun dan syarat sahnya perjanjian 

gadai, manfaat dan tujuan disyari’atkannya gadai, dan yang terakhi adalah 

pemanfaatan barang gadai. 

BAB III Selanjutnya pada bab tiga akan menguraikan praktek 

gadai sawah dan pemanfaatannya yang meliputi diskripsi wilayah 

penelitian meliputi letah geografis dan demografis, kehidupan beragama 

dan pendidikan serta tidak lupa dicantumkan juga keadaan sosial ekonomi, 



19 
 

 
 

selanjutnya akan dipaparkan juga mengenai praktek pelaksanaan gadai 

sawah yang ada di Dusun Cirapuan Desa Sindang jaya Kecamatan 

Mangunjaya Kabupaten Pangandaran. 

BAB IV Pada bab ini akan dilakukan analisis hukum islam 

terhadap praktek gadai tanah sawah di Dusun Cirapuan Desa Sindang jaya 

Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yang meliputi analisis 

dari segi pelaksanaan akad, dan selanjutnya analisis terhadap pemanfaatan 

barang gadai atau jaminan. 

BAB V sebagai penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari pokok 

masalah penelitian dan saran-saran yang relevan untuk masyarakat desa 

setempat. 

 


