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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. 

Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada 

masyarakat itu. Semakin maju cara berfikir suatu masyarakat, maka akan semakin terbuka 

untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat beragama, dalam hal 

ini umat Islam, kenyataan ini dapat menimbulkan masalah, terutama apabila kegiatan itu 

dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya,  pemecahan atas masalah tersebut 

diperlukan, sehingga syariat Islam dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu dapat diyakini bahwa syariat Islam sesuai 

untuk setiap masyarakat dimana dan kapan pun mereka berada.1 

Pemikiran hukum Islam sebagai produk pemahaman dari pesan-pesan teks Al-Quran 

dan Hadis selalu mengalami perkembangan. Hal ini tidak lepas dari kondisi dan tuntutan 

masyarakat yang sarat dengan dinamika. Dalam kaitan ini pula maka peran ijtihad sebagai 

upaya untuk menggali dan mengembangkan hukum Islam menjadi sangat penting.  

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam menjadi suatu kekuatan yang dinamis dan 

kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah saw. Kepada sahabat dalam menghadapi 

realitas sosiologis umat pada waktu itu. Akan tetapi dalam melakukan ijtihad, mereka tidak 

mengalami problem metodologis, karena apabila mereka mendapatkan kesulitan dalam 

menyimpulkan hukum, mereka dapat langsung berkonsultasi kepada Nabi. 2 

                                                 
1 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad  Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 1. 
2 Lihat, Josep Schatcht, Pengantar Hukum Islam, (Jogjakarta: Islamika, 2003), 27. Tiga generasi pertama 

setelah wafat Nabi (632 M) atau dengan kata lain abad I Islam dalam banyak hal adalah periode yang sangat penting 
dalam hukum Islam, meskipun karena kurangnya bukti-bukti kontemporer merupakan periode yang sangat kabur. 
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Setiap muslim meyakini bahwa setiap tingkah laku di dunia ini pasti ada aturan 

dasarnya dari Allah Swt, seandainya tidak ditemukan secara jelas dan langsung pada titah 

Allah tentu akan ditemukan pada apa yang tersirat di balik titah Allah, seandainya juga tidak 

dapat ditemukan dalam apa yang tersirat dalam titah Allah itu pasti akan ditemukan tersusun 

dalam kandungan maksud Allah dalam menetapkan titahnya dengan menggunakan 

kecerdasan akal yang secara popular disebut Ijtihad.3 

Ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga karena ijtihad adalah buah pikiran 

manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang 

ada padanya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam 

Al-Qur’an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam hadits dan 

merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kejadian 

tertentu. 4 

Dengan kata lain, pembicaraan tentang pembentukan dan pengembangan hukum yang 

dalam istilah ushul fiqh disebut ijtihad, perubahan sosial (Transformasi sosial) yang terjadi 

dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman. Perubahan-perubahan 

tersebut terjadi baik karena adanya  permasalahan-permasalahan yang baru sama sekali 

maupun karena permasalahan yang telah terjadi di masa lalu yang belum terseleseikan. 

Sehingga disinilah peran hukum Islam untuk menunjukkan kerelevansian dan 

kefleksibelannya dalam setiap waktu dan segala zaman.  

Produk ijtihad Muhammadiyah dapat dipandang sangat efektif karena 

Muhammadiyah melestarikan hasil ijtihadnya melalui lembaga lembaga  pendidikan formal 

                                                                                                                                                              
Dalam periode ini banyak gambaran hukum Islam yang berbeda terwujud dan masyarakat Islam awal menciptakan 
institusi-institusi hukum sendiri.  

3 Amir syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, 
(Jakarta. Ciputat press: 2002), 6 

4 Khutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta, Pustaka pelajar: 2008) hal. 16 
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dalam lingkungan Muhammadiyah melelui instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada 

seluruh anggota. Cara yang ditempuh oleh Muahammadiyah semacam itu menimbulkan 

kesan seakan Muhammadiyah telah membentuk sebuah mazhab yang dapat menjurus kepada 

pemupukan sikap taklid.5 

Taklid merupakan musuh utama dalam Muhammadiyah. Dan karenanya dalam 

pandangan Muhammadiyah, nilai otoritatif dari suatu pendapat tidak diletakkan pada 

kenyataan bahwa pendapat itu difatwakan oleh seorang tokoh atau madzhab yang diikuti, 

akan tetapi diletakkan pada dalil yang menjadi landasannya.6 

Koreksi dari siapapun akan diterima, dari dukungan dalil yang lebih kuat tidak 

menutup kemungkinan untuk melakukan revisi hasil putusan Majelis Tarjih, karena prinsip 

terbuka dan toleran merupakan manhaj majelis tarjih dalam menetapkan keputusan. 7  

Ijtihad Jama’i sebagai sistem manhaj majelis tarjih dalam menetapkan masalah 

ijtihadiyah masih dapat dilakukan sepanjang tidak bersentuhan dengan wilayah ta’abbudy. 

Artinya, pelaksanaan keberagamaan wilayah ta’aqquli, atau dataran reasonabel ruang 

geraknya masih longgar untuk dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Dimensi mu’amalah dengan cakupan yang sangat luas belum terekam dalam 

kodifikasi tarjih diskursus ta’abbudy dan ta’aqquly melebar, bagaimana pemahaman dalil 

dalam ibadah yang menggunakan akal.  

Oleh karena itu Al-Syathibi mencoba mengembangkan lebih lanjut tentang prinsip-

prinsip tersebut di atas. Ia, sebagaimana ahli fiqh lainnya, membedakan materi fiqh menjadi 

                                                 
5 Arbiyah Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu StudiPerbandingan, (Jakarta, 

Bulan Bintang, 1993 ) hal.176. 
6 A.Mukti Ali, Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan dan Muhammad Iqbal, 

(Jakarta, Bulan Bintang,1990) hal.72 – 73. 
7 PP.Muhammadiyah Majelis Tarjih, Buku Panduan Muktamar Majlis Tarjih XXII, (Malang,:1989), hal.23. 

Selanjutnya disebut “Pokok –pokok Manhaj Majlis Tarjih.“ 
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dua bagian. Bagian pertama materi fiqh yang menyangkut ibadah dan bagian kedua materi 

fiqh yang menyangkut mua’malah. Ia secara filosofis telah merumuskan kaidah sebagai 

berikut: 

Pada dasarnya ibadah dalam hubungannya dengan muakallaf adalah bersifat 
taabbudi, tanpa berpaling kepada makna-maknanya sedangkan pada dasarnya 
muamalah menoleh pada makna-maknanya.8 
 

Al-Syathibi juga mengakui bahwa adanya beberapa bentuk muamalah yang 

mempunyai nilai ta’abudi, yang maksudnya adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-

dalil yang terperinci.9 

Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng dalam kurun waktu 2005-2010 membahas 

masalah-masalah keislaman, keummatan dan kebangsaan yang terus berkembang seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Majelis Tarjih dan Tajdid PWM 

Jateng sigap untuk memberikan jawaban dari berbagai masalah tersebut sehingga menjadi 

jelas. Misalnya tentang vaksin meningitis yang menjadi problem calon jamaah haji dan 

umroh. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi umat menjadikan Majelis Tarjih dan 

Tajdid terutama PWM Jateng merumuskan beberapa permasalahan yang berkembang, 

sehingga menjadikan mantap dalam bermuhammadiyah. Melihat kondisi tersebut maka 

penulis tertarik untuk menelitinya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak 

melebar kepada pembahasan yang lain, maka perlu adanya perumusan dari masalah yang 

akan diteliti, yakni sebagai berikut:  
                                                 

8 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, 1341H), Juz II, hlm. 214. 
9 Ibid. 
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1. Persoalan apa saja yang menjadi bahasan dalam Musyawarah Majelis Tarjih dan 

Tajdid PWM Jateng dalam kurun waktu 2005-2010? 

2. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan dalam Musyawarah Mejlis Tarjih dan 

Tajdid PWM Jateng? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok masalah seperti yang dirumuskan 

dalam rumusan masalah di atas. Dengan kata lain, penelitian ini ingin mengetahui:  

a. Persoalan yang menjadi bahasan dalam  Musyawarah Majelis Tarjih dan Tajdid 

PWM Jateng 

b.  Metode ijtihad yang digunakan dalam Mejlis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng.  

 

2. Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Akademis 

a.  Untuk menambah khazanah keilmuan tentang model ijtihad Majelis Tarjih 

dan Tajdid PWM Jateng.  

b.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan atau 

pembanding bagi peneliti lain dengan masalah sejenis. 

 2. Manfaat Praktis 

a.  Membuka wawasan Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng tentang 

permasalahan umat yang begitu komplek yang segera dicarikan 

jawabannya.  
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b.  Kontribusi terhadap umat tentang penggunaan ijtihad dalam menghadapi 

persoalan kehidupan yang sangat kompleks 

 

D. Studi Pustaka 

Kajian pustaka berdasarkan judul Ijtihad Muhammadiyah, maka penulis menemukan 

beberapa hasil penelitian yang berkaitan hal tersebut. Beberapa tulisan ataupun penelitian 

yang relevan untuk mendukung penelitian tersebut antara lain: 

Penelitian yang berjudul Analisis Otentisitas Hadis dalam Himpunan Putusan Tarjih 

(HPT) Muhammadiyah ke XX di Garut Jawa Barat, yang dilakukan oleh; Syamsurizal Yazid 

(FAI/Syariah UMM, 2010). 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Karena yang 

diteliti adalah hadis-hadis, maka dalam analisis datanya, Peneliti menggunakan metode 

takhrij dan cross reference (silang rujuk) Takhrij adalah yaitu suatu cara mencari derajat 

kesahihan, sanad (rangkaian orang-orang yang meriwayatkan), yang tidak diterangkan oleh 

penyusun atau pengarang suatu kitab. Sedangkan komparatif atau cross reference (silang 

rujuk) yaitu membandingkan penilaian ulama tentang otentisitas dan tingkat validitas suatu 

hadis, khususnya tingkat kredibelitas orang-orang yang meriwayatkannya, untuk kemudian 

diambil suatu kesimpulan. 

Hasil utama dari penelitian bahwa hadis-hadis dalam kitab shalat tathawwu’ yang ada 

dalam HPT semuanya bernilai sahih dan hasan. Tidak ada satupun hadis yang bernilai dhaif 

(lemah). Di samping itu, ada juga hadis-hadis yang dikutip di HPT yang merupakan potongan 

hadis yang panjang. Tapi berdasarkan penelitian, pengutipan potongan hadis ini pada 

dasarnya tidak mengubah dan mengurangi makna. Tampaknya hal ini disesuaikan dengan 
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kebutuhan. Selain itu, ada juga hadis yang diriwayatkan maknanya saja, artinya antara bahasa 

yang digunakan di HPT tidak sama dengan yang ada dalam teks hadis yang ada di buku-buku 

hadis, tetapi tidak sampai merubah inti makna hadis. Cara meriwayatkan hadis berdasarkan 

maknanya seperti ini dapat dibenarkan, sepanjang tidak merubah inti maknanya. Terakhir ada 

juga hadis yang dikutip dengan tanpa menyebutkan nama yang meriwayatkannya. Setelah 

diteliti ternyata hadis tersebut adalah hadis sahih dan para perawinya dinilai tsiqah 

(terpercaya) oleh para ahli kritikus hadis, seperti Abu Zur’ah Ar-Razi, Ibnu Hibban, Ahmad 

bin Hanbal, Yahya bin Ma’in, Ibnu Adi, Muhammad bin Sa’ad, dan lain- lain.  

Penelitian yang dilakukan oleh AF. Wibisono yang berjudul Pola Istinbath dalam 

Muhammadiyah (Studi Tentang Penerapan Penalaran Ta’lili dalam Masalah-masalah 

Kontemporer). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif yuridis  dan menggunakan tolak ukur ushul fiqih sebagai pisau analisis. 

Obyek kajiannya meliputi hasil keputusan Majelis Tarjih yang terhimpun dalam buku 

Himpunan Putusan Tarjih yang diterbitkan oleh Pimpinan  Pusat Muhammadiyah dan 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kodya Malang. Sosialisasi dan pelaksanaan putusan 

Majelis Tarjih di masyarakat, tidak menjadi obyek kajian tesis ini  

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberhasilan dan ketidak berhasilan 

Muhammadiyah dalam menetapkan norma hokum untuk masalah-masalah kontemporer 

(yang memerlukan penggunaan pola penalaran ta’lili, mempunyai   kaitan dengan tinggi-

rendahnya tingkat apresiasi Muhammadiyah terhadap penggunaan pola penalaran talili. Sikap 

yang kurang apresiatif terhadapnya  menghasilkan norma hokum yang tidak tuntas dan 

mengesankan adanya sikap  ragu-ragu. Sebaliknya, sikap yang lebih apresiatif terhadapnya, 
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menghasilkan norma hukum yang relatif tuntas dan memperlihatkan adanya sikap yang tidak 

ragu-ragu  

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, illat yang dipergunakan dalam 

penggunaan pola penalaran ta’lili dalam aktivitas ijtihad Muhammadiyah meliputi; illat 

tasyri’i, illat qiyasi dan illat Ta’lili. Dengan demikian, penggunaan istilah  penalaran ta’lili 

agaknya lebih terdukung oleh fakta daripada penggunaan istilah  penalaran qiyasi seperti 

yang terdapat dalam Pokok-Pokok Manhaj Majelis Tarjih  

Penelitian yang dilakukan Ummi Kulsum, T. H. Ibrahim Alfian and Ahmad Adaby 

Darban. 2006. "Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 

1927-1942: Kajian Sejarah." yang disimpulkan Majelis Tarjih mempunyai suatu fungsi di 

(dalam) mengembangkan dan menghamburkan pikiran religius Muhammadiyah. Majelis 

Tarjih berperan mengembangkan Pergerakan Misi Muhammadiyah dalam usaha 

membersihkan upacara agama dan pemikiran religius, dengan meletakkan Quran dan Hadis 

sebagai acuan utama. Di samping ini, Majelis Tarjih adalah juga mengeluarkan penafsiran 

baru ke Quran dan hadis dengan metoda ijtihad dalam memecahkan masalah sosial yang 

sekarang. Di jaman kolonial, Diskusi Majelis Tarjih selalu di laksanakan dalam Konggres 

Muhammadiyah. Di waktu lain, Majelis Tarjih dengan sukses memproduksi pikiran religius 

banyak orang di dalam menanggulangi perbedaan ( khilafiah) tentang upacara praktek agama. 

Metoda Ijtihad telah dipekerjakan untuk memecahkan permasalahan muamalah, mencakup 

sosial, ekonomi, dan isu politis. Keseluruhan Produk Majelis Tarjih pada awal periode 

mempunyai suatu kontribusi penting kepada kehidupan sosial dan religius Masyarakat 

Muhammadiyah khususnya, dan Indonesia secara umum.  
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Penelitian yang berjudul Politik Hukum Persyarikatan Muhammadiyah kendal 

Tentang Reinterpretasi dan Akuntansi Zakat yang dilakukan oleh Rozikhan (UMS, 2006). 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan data primer dari buku Zakat 

Kita dan laporan pelaksanaannya dari Kecamatan Weleri yang terdiri dari 17 kelurahan atau 

ranting Muhammadiyah. Data primer yang berbentuk laporan kemudian dilakukan cross 

check dengan pimpinan cabang Weleri sebagai key person. 

Penelitian norma-norma hukum Islam ini menggunakan metode Sui Generis-kum-

empiris. Artinya, norma-norma hukum tidak hanya dicari dalam teks syari’ah, tetapi juga 

dalam realitas empirik kehidupan manusia dan perilaku masya rakat itu sendiri, yang 

kemudian direkonstruksi dan dihadapkan kepada yang ideal dalam hubungan dialektis antara 

teks syari’ah dan pengalaman eksistensial manusia dalam lokasi sosial tertentu yang akan 

memberi wawasan, bagaimana teks syari’ah itu dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan.  

Tesis buku Zakat Kita jika didekati dengan Politik Hukum, lebih merupakan 

kebijakan persyarikatan Muhammadiyah Kendal agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam 

menerapkan hukum zakat, ketika keseluruhan item harta yang menjadi obyek zakat tidak 

menyentuh nishab demikian pula tarif zakatnya yang hanya 2.5%. Kebijakan yang seolah 

keluar dari teks nash yang qath’i ini, Maqashid Syari’ah yang bernuansa mashlahah 

merupakan solusi dari problem ini. 

Disertasi Imron Rosyadi, Maslahah Mursalah: Kajian atas Fatwa-fatwa Majelis 

Tarjih Muhammadiyah, (IAIN Sunan Kalijaga, 2013). Disertasi ini menelaah penerapan 

maslahah mursalah sebagai teknik penetapan hukum dalam fatwa-fatwa Tarjih yang 

merupakan upaya untuk menjawab problem-problem baru yang muncul di tengah masyarakat 
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Muslim Indonesia. Masalah pokok dalam studi ini adalah konstruksi epistemologis penerapan 

maslahah mursalah.  

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) sehingga data 

penelitian ini dikumpulkan dari sumber dokumen, yaitu fatwa-fatwa Tarjih Muhammadiyah 

yang dipublikasikan melalui Suara Muhammadiyah dan buku Tanya Jawab Agama. Dari 

sumber ini dicari fatwa-fatwa yang dirumuskan dengan teknik penetapan maslahah mursalah, 

yaitu fatwa tentang pernikahan sirri, perceraian di luar sidang pengadilan, hukum donor 

kornea mata, operasi plastik, wanita mengajar, profesi penata rias, dan penggunaan ilmu 

hisab. 

Kesimpulan dari penelitian disertasi ini adalah: (a) Tolak ukur atau kriteria 

kemaslahatan yang dapat diterima sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum dengan 

teknik maslahah mursalah adalah kemaslahatan daruri dan haji. (b) Cara menentukan 

kemaslahatan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum dengan teknik 

maslahah mursalah dalam fatwa-fatwa Tarjih adalah (1) memperhatikan kesesuaian 

kemaslahatan dengan tujuan hukum Islam (Maqasyid asy-Syariah, (2) memperhatikan niat 

(tujuan) dan hasil akhir dari suatu perbuatan atau peristiwa, yang kesemuanya memberikan 

manfaat dan menghindarkan dari mafsadah atau kesulitan, baik kepada diri pelakunya 

maupun orang lain, (3) mengedepankan prinsip keseimbangan bila suatu masalah itu 

menghadapkan pada dua orang atau lebih sebagai bagian dari kemaslahatan. (4) 

Kemaslahatan yang ada pada suatu maslahah adalah kemaslahatan yang menghadirkan 

kepastian dan ketertiaban. (c) Penentuan kemaslahatan sebagaimana pada penggunaan teknik 

penerapan maslahah mursalah dalam fatwa-fatwa Tarjih itu berkait dengan misi diririkannya 

Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid di Indonesia. 
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 Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka tersebut, dan berdasarkan penelitian-

penelitian yang terkait yang sudah ada sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian 

dengan judul: Ijtihad Muhammadiyah (Telaah fatwa-fatwa MTT PWM Jateng Periode 2010-

2015) belum pernah ada yang meneliti. Dikarenakan Penelitian yang dilakukan oleh; 

Syamsurizal Yazid, adalah berupaya menguji matan dan sanad hadis-hadis yang ada di HPT.  

Penelitian yang dilakukan oleh AF. Wibisono adalah mencari ilat dalam segala 

keputusan yang adalah dalam HPT PP Muhammadiyah maupun PDM Kodya Malang. 

Penelitian Ummi Kulsum, T. H. Ibrahim Alfian and Ahmad Adaby Darban. menguraikan 

peran Majelis Tarjih dalam usaha membersihkan upacara agama dan pemikiran religius, 

dengan meletakkan Quran dan Hadis sebagai acuan utama serta mengenalkan metoda ijtihad 

dalam memecahkan masalah sosial yang sekarang. Penelitian oleh Rozikhan (UMS, 2006) 

menguraikan tentang penggunaang Maqashid Syari’ah yang bernuansa mashlahah 

merupakan solusi dari problem zakat. Sedangkan penelitian disertasi Imron Rosyadi, 

menelaah penerapan maslahah mursalah sebagai teknik penetapan hukum dalam fatwa-fatwa 

Tarjih yang merupakan upaya untuk menjawab problem-problem baru yang muncul di tengah 

masyarakat Muslim Indonesia. 

 Dengan demikian pene litian yang dilakukan penulis memiliki sisi perbedaan yang 

sangat urgen, dikarenakan peneliti dalam mengkaji Majelis Tarjih dan Tajdid lebih 

melakukan pendekatan model ijtihad yang dilakukan MTT PWM Jateng.  

 

E. Metode Penelitian 

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu 

diperlukan metode-metode yang dapat digunakan selama penelitian berlangsung, sehinga 
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dapat memperoleh data yang valid. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang berkaitan 

dengan apa yang akan dibahas. Uraian mengenai pertanggungjawaban akan membahas 

mengenai: 

1. Jenis Penelitian 

Penilitian ini termasuk jenis penelitian bibliografis10, dan karena itu sepenuhnya 

bersifat library research (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan data-data yang 

berupa naskah-naskah dan tulisan dari buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan. 

Dalam penelitian ini yang diteliti adalah karya Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berupaya menyelidiki model ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid PWM 

Jateng. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-filosofis11. 

Pendekatan historis berarti penelitian yang digunakan adalah penyelidikan kritis terhadap 

keadaan-keadaan, perkembangan serta pengalaman di masa lampau dan menimbang 

secara cukup teliti dan hati-hati terhadap bukti validitas dari sumber sejarah serta 

interpretasi dari sumber keterangan tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk 

menggambarkan kenyataan-kenyataan sejarah yang berkaitan dengan Majelis Tarjih dan 

Tajdid PWM Jateng, sehingga dapat dipelajari faktor lingkungan yang mempengaruhi 

pemikirannya. 

Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis keseluruhan 

data yang diperoleh dari pendekatan historis. 

                                                 
10 M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 62, lihat juga Sartono 

kartodirdjo”Metode Penggunaan Bahan Dokumen” dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat, (red. 
Koentjaraningrat), Jakarta: Gramedia, 1989), hal. 45.  

11 Suharsini Arikunto. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 
hlm. 25. 
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3. Sumber Data 

Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil 

pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan dokumentasi. Dengan mengumpulkan 

data yang diperoleh, kemudian dikelompokkan menjadi dua sumber data yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah buku Majelis Tarjih dan 

Tajdid PWM Jateng. Sumber data primer dari hasil karya Majelis Tarjih dan Tajdid PWM 

Jateng. Problema Umat Mencari Kebenaran; Kritik Terhadap Keputusan Tarjih 

Muhammadiyah Jilid I, tt, (MTT PWM Jateng dan UMS). Problema Umat Mencari 

Kebenaran; Kritik Terhadap Keputusan Tarjih Muhammadiyah Jilid II, tt, (MTT PWM 

Jateng dan UMS). Kumpulan Putusan Tarjih Jawa Tengah,tt, (MTT PWM Jateng dan 

UMS).  

Sedangkan sumber data sekunder adalah semua sumber data yang mendukung 

dalam pembahasan penelitian ini model ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng. 

Diantaranya adalah: Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih 

Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995). Fazlur Rahman, Membuka Pintu Ijtihad, 

(Bandung: Pustaka, 1995). 

 

4. Metode Analisis  

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam 

suatu rumusan pada kategori dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan untuk menganalisis data12.  

                                                 
12 Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 112.  
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Untuk menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan analisis data 

yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif, artinya, data yang muncul berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang atau prilaku yang diamati yaitu melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi yang diproses melalui pencatatan dan lain- lain kemudian 

disusun dalam teks yang diperluas13. 

Data yang diperoleh akan dianalisis secara berututan dan interaksionis yang 

terdiri dari tiga tahap yaitu: 1) Reduksi data, 2) Pernyajian data , 3)  Penarikan simpulan 

atau verifikasi14.  

Pertama, setelah pengumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya 

adalah reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan pengorganisasian sehingga data terpilah pilah. Kedua, data yang telah direduksi 

akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, penarikan simpulan dari data yang telah 

disajikan pada tahap ke dua dengan mengambil simpulan.  

Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif dan deduktif. 

Metode deduktif adalah suatu penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan 

khusus menuju pada pernyataan yang sifatnya umum15. Adapun metode induktif adalah 

cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pada pernyataan 

yang sifatnya khusus 16. 

 

 

                                                 
13 Miles, MB, and A.M. Huberman.. Qualitative Data Analysis. (Beverley Hills: Sage Pub. 1984). hlm. 26. 
14 Ibid. hlm. 16 
15Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , (Jakarta: Rineka Cipta,1992). hlm. 

159. 
16 Sutrisno Hadi. Metode Penelitian. (Yogyakarta: Andi Offset. 1993), hlm. 97 
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F. Sistematika Penulisan 

Pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab 

mempunyai sub-bab tersendiri. Bab satu berisi pendahuluan yang di dalamnya membicarakan 

tentang pokok persoalan dan rancangan organisasi penelitian.  

Bab dua membahas kajian teoritik tentang tentang Ijtihad. Dari sini bisa dijadikan 

sebagai dasar pijak untuk membahas berbagai persoalan pokok yang terkait dengan model 

ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng. 

Perkembangan dan Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng dalam bab tiga. 

Dari sini diketahui pengurus, program kerja, serta hasil ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid 

PWM Jateng.  

 Sedangkan bab empat sebagai inti dari penelitian ini menguraikan tentang analisa 

materi-materi yang menjadi pembahasan serta model ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid PWM 

Jateng. Bab kelima Penutup, berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk 

rekomendasi penelitian-penelitian mendatang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


