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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Makan dan minum adalah fitrah semua manusia sebagai makhluk hidup, 

dengan kata lain manusia itu memiliki sifat konsumtif. Dengan makan dan minum 

manusia dapat melangsungkan berbagai aktifitasnya sehari-hari. Sebaliknya, jika 

tidak makan dan minum dalam jangka waktu yang tidak wajar maka akan 

berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Namun tidak semua makanan dan 

minuman yang tersedia adalah baik bagi manusia, karena terdapat berbagai 

makanan yang jika dikonsumsi akan berbahaya bagi kesehatan. Maka sebagai 

manusia yang diberi petunjuk dan diberikan akal oleh Tuhan Yang Maha Esa, 

harus dapat membedakan mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang dilarang 

untuk dikonsumsi. 

Di dalam Islam, makanan yang boleh dikonsumsi dikategorikan sebagai 

makanan yang halal. Sedangkan makanan yang dilarang untuk dikonsumsi 

dikategorikan sebagai makanan yang haram. Ada pula makanan yang harus 

dihindari namun tidak haram hukumnya jika dikonsumsi dan dikategorikan 

hukumnya sebagai makruh. Di dalam Surat Al-Maidah : 4, disebutkan : 

7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ !# sŒ$tΒ ¨≅Ïm é& öΝ çλm; ( ö≅è% ¨≅Ïm é& ãΝä3 s9 àM≈ t6 ÍhŠ ©Ü9$# ..... 

"Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa saja yang 
dihalalkan untuk mereka? Maka jawablah: semua yang baik adalah dihalalkan 

buat kamu......" 



Dalam hukum Islam, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu 

jelas, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:  

“Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir r.a. katanya: saya telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu terang (jelas) dan yang 
haram itu terang, dan di antara keduanya pula terdapat pekara-pekara yang 
syubahat (tidak terang halal atau haramnya) yang tiada diketahui oleh orang 
ramai......." 
 

 Kejelasan tentang apa yang halal dan apa yang haram dikarenakan Allah 

S.W.T telah menyebutkannya di dalam Al-Quran maupun melalui Rasul-Nya. 

Rasulullah bersabda :  

“Apa yang Allah halalalkan dalam kitab-Nya, itu adalah halal. Sedangkan apa 
yang Dia haramkan, itu adalah haram. Dan apa yang Dia diamkan, itu 
dimaafkan. Maka, terimalah maaf dari Allah, sesungguhnya Allah itu tidak akan 
pernah lupa. (Hadis Riwayat Al-Hakim dan di-hasan-kan oleh Al-Albani dalam 
Ghayah Al-Maram, hlm. 14)1. 
 

Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman : 

$yϑ̄ΡÎ) tΠ§ ym ãΝà6 ø‹n= tæ sπ tGøŠ yϑø9 $# tΠ ¤$!$# uρ zΝós s9 uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9$# !$ tΒuρ ¨≅Ïδé& µ Î/ ÎötóÏ9 #هللا ( Çyϑ sù § äÜôÊ $# uöxî 8ø$t/ 

Ÿω uρ 7Š$ tã Iξsù zΝøO Î) Ïµ ø‹ n= tã 4 ¨β Î) #هللا í‘θ àxî íΟŠÏm §‘ ∩⊇∠⊂∪   

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 
tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa 
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

 
Dari ayat di atas jelaslah bahwa makanan yang diharamkan pada pokoknya ada 

empat: 

1. Bangkai: ialah binatang yang mati dengan sendirinya. Dengan kata lain, 

kematiannya tidak disebabkan adanya usaha manusia, yang dengan 

sengaja disembelih atau karena diburu2. 

                                                 
1 Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir. 2006. Uang Haram. Jakarta : Amzah. Hal xiii 
2 Yusuf Qaradhawi.  2009. Halal dan Haram. Bandung : JABAL. Hal 56. 



2. Darah, sering pula di istilahkan dengan darah yang mengalir. Ibnu Abbas 

pernah ditanya tentang limpa, beliau menjawab : “makanlah!” orang-orang 

kemudian berkata, “itu kan darah”. Ibnu Abbas menjawab, “darah yang 

diharamkan atas kamu hanyalah darah yanng mengalir.”3 

3. Daging babi, yaitu seluruh tubuhnya termasuk lemak dan kulitnya. Ada 

yang berpendapat bahwa redaksi itu menunjukkan bahwa yang haram 

dimakan pada babi hanya dagingnya. Namun pada umumnya ulama 

menekankan bahwa semua yang berkaitan dengan babi haram dimakan 

bukan hanya dagingnya4. 

4. Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Misalnya 

kaum penyembah berhala dahulu apabila hendak menyembelih binatang, 

mereka menyebut-nyebut nama berhala mereka seperti Laata dan Uzza. Ini 

berarti suatu pendekatan pada selain Allah dan menyembah dengan selain 

nama Allah Yang Maha Besar.5 

Sedangkan dalam masalah minuman, dari semua minuman yang tersedia 

hanya satu kelompok saja yang diharamkan yaitu khamar. Definisi khamar 

menurut jumhur (mayoritas) ulama sebagaimana tercantum dalam Tafsir Rawai`ul 

Bayan karya Syekh Ali ash-Shabuni adalah semua minuman yang memabukkan, 

baik itu yang terbuat dari anggur, kurma, gandum, maupun lainnya. Di dalam 

hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: “Semua yang memabukkan adalah 

khamar (termasuk khamar) dan setiap khamar adalah diharamkan”. Dari 

                                                 
3 Ibid. halaman 57 
4 M. Quraish Shihab. 2001. Tafsir Al-Mishbah Jilid 3. Jakarta : Lentera Hati. 
5 Yusuf Qaradhawi, Op. cit., halaman 58 



penjelasan tersebut jelas bahwa batasan khamar didasarkan atas sifatnya bukan 

jenis bahannya, karena bahannya sendiri dapat apa saja. Secara lebih lanjut 

keharaman khamar ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91:  

$pκ š‰r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (# þθ ãΨtΒ# u $ yϑ̄ΡÎ) ã ôϑsƒ ø:$# çÅ£øŠ yϑø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡF{$# uρ ãΝ≈ s9ø— F{ $#uρ í§ ô_Í‘ ô ÏiΒ È≅yϑtã Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# 

çνθ ç7Ï⊥ tGô_ $$sù öΝ ä3ª= yès9 tβθ ßsÎ= øè? ∩⊃∪ $ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# βr& yìÏ%θ ãƒ ãΝä3 uΖ÷ t/ nοuρ≡y‰yèø9 $# u!$ŸÒ øót7 ø9$# uρ ’Îû Ì ÷Κ sƒ ø:$# 

ÎÅ£÷ yϑø9 $# uρ öΝ ä.£‰ ÝÁ tƒ uρ tã Ì ø.ÏŒ #هللا Ç tãuρ Íο 4θ n= ¢Á9$# ( ö≅yγ sù ΛäΡ r& tβθåκ tJΖ •Β ∩⊇∪  

“Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum khamar, 
berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah 
perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya 
syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara 
kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari 
mengingat Allah dan sembahyang. Maka tidakkah kamu mau berhenti?” 

Dengan berpegang pada definisi yang sangat jelas tersebut di atas maka 

kelompok minuman yang disebut dengan minuman keras adalah tergolong khamar 

dan haram untuk dikonsumsi. Selain makanan dan minuman yang haram, dalam 

Surat Al-Maidah ayat 90-91, Allah juga menyebutkan berbagai perbuatan yang 

dilarang seperti berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan 

anak panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. 

Jika melihat berbagai ketentuan di atas maka sangatlah jelas apa yang 

dihalalkan dan apa yang diharamkan serta perbuatan mana yang dilarang dan yang 

diperbolehkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran maupun melalui Rasul-Nya. 

Namun di zaman modern ini, muncul berbagai permasalahan-

permasalahan kontemporer yang tidak disebutkan secara kontekstual di dalam Al-

Quran maupun Hadis Nabi. Tidak disebutkannya masalah-masalah ini 



dikarenakan Al-Quran turun pada masa Nabi Muhammad SAW yakni pada saat 

Nabi Muhammad berusia 40 tahun dan berhenti setelah wafatnya Nabi 

Muhammad SAW (beliau wafat tanggal 12 Rabi`ul Awwal tahun 11 Hijriyah6). 

Sedangkan semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang (±1419 

tahun) selalu terjadi perubahan-perubahan yang sangat fundamental dalam 

berbagai hal. Maka terhadap masalah-masalah yang tidak disebutkan di dalam Al-

Quran atau tidak terdapat pada masa Nabi, orang-orang selalu berusaha 

mentafsirkan, meng-Qiyaskan, mendalilkan masalah-masalah tersebut dengan 

ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis yang bersifat global dan universal. Hal 

ini tentunya akan berdampak pada perbedaan pendapat dalam berbagai hal, karena 

masing-masing orang atau kelompok menggunakan penalaran maupun metode 

yang berbeda serta memiliki pola pikir serta latar belakang yang berbeda pula, 

sehingga akan banyak muncul perdebatan terhadap suatu masalah. Perbedaan ini 

tentunya akan menghasilkan hukum yang berbeda-beda pula terhadap suatu 

permasalahan. 

Salah satu perdebatan yang telah lama muncul dan seakan tidak pernah 

selesai sampai sekarang adalah hukum tentang makruh-haram-mubah rokok dan 

merokok. Sebagian besar ulama dunia menyatakan bahwa hukum rokok adalah 

haram7. Sedangkan sebagian kalangan lagi bahkan termasuk juga kalangan ulama 

menyatakan bahwa merokok hukumnya adalah makruh. Ada pula yang 

mengatakan hukumnya adalah mubah (boleh). Tentu saja setiap kalangan 

                                                 
6 Al-Hamid Al-Husaini. 1994. Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad SAW. Yayasan Al 
Hamidy. Hal 852 
7 Setiawan Budi Utomo. 2003. Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. Jakarta: 
Gema Insani Press. Halaman 211. 



memiliki dasar hukum dan pendapat mereka masing-masing. Perdebatan antara 

makruh, haram serta mubah-nya rokok dan merokok ini timbul karena memang 

rokok atau merokok merupakan salah satu masalah kontemporer yang tidak 

disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran maupun Hadist Nabi. Inilah yang 

telah mendorong timbulnya permasalahan sehingga terjadi berbagai perbedaan 

dalam mensikapi hukum merokok ini. 

Di Indonesia, buah dari kontroversi tentang hukum merokok ini terlihat 

pada Hasil Putusan Sidang Ijtima` Ulama Fatwa M.U.I III Di Padang Panjang, 

Sumatra Barat, tanggal 24-26 Januari 2009 Tentang Fatwa Rokok8. Bahwa Peserta 

Ijtima Komisi Fatwa se-Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram 

jika: 

1. Di tempat umum 

2. Bagi anak-anak 

3. Bagi wanita hamil 

Namun fatwa M.U.I tentang merokok haram menambah dilema baru. 

Kontroversi pasca keluarnya “merokok haram” dari Hasil Putusan Sidang Ijtima` 

Ulama Fatwa M.U.I III terus bermunculan baik dari segi materi hukumnya 

maupun dari segi dampak sosial terkait dengan keluarnya fatwa tersebut. Banyak 

pihak yang pro dan kontra, mereka mempunyai alasan masing-masing. 

Dari segi implikasi hukum, terlihat fatwa tersebut sebenarnya tidaklah 

memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap implikasi hukum Islam karena 

masih menimbulkan dilema bahwa apakah keharaman tersebut benar-benar 

                                                 
8 Tempointeraktif, tanggal 28 Januari 2009 



keharaman yang dikehendaki oleh Syariat?. Jika merokok diharamkan bagi anak-

anak, bukankah anak-anak belum dapat dibebankan dosa yang harus ditanggung 

oleh orang yang berbuat dosa? Demikian pula jika diharamkan merokok di tempat 

umum atau bagi wanita hamil, bukankah tidak merubah keadaan bahwa jika 

merokok bukan di tempat umum atau oleh wanita yang tidak hamil tetap 

mendatangkan mudharat bagi si perokok itu sendiri ?. 

Dari segi dampak sosial, perlu juga diperhatikan bahwa apakah fatwa 

tersebut akan berdampak pada pemberhentian hubungan kerja ( PHK ) pada 

pekerja di industri rokok yang sangat besar di Indonesia?. Apakah juga akan  

mengancam mata pencaharian pedagang-pedagang kecil maupun pedagang 

asongan?. Dan perlu juga diperhatikan dampak-dampak lainnya, agar upaya baik 

M.U.I untuk menyelesaikan kontroversi tentang hukum merokok ini justru tidak 

menimbulkan masalah baru. 

Perbedaan-perbedaan yang muncul mengenai hukum merokok dalam 

ketentuan Islam menarik untuk diteliti, terlebih setelah M.U.I mengeluarkan fatwa 

tentang masalah ini namun malah banyak menuai protes. Kita belum bisa 

menetapkan mana pendapat yang benar dan mana yang salah karena masing-

masing pihak memiliki argumen yang kuat. Oleh karena itu, masalah perbedaan 

pendapat mengenai hukum merokok ini menjadi penting untuk diteliti karena 

harus ditemukan bagaimana sebenarnya “merokok” menurut hukum Islam. 

Dengan dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya merokok dalam pandangan 

Islam tentunya akan bermanfaat bagi setiap muslim untuk memantapkan 

pendiriannya dalam mensikapi kontroversi yang ada. Sehingga, jangan sampai 



kita mengharamkan sesuatu yang tidak haram dan sebaliknya tidak 

mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas haram. Allah SWT berfirman : 

Al-Maidah: 87-88 

$pκ š‰r'̄≈ tƒ tÏ% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u Ÿω (#θ ãΒÌh pt éB ÏM≈t6 Íh‹ sÛ !$ tΒ ¨≅ym r& #هللا öΝä3 s9 Ÿωuρ (# ÿρ ß‰tG÷è s? 4 χÎ) #هللا Ÿω = Ït ä† 

t Ï‰tF÷èßϑø9 $# ∩∇∠∪ (#θ è= ä.uρ $ £ϑÏΒ ãΝ ä3 x%y— u‘ #هللا Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹ sÛ 4 (#θ à)̈?$# uρ #هللا ü“ Ï% ©!$# ΟçFΡr& µ Î/ šχθãΖ ÏΒ ÷σãΒ ∩∇∇∪ 

"Hai orang-orang yang beriman: Janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik 
(dari) apa yang Allah telah halalkan buat kamu, dan jangan kamu melewati 
batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka 
melewati batas. Dan makanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu 

dengan halal dan baik, dan takutlah kamu kepada Allah zat yang kamu beriman 
dengannya." 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis merasa perlu mencari 

hukum rokok dan merokok yang sebenarnya berdasarkan hukum Islam dan 

dampak sosial dari dikeluarkannya fatwa M.U.I III tentang keharaman merokok. 

Sehingga penulis memilih judul: 

“MEROKOK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN AKIBAT 

SOSIAL TERKAIT FATWA M.U.I TENTANG KEHARAMAN 

MEROKOK (Studi Kasus di Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ialah menetapkan batasan dari masalah penelitian 

yang akan diteliti agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas dan tidak keluar 

dari pokok permasalahan yang sebenarnya. Maka batasan permasalahan dalam 



penelitian ini adalah pada hukum rokok dan merokok dalam ketentuan hukum 

Islam serta dampak-dampak sosial yang muncul bagi masyarakat di desa Pabelan 

dengan telah dikeluarkannya fatwa M.U.I III tentang keharaman merokok di 

tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil. 

 

C. Perumusan Masalah 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan mencapai sasaran yang 

diharapkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana hukum rokok dan merokok dalam ketentuan Hukum 

Islam? 

2. Apakah Hasil Putusan Sidang Ijtima` Ulama Fatwa M.U.I III yang 

mengharamkan merokok ditempat umum, bagi anak-anak, dan bagi 

wanita hamil sesuai dengan ketentuan yang diharamkan oleh Syari`at? 

3. Dampak-dampak sosial apa saja yang muncul bagi masyarakat Desa 

Pabelan terkait dengan telah dikeluarkannya fatwa M.U.I III yang 

mengharamkan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi 

wanita hamil ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat mengetahui dan memiliki 

dasar hukum yang kuat tentang hukum rokok dan merokok dalam ketentuan 

hukum Islam yang sebenarnya, kemudian membandingkan dengan hasil fatwa 

M.U.I III tentang keharaman merokok untuk mencari kesesuaian antara hasil 

fatwa M.U.I III dengan ketentuan yang dikehendaki syari`at. Selain itu, penulis 



juga bertujuan mencari dampak-dampak yang telah atau akan timbul bagi 

masyarakat di desa Pabelan terkait dengan telah dikeluarkannya fatwa M.U.I III 

tentang keharaman merokok tersebut. 

2. Manfaat Penelitian 

Permasalahan dalam penelitian ini, penulis anggap sangatlah penting 

karena terkait dengan kepastian hukum di dalam Islam serta tanggung jawab 

seorang manusia kepada Tuhannya tentang apa yang ia konsumsi serta apa yang 

dilakukannya, sehingga sangatlah bermanfaat jika penelitian ini berjalan dengan 

baik. Adapun manfaat tersebut berupa: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum kepada 

siapa saja dalam menetapkan hukum rokok dan merokok menurut 

pandangan Islam. 

b. Dapat ikut serta memberikan sumbangsih pemikiran terhadap 

kesimpangsiuran yang ada dalam upaya mencari kebenaran hukum yang 

sesungguhnya. 

c. Dapat dijadikan referensi bagi perkembangan karya ilmiah dalam ilmu 

pengetahuan. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan 

sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari proses berfikir, analisa berfikir serta mengambil kesimpulan yang 



tepat dalam suatu penelitian9. Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan 

cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian 

dari awal hingga pengambilan kesimpulan. Dengan  demikian, dalam penulisan 

ini juga digunakan cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah 

yang akan dibahas serta agar dapat menghasilkan data-data positif dan dapat 

dipercaya kebenarannya. Adapun metode yang digunakan di dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan Yuridis Komparatif dan Yuridis Sosiologis. Metode yuridis 

komparatif merupakan studi perbandingan hukum yang merupakan 

kegiatan untuk membandingkan hukum tertentu dengan hukum lain atau 

hukum pada waktu tertentu dengan hukum pada waktu yang lain10. Maka, 

dalam penelitian ini akan membandingkan perbedaan hukum yang telah 

ada yaitu antara haram, makruh dan mubah yang telah ditetapkan oleh para 

ulama tentang hukum merokok, termasuk fatwa M.U.I III tentang 

keharaman merokok, serta membandingkan hukum yang telah ditetapkan 

oleh nash yang meiliki kesamaan `illat terhadap hukum merokok dengan 

menggunakan metode istinbath berupa Qiyas. Sedangkan pendekatan 

yuridis sosiologis adalah penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan 

hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya 

                                                 
9 Soerjono Soekamto. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada. hal 3. 
10 Peter Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media Group. Hal 97. 



sesuai dengan yang terjadi sebenarnya11. Maka, pendekatan yuridis 

sosiologis ini berfungsi untuk mencari dampak/akibat telah 

dikeluarkannya fatwa M.U.I III tentang keharaman merokok yang 

didasarkan pada suatu kenyataan yang terjadi pada masyarakat. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian 

deskriftif adalah; metode penelitian untuk memberikan data yang setinggi 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya12. Maka, 

dalam penelitian ini akan memberikan teori-teori atau dalil-dalil setinggi 

mungkin tentang masalah yang diangkat. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang 

diteliti13. Data primer juga merupakan data yang diperoleh langsung 

dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya14. Maka 

untuk mendapatkan data primer, peneliti akan melakukan dan 

menggunakan data dari hasil wawancara maupun hasil angket terhadap 

responden-responden yang terkait langsung seperti perokok aktif 

maupun pasif, pedagang rokok, pekerja di tempat produksi rokok dan 

lainnya yang terkait langsung mengenai akibat fatwa M.U.I III tentang 

keharaman merokok sebagai data yang akan diteliti. 

                                                 
11 Hadari Nawawi. 1993. Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : UGM Press. 
12 Soerjono Soekamto. 1982. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press. Hal. 148 
13 Rianto Adi. 2004.  Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit. Hal, 57. 
14 Marzuki. 2002. Metodologi Riset. Yogyakarta : BPFE-UII. Hal 55 



b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data dalam bentuk jadi, seperti data dalam 

dokumen dan publikasi15. Maka data sekunder dalam penelitian ini 

berupa : 

1) Al-Quran dan Hadist. 

2) Hasil Putusan Sidang Ijtima` Ulama Fatwa M.U.I III Di Padang 

Panjang, Sumatra Barat, tanggal 24-26 Januari 2009 Tentang 

Fatwa Rokok. 

3) Buku-buku yang membahas tentang merokok dalam pandangan 

Islam; 

4) Buku-buku yang membahas tentang kajian fiqh; 

5) Buku-buku yang membahas tentang kandungan Al-Quran dan 

Hadist; 

6) Artikel, majalah, surat kabar, dan karya ilmiah yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat; 

7) Kamus dan Ensiklopedia; 

8) Bahan-bahan lain yang mendukung. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, peneliti harus menentukan metode apa yang akan 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah penelitian. 

Maka dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan berupa : 

a. Studi Pustaka 

                                                 
15 Rianto Adi, Loc. cit.. 



Studi pustaka adalah kegiatan pengumpulan data yang diperlukan 

untuk menjawab masalah penelitian dengan  mencari di dalam 

dokumen atau bahan pustaka16. Maka, dalam penelitian ini diperlukan 

penelusuran untuk mencari pendapat-pendapat para ahli tentang 

masalah yang diangkat kemudian dilakukan penelaahan secara kritis 

dan radikal ( sampai keakar-akarnya ) guna memperoleh data atau 

informasi dan selanjutnya diklasifikasikan dan didefinisikan sesuai 

dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 

komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara 

pengumpul data (pewancara) dengan sumber data (responden)17. Maka, 

dalam wawancara nanti akan dilakukan komunikasi langsung melalui 

tanya-jawab maupun tidak secara langsung dengan menggunakan 

daftar pertanyaan (quesioener), diantaranya kepada ulama, dokter, 

pihak Rumah Sakit, pedagang rokok, perokok aktif, perokok pasif, dan 

lain-lain yang memiliki hubungan dengan penelitian ini hingga dapat 

diperoleh data yang berkaitan dengan masalah tersebut seperti 

Lembaga Pemelihara Lingkungan Hidup, Lembaga Perlindungan 

Anak, pihak laboratorium BPOM, maupun Lembaga Departemen 

Kesehatan. 

5. Analisis Data 

                                                 
16 Ibid. Halaman 61. 
17 Ibid. Halaman 72. 



Secara umum analisis data dilakukan dengan menggabungkan dari apa 

yang diperoleh sejak awal penelitian, selanjutnya data yang telah 

diklasifikasikan akan dianalisis dengan menggunakan metode induktif, 

yaitu metode berfikir yang berangkat dari dimensi yang khusus 

selanjutnya digeneralisasi ke semua dimensi. Penyajian analisis data 

dipandu oleh pendekatan content analysis dan fokus penelitian. content 

analysis adalah analisa tentang isi atau substansi dari suatu proses 

komunikasi yang terdapat dalam tulisan atau karya ilmiah18. Melalui 

pendekatan content analysis tersebut maka hasil analisa data akan 

disajikan secara sistematis ke dalam abstraksi konseptual. Upaya ini 

ditujukan untuk menjawab masalah penelitian. 

F. Sistematika Penulisan 

Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, tiap 

bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, tetapi 

merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, sistematika tersebut sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

2. Manfaat Penelitian 
                                                 
18 Noeng Muhadjir, 2000, Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta : Rake Sarasi. hal 60. 



E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

2. Jenis Penelitian 

3. Sumber Data 

4. Metode Pengumpulan Data 

5. Analisis Data 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Rokok 

1. Pengertian Rokok dan Merokok 

2. Asal usul Rokok dan Sejarah Rokok di Indonesia 

3. Racun Pada Rokok 

4. Dampak Merokok 

a. Akibat rokok bagi kesehatan 

b. Akibat rokok bagi ekonomi 

c. Akibat rokok bagi lingkungan, kenakalan anak, dan 

tindakan kriminal 

B. Tinjauan Umum Tentang Pandangan Islam Terhadap Merokok 

1. Prinsip-Prinsip Islam Menyangkut Halal dan Haram 

2. Metodologi Pengambilan Hukum Islam 

3. Pandangan Para Ulama tentang Hukum Rokok dan Merokok 

C. Tinjauan umum Terhadap Fatwa M.U.I tentang keharaman 

merokok 



1. Fatwa M.U.I tentang Keharaman Merokok 

2. Fatwa M.U.I dan Kekuatan Mengikatnya Terhadap Umat 

Islam Indonesia 

3. Dasar dan Pertimbangan M.U.I Mengeluarkan Fatwa Haram 

Merokok 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hukum Rokok dan Merokok dalam Hukum Islam. 

B. Kesesuaian Hasil Ijtima` Ulama Fatwa M.U.I III yang 

mengharamkan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, dan 

bagi wanita hamil dengan ketentuan yang diharamkan oleh 

Syari`at. 

C. Dampak-dampak sosial yang timbul bagi masyarakat di desa 

Pabelan terkait Fatwa M.U.I III yang mengharamkan merokok di 

tempat umum, bagi anak-anak, dan bagi wanita hamil. 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 


