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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya membutuhkan 

bantuan rang lain. Banyak interaksi sosial yang dilakukan agar 

kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah relasi timbal balik antara 

individu satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik. Relasi ini 

dapat digunakan dalam berbagai kegiatan bidang ekonomi seperti jual 

beli , sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang ,gadai dan 

sebagainya. Kegiatan ekonomi atau transaksi yang dilakukan manusia 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bisa berupa barang atau jasa. 

Salah satu bentuk transaksi yang digunakan manusia adalah sewa 

menyewa. Dalam islam ijarah merupakan akad sewa menyewa yang 

berupa barang maupun jasa. Dalam sewa jasa yang menjadi objek ijarah 

adalah pemanfaatan tenaga kerja yang nantinya akan diberi upah atas 

jasa tersebut. 

Ijarah berasal dari kata ajru yang berarti iwadu (pengganti). Dan 

sawab  (pahala)  disebut  juga  dengan  ajru  (upah).  Dalam  syara’, 

ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan 

kompensasi.1 

                                                           
1 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2006, hal. 203. 
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Objek ijarah  harus  diketahui manfaatnya secara jelas, dapat 

diserahterimakan secara  langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan 

dengan hukum syara’,  obyek yang disewakan adalah manfaat langsung 

dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek ijarah adalah 

harta yang bisa dimanfaatkan.2 Untuk memenuhi transaksi ijarah harus 

ada mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang memberikan upah dan yang 

menerima upah. 

Pada intinya orang yang bekerja akan mendapatkan upah atas apa 

yang mereka kerjakan dan tidak merugikan salah satu pihak sehingga 

terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS. Al-Jaatsiyah: 

22, Allah berfirman: 

ى ك لُّ نَْفس ٍۢ بَِما َكَسبَْت َوه ْم َْل  ِت َواْْلَْرَض بِاْلَحقِّ َولِت ْجزه وه   السَّمه
 َوَخلََق ّللاهه

ْون ﴿الجاثية :  ﴾۲۲ي ْظلَم   

 Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan 

yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang 

dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(Qs. Al-Jaatsiyah: 

22).3 

 Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja 

sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dalam proses. Jika ada 

pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya 

sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan.4 

                                                           
2Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Mu’amalah Kontekstual,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002),  hal.184 
3 Ibid.,  hal. 501 
4Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti 

Wakaf, 1995),  hal 361 
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 Desa menang adalah desa yang mayoritas penduduknya sebagian 

besar berprofesi sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari 

hasil pertanian. Pada saat panen pemilik sawah mencari jasa buruh tani 

untuk memanen hasil dari sawah tersebut. Mengandung unsur 

ketidakjelasan karena hasil panen belum diketahui sedangkan pemilik 

sawah sudah dapat memperkirakan hasil panen. 

 Salah satu bentuk muamalah yang biasa terjadi adalah hubungan 

antar manusia dimana salah satu pihak menyediakan jasa atau 

tenaganya yang biasa disebut sebagai pekerja dan salah satu pihak lain 

yang mampu memberikan bayaran berupa upah sebagai imbalan yang 

sering disebut sebagai pemberi upah. 

 Bawon adalah tradisi masyarakat jawa tentang pembagian upah 

buruh tani yang berupa padi dari hasil panen. Fenomena gejala 

sosiologis masyarakat yang terjadi pada saat musim panen padi tiba, 

sebagian masyarakat menjadi buruh tani dengan upah berupa padi 

dengan pembagian sepertujuh dari semua hasil panen. 

 Upah yang diberikan pemilik sawah terhadap buruh tergantung 

banyaknya hasil panen ,jika hasil panen banyak maka upah buruh 

semakin banyak juga begitu juga sebaliknya. Pembagian hasil panen 

tersebut juga masih dibagi dengan buruh lainya, tergantung berapa 

banyak buruh yang memanen. 
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 Upah buruh yang dijelaskan diatas belum ada kejelasan seberapa 

besar nominal yang akan dibayarkan melainkan hanya memperkirakan 

saja dan mengandung unsur ketidakjelasan Garar .Berbeda halnya jika 

penetapan upah sudah ditetapkan di awal maka jelas berapa nominal 

upah yang diterima buruh tani tersebut. Berdasarkan latar belakang 

diatas maka peniti tertarik menulis judul Praktek Upah Sistem Bawon 

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa menang , Kec 

Jambon, Kab Ponorogo) 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik pokok 

permasalahanya, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek upah buruh tani dengan sistem bawon di 

desa Menang kec. Jambon kab. Ponorogo ? 

2. Bagaimana praktek upah buruh tani sistem bawon dalam 

perspektif hukum Islam ? 

C. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek upah buruh tani sistem 

bawon di desa Menang kec. Jambon kab. Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana praktek sistem bawon dalam 

perspektif hukum islam. 
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D. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data yang sistematis dan terarah maka 

penyusun menggunakan menggunakan beberapa metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian 

dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang jelas 

dan akurat mengenai praktek upah sistem bawon . Penelitian dengan 

mengumpulkan data di lokasi yaitu melalui tanya jawab dengan 

narasumber yaitu buruh tani dan pemilik sawah. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala sosiologis 

suatu masyarakat tertentu. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Menang dengan objek 

buruh tani dan pemilik sawah yang melakukan sistem bawon. 

4. Metode pengumpulan data 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh 

interviewer untuk memperoleh informasi dari interviewee.5 

Wawancara ini dilakukan kepada buruh tani dan pemilik sawah. 

                                                           
5 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik.(Jakarta:PT.Rineka Cipta ,2010), Edisi Revisi,  hlm.198. 
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Wawancara dilakukan guna memperoleh data mengenai praktik 

sistem bawon yang diperoleh secara langsung dari responden 

yaitu buruh tani dan pemilik sawah. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi sering dipakai sebagai sumber data dalam 

penelitian sebab dalam hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan. Metode ini 

dilakukan untuk memperoleh data primer dari tempat 

penelitian. Dokumentasi berupa foto untuk memastikan 

kebenaran data tersebut. 

5. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana 

setelah data terkumpul kemudian dianalisis, lalu digambarkan dalam 

bentuk kata-kata. Setelah itu dipisah menurut kategori untuk mendapat 

kesimpulan.6 

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengorganisasian. 

Setelah itu diklarifikasikan dan dianalisa dengan menggunakan teori 

indktif. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terdahulu, 

lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini 

sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari 

khusus menjadi umum sehingga diperoleh gambaran umum mengenai 

pelaksanaan praktek upah sistem bawon. Peneliti juga menggunakan 

                                                           
6Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta. 2012), hlm .29. 
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metode deduktif yaitu landasan teori umum yang diaplikasikan kepada 

informasi yang bersifat khusus sehingga dapat digunakan untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian. Kemudian peneliti 

melakukan penelitian menurut perspektif hukum Islam. 


