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KATA PENGANTAR 

Buku Materi Fiqih ini disusun guna memenuhi kebutuhan bahan 

pembelajaran bidang Fiqih di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah 

Dasar, serta Pendidikan Diniyah meliputi Diniyah Takmiliyah dan Diniyah 

Formal. 

Fiqih merupakan sistem atau seperangkat aturan syari'at yang 

berkaitan dengan perbuatan manusia (mukallaf). Aturan tersebut terkait 

hubungan manusia dengan Allah Swt. (hablum minallah), sesama manusia 

(hablum minannas) dan dengan makhluk lainnya (hablum ma`al ghairi) dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia.  

Fiqih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan 

hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah 

dalam konteks ke-Indonesia-an, sehingga semua prilaku sehari-hari sesuai 

aturan dan bernilai ibadah. 

Kami selaku penyusun menyadari bahwa buku ini masih banyak 

kelemahan, oleh karena itu saran guna perbaikan sangat kami harapkan. 

Penyusun 
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KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR 

KELAS 6 Semester I

KOMPETENSI INTI 1 

(Sikap Spiritual)

KOMPETENSI INTI 2 

(Sikap Sosial)

KOMPETENSI INTI 3 

(Pengetahuan)

KOMPETENSI INTI 4 

(Keterampilan)

1. Menerima, menjalankan, 
dan menghargai ajaran 
agama yang dianutnya  

2. Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan 
p e r c a y a d i r i d a l a m 
b e r i n t e r a k s i d e n g a n 
keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta 
tanah air 

3. Memahami pengetahuan 
faktual dan konseptual 
dengan cara mengarnati, 
menanya dan mencoba 
berdasarkan rasa ingin 
t ahu ten tang d i r i nya , 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di 
rumah, di sekolah, dan di 
tempat bermain

4. Menyajikan pengetahuan 
faktual dan konseptual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam 
g e r a k a n y a n g 
mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
a n a k b e r i m a n d a n 
berakhlak mulia 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR

1.1 Menerima nilai-nilai 
pos i t i f dar i ke tentuan 
makanan halal dan haram  

2.1 Menjalankan sikap hati- 
ha t i dan h idup seha t 
dengan mengonsums i 
m a k a n a n h a l a l d a n 
menghindari makanan  
yang haram 

3.1 Menganalisis ketentuan 
makanan halal dan haram 
dikonsumsi  

4.1 Mengomunikasikan 
h a s i l a n a l i s i s j e n i s 
makanan yang halal dan 
haram  

1.2 Menerima nilai-nilai 
pos i t i f dar i ke tentuan 
minuman halal dan haram

2.2 Menjalankan sikap hati- 
ha t i dan h idup seha t 
dengan mengonsums i 
m i n u m a n h a l a l d a n 
menghindari minuman  
yang haram 

3.2 Menganalisis ketentuan 
minuman halal dan haram 
dikonsumsi  

4.2 Menyajikan klasifikasi 
minuman halal dan haram  

1.3 Menerima nilai-nilai 
pos i t i f dar i ke tentuan 
binatang halal dan haram  

2.3 Menjalankan sikap hati- 
ha t i dan h idup seha t 
dengan mengonsums i 
daging binatang yang halal 
d a n m e n g h i n d a r i 
m e n g o n s u m s i d a g i n g 
binatang yang haram 

3.3 Menganalisis binatang 
yang halal dan haram 
dikonsumsi  

4.3 Menyajikan klasifikasi 
binatang halal dan haram 
dikomsumsi  
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Materi 1 : Makanan dan Minuman Yang Halal 

 Makanan yaitu segala sesuatu yang dimakan dan disantap oleh 

manusia baik berupa makanan pokok atau selainnya.  

A. Dalil tentang Makanan dan Minuman 

 Hukum asal makanan dan minuman adalah halal, berdasarkan firman 

Allah SWT : 

ًبا  ا فِي اْألَْرِض َحَالًال َطیِّ اُس ُكلُوا ِممَّ َھا النَّ   َیا أَیُّ
“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi…” [Al-

Baqarah: 168]  

 Allah SWT juga berfirman : 

ِ الَِّتي أَْخَرَج  َم ِزیَنَة هللاَّ ُھ َال ُیِحبُّ اْلُمْسِرفِیَن قُلْ َمْن َحرَّ  َوُكلُوا َواْشَرُبوا َوَال ُتْسِرفُوا ۚ إِنَّ

ْزِق َباِت ِمَن الرِّ یِّ   لِِعَباِدِه َوالطَّ
“… Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, ‘Siapakah yang 

mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-

hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik…’” [Al-A’raaf: 

31-32]  

 Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman :  

ُم َعَلْیِھُم اْلَخَباِئَث َباِت َوُیَحرِّ یِّ   َوُیِحلُّ َلُھُم الطَّ
“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 

mereka segala yang buruk” [Al-A’raf : 157]  

 Makna ــــَبــــاِت ــــیِّ الــــطَّ  (at-Thoyyibaat) bisa berarti lezat/enak, tidak 

membahayakan, bersih atau halal. Sedangkan makan اْلــــَخَباِئــــَث (al-Khabaaits) 

bisa berarti sesuatu yang menjijikan, berbahaya dan haram. Sesuatu yang 

membahayakan seperti racun, narkoba dengan aneka jenisnya, rokok dan 

sebagainya. Adapun makanan haram seperti babi, bangkai dan sebagainya. 
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B. Ketentuan tentang Makanan & Minuman 

1. Tidak boleh mengharamkan sesuatu dari makanan kecuali makanan yang 

telah Allah haramkan dalam Kitab-Nya atau yang diharamkan melalui lisan 

Rasul-Nya.  

2. Mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah termasuk mengada-ada 

kedustaan terhadap Allah.  

Allah SWT berfirman : 

ُ أَِذَن َلُكْم ۖ أَْم  َّYْنُھ َحَراًما َوَحَالًال قُلْ آ ْزٍق َفَجَعْلُتم مِّ ُ َلُكم مِّن رِّ ا أَنَزلَ هللاَّ  قُلْ أََرأَْیُتم مَّ

ِ اْلَكِذَب َیْوَم اْلقَِیاَمِة ِ َتْفَتُروَن َوَما َظنُّ الَِّذیَن َیْفَتُروَن َعَلى هللاَّ   َعَلى هللاَّ

“Katakanlah, ‘Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah 

kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal.’ 

Katakanlah, ‘Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau 

kamu mengada-ada saja terhadap Allah? Apakah dugaan orang-orang yang 

mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari Kiamat…” [Yunus: 

59-60]  

Allah SWT berfirman : 

 ِ َذا َحَراٌم لَِّتْفَتُروا َعَلى هللاَّ َذا َحَاللٌ َوَھٰ  َوَال َتقُولُوا لَِما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َھٰ

ِ اْلَكِذَب َال ُیْفلُِحوَن َمَتاٌع َقلِیلٌ َوَلُھْم َعَذاٌب أَلِیٌم   اْلَكِذَب ۚ إِنَّ الَِّذیَن َیْفَتُروَن َعَلى هللاَّ
“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 

lidahmu secara dusta, ‘Ini halal dan ini haram,’ untuk mengada-adakan 

kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan 

kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) kesenangan yang 

sedikit, dan bagi mereka adzab yang pedih.” [An-Nahl: 116-117]  

 Makanan mempengaruhi perilaku bagi orang yang memakannya, oleh 

karena itu makanan yang halal, bersih dan baik akan membentuk jiwa yang 

suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan 

membentuk jiwa yang keji dan hewani. Oleh karena itulah, Islam 
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memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal serta 

menjauhi makanan yang haram.  

 Rasulullah SAW bersabda : 

اُس إِنَّ َھا النَّ ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم أَیُّ ِ َصلَّى هللاَّ  َعْن أَِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي هللاُ َعْنُھ َقالَ َقالَ َرُسولُ هللاَّ

َھا َ أََمَر اْلُمْؤِمِنیَن ِبَما أََمَر ِبِھ اْلُمْرَسلِیَن َفَقالَ { َیا أَیُّ ًبا َوإِنَّ هللاَّ ٌب َال َیْقَبلُ إِالَّ َطیِّ َ َطیِّ  هللاَّ

َھا الَِّذیَن َباِت َواْعَملُوا َصالًِحا إِنِّي ِبَما َتْعَملُوَن َعلِیٌم } َوَقالَ { َیا أَیُّ یِّ ُسلُ ُكلُوا ِمَن الطَّ  الرُّ

َفَر أَْشَعَث أَْغَبَر َیُمدُّ َیَدْیِھ ُجلَ ُیِطیلُ السَّ َباِت َما َرَزْقَناُكْم } ُثمَّ َذَكَر الرَّ  آَمُنوا ُكلُوا ِمْن َطیِّ

َماِء َیا َربِّ َیا َربِّ َوَمْطَعُمُھ َحَراٌم َوَمْشَرُبُھ َحَراٌم َوَمْلَبُسُھ َحَراٌم َوُغِذَي ِباْلَحَراِم  إَِلى السَّ

  َفأَنَّى ُیْسَتَجاُب لَِذلَِك
“Dari Abu Hurairah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya 

Allah baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya 

Allah memerintahkan kepada orang-orang mu’min sebagaimana yang 

diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman : “Hai rasul-rasul, makanlah 

dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. 

Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  

 Rasulullah SAW mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh 

perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua 

tangannya ke langit : “Ya Rabbi ! Ya Rabbi! Sedangkan ia memakan 

makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, 

dan ia meminum dari minuman yang haram,dan dibesarkan dari hal-hal yang 

haram, bagaimana mungkin akan diterima do’anya” [Hadits Riwayat Muslim 

no. 1015]  

C. Kesimpulan  

 Perlu difahami terlebih dahulu bahwa asal hukum segala jenis makanan 

baik dari hewan, tumbuhan, laut maupun daratan adalah halal. Yang 

diharamkan telah jelas diatur dalam Al Quran dan Al Hadits. 
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 Allah SWT berfirman : 

ًبا  ا فِي اْألَْرِض َحَالًال َطیِّ اُس ُكلُوا ِممَّ َھا النَّ   َیا أَیُّ
“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 

bumi” [Al-Baqarah : 168]  

 Tidak boleh bagi seorang untuk mengharamkan suatu makanan kecuali 

berlandaskan dalil dari Al-Qur’an dan hadits yang shahih. Apabila seorang 

mengharamkan tanpa dalil, maka dia telah membuat kedustaan kepada 

Allah, Rabb semesta alam. FirmanNya. 

ِ اْلَكِذَب ۚ إِنَّ  َذا َحَراٌم لَِتْفَتُروا َعَلى هللاَّ َذا َحَاللٌ َوَھٰ  َوَال َتقُولُوا لَِما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َھٰ

ِ اْلَكِذَب َال ُیْفلُِحوَن   الَِّذیَن َیْفَتُروَن َعَلى هللاَّ
“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu 

secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan 

terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan lebohongan 

terhadap Allah tiadalah beruntung” [An-Nahl : 116]  

 Karena pada dasarnya seluruh makanan dan minuman itu halal 

sebagaimana ayat :  

ًبا  ا فِي اْألَْرِض َحَالًال َطیِّ اُس ُكلُوا ِممَّ َھا النَّ   َیا أَیُّ
“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi…” [Al-

Baqarah: 168]  

 Maka Allah SWT tidak merinci secara detail makanan dan minuman 

yang halal dalam Al-Qur’an satu persatu, demikian juga Rasulullah SAW 

dalam hadits-haditsnya. Al Quran dan Al Hadits hanya mengatur makanan 

dan minuman yang haram utuk dikonsumsi dan akan dibahas pada materi 

berikutnya. 
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Materi 2 : Makanan & Minuman Yang Haram 

 Berbeda dengan makanan dan minuman halal yang sangat banyak 

sehingga tidak diperinci dalam Al Quran dan Al Hadits, maka ketentuan 

makanan dan minuman yang haram Allah telah menerangkan secara detail 

dalam Al-Qur’an dan Al Hadits. Allah berfirman : 

َم َعَلْیُكْم إِالَّ َما اْضُطِرْرُتْم إَِلْیِھ  لَ َلُكْم َما َحرَّ   َوَقْد َفصَّ
“Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya 

atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya” [Al-An’am : 119]  

A. Dalil Makanan yang Haram 

 Perincian penjelasan tentang makanan haram, dapat kita temukan 

dalam surat Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut ; 

ِ ِبِھ َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوقُوَذةُ  ُم َوَلْحُم اْلِخْنِزیِر َوَما أُِھلَّ لَِغْیِر هللاَّ َمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َوالدَّ  ُحرِّ

ْیُتْم ُبُع إِالَّ َما َذكَّ ِطیَحُة َوَما أََكلَ السَّ َیُة َوالنَّ   َواْلُمَتَردِّ
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi (daging hewan) yang 

disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang 

ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya” 

[Al-Maidah : 3]  

Dari ayat di atas dapat kita ketahui beberapa jenis makanan haram yaitu :  

1.Bangkai  

Bangkai adalah hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu. 

Hukumnya jelas haram dan bahaya yang ditimbulkannya bagi agama dan 

badan manusia sangat nyata. 

Bangkai ada beberapa macam sebagai berikut : 

a. Al-Munkhaniqoh yaitu hewan yang mati karena tercekik baik secara 

sengaja atau tidak.  

b. Al-Mauqudhah yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat/benda 

keras hingga mati olehnya atau disetrum dengan alat listrik.  
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c. Al-Mutaraddiyah yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi 

atau jatuh ke dalam sumur sehingga mati  

d. An-Nathihah yaitu hewan yang mati karena ditanduk atau dimangsa 

oleh hewan lainnya  

Sekalipun bangkai haram hukumnya tetapi ada yang dikecualikan yaitu 

bangkai ikan dan belalang/serangga berdasarkan hadits :  

َماِن َفاْلَكِبُد ا الدَّ ا اْلَمْیَتَتاِن َفاْلُحوُت َواْلَجَراُد َوأَمَّ  أُِحلَّْت َلُكْم َمْیَتَتاِن َوَدَماِن َفأَمَّ

َحالُ   َوالطِّ
“Dari Ibnu Umar berkata: ” Dihalalkan untuk dua bangkai dan dua darah. 

Adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang, sedang dua darah yaitu hati dan 

limpa.” 

Khusus tentang laut, Rasululah SAW bersabda : 

َ ُھْوُر َماُؤهُ، اْلِحلُّ َمْیَتُتُھأ   ُھَو الطَّ
” Laut itu suci airnya dan halal bangkainya”  

2.Darah  

Darah adalah sesuatu yang mengalir sebagaimana dijelaskan dalam ayat 

lainnya : أَْو َدًما َمْسفُوًحا “Atau darah yang mengalir” [Al-An’Am : 145]  

Diceritakan bahwa orang-orang jahiliyyah dahulu apabila seorang diantara 

mereka merasa lapar, maka dia mengambil sebilah alat tajam yang terbuat 

dari tulang atau sejenisnya, lalu digunakan untuk memotong unta atau 

hewan yang kemudian darah yang keluar dikumpulkan dan dibuat 

makanan/minuman. Oleh karena itulah, Allah mengharamkan darah pada 

umat Islam ini. 

Sekalipun darah adalah haram, tetapi ada pengecualian yaitu hati dan 

limpa berdasarkan hadits Ibnu Umar di atas tadi. Demikian pula sisa-sisa 
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darah yang menempel pada daging atau leher setelah disembelih. 

Semuanya itu hukumnya halal. Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: 

” Pendapat yang benar, bahwa darah yang diharamkan oleh Allah adalah 

darah yang mengalir. Adapun sisa darah yang menempel pada daging, 

maka tidak ada satupun dari kalangan ulama’ yang mengharamkannya”.  

3.Daging Babi.  

Daging babi hukumnya haram, baik babi peliharaan maupun liar, jantan 

maupun betina. Dan mencakup seluruh anggota tubuh babi sekalipun 

minyaknya. Tentang keharamannya, telah ditandaskan dalam al-Qur’an, 

hadits dan ijma’ ulama. Hikmah pengharamannya karena babi adalah 

hewan yang sangat menjijikan dangan mengandung penyakit yang sangat 

berbahaya. Oleh karena itu, makanan kesukaan hewan ini adalah barang-

barang yang najis dan kotor.  

4.Sembelihan Untuk Selain Allah  

Adalah hewan yang disembelih untuk tujuan sesajen atau persembahan 

kepada hal yang musyrik hukumnya haram, karena Allah mewajibkan agar 

setiap makhlukNya disembelih dengan nama-Nya yang mulia 

Allah Ta’ala berfirman : 

ُھ َلفِْسٌق  ِ َعَلْیِھ َوإِنَّ ا َلْم ُیْذَكِر اْسُم هللاَّ   َوَال َتأُْكلُوا ِممَّ
“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut Nama 

Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu 

adalah suatu kefasikan…” [Al-An’aam: 121]  

 Selain 4 macam makanan yang secara jelas diharamkan dalam Al 

Quran, para  ulama sepakat atas dilarangnya makanan dalam kondisi berikut 

ini, namun hukumnya makruh : 

1. Binatang Buas Bertaring  

Hal ini berdasarkan hadits, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda : 

َباِع َفأَْكلُُھ َحَراٌم    ُكلُّ ِذي َناٍب ِمَن السِّ
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“Setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan”  

Namun karena tidak disebutkan secara tegas dalam Al Quran, para ulama 

menyatakan hukumnya makruh. 

2. Burung Yang Berkuku Tajam  

Hal ini berdasarkan hadits : 

ِ -صلى هللا علیھ وسلم- َعْن ُكلِّ ِذى َناٍب ِمَن  اٍس َقالَ َنَھىَرُسولُ هللاَّ  َعِن اْبِن َعبَّ

ْیِر َباِعَوَعْن ُكلِّ ِذى ِمْخَلٍب ِمَن الطَّ   السِّ
“Dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah SAW melarang dari setiap hewan buas 

yang bertaring dan berkuku tajam” 

Para ulama juga sepakat tentang larangan ini sebagaimana binatang buas 

bertaring, hukum memakannya adalah makruh 

3. Ad-Dhab (Hewan Sejenis Biawak atau reptil)  

Hewan reptil hukumnya makruh bagi yang merasa jijik. 

Dalam hadits Ibnu Abbas dari Khalid bin Walid bahwa beliau pernah masuk 

bersama Rasulullah SAW ke rumah Maimunah. Di sana telah dihidangkan 

dhab panggang. Rasulullah SAW berkehendak untuk mengambilnya. 

Sebagian wanita berkata : Khabarkanlah pada Rasulullah tentang daging 

yang hendak beliau makan !, lalu merekapun berkata : Wahai Rasulullah, 

ini adalah daging dhab. Serta merta Rasulullah mengangkat tangannya. 

Aku bertanya : Apakah daging ini haram hai Rasulullah? Beliau menjawab : 

“Tidak, tetapi hewan ini tidak ada di kampung kaumku sehingga akupun 

merasa tidak enak memakannya. Khalid berkata : Lantas aku mengambil 

dan memakannya sedangkan Rasulullah melihat. [Hadits Riwayat Bukhari 

dan Muslim]  
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B. Dalil Minuman yang Haram 

 Salah satu minuman yang haram dikonsumsi bagi umat Islam adalah 

minuman keras/khamr, yakni minuman yang dapat memabukkan. Adapun 

dalil keharamannya di dalam Al-Qur’an dan hadis adalah sebagai berikut. 

Pertama: Q.S. Al-Maidah: 90-91 : 

ْیٰطِن ْن َعَمِل الشَّ َما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواْالَْنَصاُب َواْالَْزَالُم ِرْجٌس مِّ ا ِانَّ َھا الَِّذْیَن ٰاَمُنْوٓ اَیُّ  ٰیٓ

 َفاْجَتِنُبْوهُ َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحْوَن
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, 

(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah 

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung. 

ُكْم َعْن ْوقَِع َبْیَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضۤاَء فِى اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر َوَیُصدَّ ْیٰطُن اَْن یُّ َما ُیِرْیُد الشَّ  ِانَّ

ْنَتُھْوَن ٰلوِة َفَھلْ اَْنُتْم مُّ ِ َوَعِن الصَّ
ٰ
 ِذْكِر ّهللا

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan 

permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari 

mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? 

Pada ayat 90 tersebut, Allah SWT menekankan keharaman khamr dan hal-

hal yang disebutkan di dalam ayat. Allah swt. dengan tegas menunjukkan 

keharaman untuk mendekati minuman keras, apalagi mengonsumsinya. 

Kedua: Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a. 

ِبيَّ َصلَّى هللاُ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقالَ: «ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر،  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنُھَما أَنَّ النَّ

 َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم» (رواه مسلم)
Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Nabi saw. bersabda, “Setiap hal yang 

memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.” (H.R. Muslim) 
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 Umar bin Al-Khattab r.a. telah menjelaskan tentang makna khamr, yakni 

“Sesuatu yang dapat menutupi dan menghalangi akal (untuk berpikir dengan 

jernih/sadar)”.  

 Para sahabat Nabi SAW. pun telah menyepakati penjelasan (makna 

khamr) ini, keharaman khamr/minuman keras, serta sebab keharamannya 

adalah dapat memabukkan. 

 Demikianlah dalil keharaman minuman keras/khamr di dalam Al-Qur’an 

dan hadits. Keharaman tersebut adalah semata-mata untuk kebaikan 

manusia, yakni li hifdzil ‘aql (menjaga akal) yang telah diberikan oleh Allah 

swt. Selain itu, dengan menghindari minuman khamr/minuman keras, 

manusia itu pun akan terhindar dari segala macam bahaya baik yang 

mengancam fisiknya, materi, non materi, maupun sosial kehidupannya. 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Materi 3 : Jual Beli dalam Islam 

 Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Allah telah 

mengajarkan dengan firman-Nya dalam Al Quran Surat Al Baqoroh ayat 275 : 

َم الّرِبَوا  َواََحلّ َهللا ُاْلَبْیَع َوَحرَّ
 “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “ 

 Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari 

kesulitan dalam bermu’amalah.  

A.Dalil Jual Beli 

ُجِل ِبيَّ صلى هللا علیھ وسلم ُسِئلَ: أَيُّ اَْلَكْسِب أَْطَیُب? َقالَ: ( َعَملُ اَلرَّ  َعْن ِرَفاَعَة ْبِن َرافٍِع رضي هللا عنھ أَنَّ اَلنَّ

َحُھ اَْلَحاِكُم اُر، َوَصحَّ  .ِبَیِدِه, َوُكلُّ َبْیٍع َمْبُروٍر )  َرَواهُ اَْلَبزَّ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang 

paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap 

jual-beli yang bersih." 

B. Rukun Jual Beli 

1.Adanya ‘aqid (عاقد) yaitu penjual dan pembeli. 

2.Adanya ma’qud ‘alaih (مـعقود عـلیھ) yaitu adanya harta (uang) dan barang yang 

dijual. 

3.Adanya sighat (صــــیـغـة) yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan 

penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak 

pembeli.  

C. Syarat-Syarat Jual Beli 

Syarat bagi (عاقد) orang yang melakukan akad antara lain: 

1.Baligh (berakal) 

Allah SWT berfirman: 

 َوالُتْؤُتْوا الّسَفَھاء اَْمَواَلـُكُم اّلِتى َجَعلَ هللاُ َلُكْم قَِیاًما...  (النساء: ٥ )
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“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum 

sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan 

Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. an-Nisa: 5) 

2. Tidak dipaksa   

Syarat (معقود علیھ) barang yang diperjualbelikan antara lain: 

1.Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti 

anjing, babi dan lain-lain.  

2.Bermanfaat 

3.Dapat diserahkan secara cepat atau lambat 

4.Milik sendiri 

5.Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, 

berat, atau jenisnya.  

Syarat sah ijab qobul: 

1.Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja 

setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya. 

2.Tidak dita’likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, 

maka barang ini aku jual padamu. 

3.Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.   

D. Macam-Macam Jual Beli 

Jual Beli ada beberapa macam yaitu: 

1.Menjual barang yang bisa dilihat 

Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan 

memenuhi rukun jual beli. 

2.Menjual barang yang disifati (memesan barang) 

Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya 

(sesuai promo). 
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E. Jual Beli Yang Terlarang 

1.Jual beli gharar, adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan 

penghianatan.  

ِ صلى هللا علیھ وسلم َعْن  َوَعْن أَِبي ُھَرْیَرَة رضي هللا عنھ َقالَ: ( َنَھى َرُسولُ َهللاَّ

 َبْیِع اَْلَحَصاِة, َوَعْن َبْیِع اَْلَغَرِر )  َرَواهُ ُمْسلٌِم
Rasulullah SAW melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli 

gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya).  

2.Jual beli mulaqih (الـمالقـیح), adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa 

hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum dikawinkan dengan betina. 

3.Jual beli mudhamin (الــــمـضـامــــیـن), adalah jual beli hewan yang masih dalam 

perut induknya 

ِ صلى هللا علیھ وسلم َنَھى َعْن َبْیِع َحَبِل اَْلَحَبَلِة, َوَكاَن َبْیعاً َیَتَباَیُعُھ أَْھلُ  أَنَّ َرُسولَ َهللاَّ

َفٌق اَقُة, ُثمَّ ُتْنَتُج اَلَِّتي فِي َبْطِنَھا )  ُمتَّ ُجلُ َیْبَتاُع اَْلَجُزوَر إَِلى أَْن ُتْنَتَج اَلنَّ ِة: َكاَن اَلرَّ  اْلَجاِھلِیَّ

 َعَلْیِھ , َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ

Rasulullah SAW melarang menjual-belikan hewan yang masih dalam 

kandungan. Ini adalah jual-beli yang dilakukan masyarakat jahiliyyah, yaitu 

seseorang membeli unta yang akan dibayar nanti bila ia melahirkan, kemudian 

anak yang masih berada dalam perut itu juga melahirkan 

4.Jual beli muhaqolah (الــمحاقــلة), adalah jual beli buah buahan yang masih ada 

di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. 

ِ صلى هللا علیھ وسلم َعِن  َوَعْن أََنٍس رضي هللا عنھ َقالَ: ( َنَھى َرُسولُ َهللاَّ

 اَْلُمَحاَقَلِة, َواْلُمَخاَضَرِة, َواْلُمَالَمَسِة, َواْلُمَناَبَذِة, َواْلُمَزاَبَنِة )  َرَواهُ اَْلُبَخاِريُّ
Rasulullah SAW melarang jual-beli dengan cara muhaqalah, muhadlarah 

(menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), 

mulamasah (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), munabadzah 

(membeli sesuatu dengan sekedar lemparan), dan muzabanah.  

5.Jual beli munabadzah (الــمنابــذة), adalah tukar menukar kurma basah dengan 

kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering 

dengan menggunakan alat ukur takaran. 
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6.Jual beli mukhabarah (الــــمـخـابــــرة), adalah muamalah dengan penggunaan 

tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. 

7.Jual beli tsunaya (الــــثـنـیـا), adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan 

barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang yang tidak 

jelas. 

8.Jual beli ‘asb al-fahl (عســـب الفحـــل), adalah memperjual-belikan bibit pejantan 

hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan 

anak. 

9.Jual beli mulamasah (الـــمالمـــسة), adalah jual beli antara dua pihak, yang satu 

diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan waktu 

malam atau siang. 

10.Jual beli munabadzah (الـــمنابـــذة), adalah jual beli dengan melemparkan apa 

yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas 

dari barang yang dijadikan objek jual beli. 

11.Jual beli ‘urban (الــــعربــــان), adalah jual beli atas suatu barang dengan harga 

tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa 

bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah 

disepakati, namun kalau tidak jadi, maka uang muka hangus. 

ِ صلى هللا علیھ وسلم َعْن َبْیِع اَْلُعْرَباِن )  َرَواهُ َمالٌِك,  َوَعْنُھ َقالَ: ( َنَھى َرُسولُ َهللاَّ

 َقالَ: َبَلَغِني َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب, ِبِھ
Rasulullah SAW melarang jual-beli 'urban (memberikan uang muka terlebih 

dahulu dan jika jual-beli itu tidak jadi maka uang panjar tersebut hangus)". 

12.Jual beli talqi rukban (الــــركــــبـان), adalah jual beli setelah pembeli datang 

menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga 

pasaran. 

13.Jual beli orang kota dengan orang desa (بــیع حــاضــر لــباد), adalah orang kota 

yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang 

baru datang dan belum mengetahui harga pasaran. 
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ِ صلى هللا ُ َعْنُھَما- َقالَ: َقالَ َرُسولُ َهللاَّ اٍس -َرِضَي َهللاَّ  َوَعْن َطاُوٍس, َعِن ِاْبِن َعبَّ

اٍس: َما َقْولُُھ:  َوَال ْكَباَن, َوَال َیِبیُع َحاِضٌر لَِباٍد قُْلُت ِالْبِن َعبَّ  علیھ وسلم ( َال َتَلقَّْوا اَلرُّ

َفٌق َعَلْیِھ َواللَّْفُظ لِْلُبَخاِريِّ  َیِبیُع َحاِضٌر لَِباٍد? َقالَ: َال َیُكوُن َلُھ ِسْمَساًرا )  ُمتَّ
"Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli 

barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." 

Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang 

kota menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi 

makelar (perantara). 

14.Jual beli musharrah (الــــمـصـرة). Musharrah adalah nama hewan ternak yang 

diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan 

agar harganya lebih tinggi. 

15.Jual beli shubrah (الــــصـبـرة), adalah jual beli barang yang ditumpuk yang 

mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam. 

16.Jual beli najasy (الــــنـجـش), adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si 

pembeli menaikkan harga barang , bukan untuk membelinya, tetapi untuk 

menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.  

F. Khiyar 

 Khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan 

jual belinya atau membatalkannya karena adanya suatu hal.  

Macam Khiyar 

1.Khiyar Majlis, adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk 

meneruskan atau membatalkan akad selama masih berada di tempat akad 

dan kedua belah pihak belum berpisah. 

2.Khiyar Syarat, yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau 

membatalkannya dengan syarat tertentu 

3.Khiyar ’Aib, yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau 

membatalkannya yang disebabkan karena adanya cacat pada barang yang 

dijual.  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Materi 4 : Taqlid, Ittiba, dan Ijtihad 

A. TAQLID 

1. Pengertian Taqlid 

 Taqlid adalah penerimaan perkataan seseorang sedangkan engkau 

tidak mengetahui dari mana sumber perkataan tersebut. 

 Menurut Muhammad Rasyid Ridha, taqlid ialah mengikuti pandapat 

orang lain yang dianggap terhormat dalam masyarakat serta dipercaya 

tentang suatu hukum agama Islam tanpa memperhatikan benar atau 

salahnya, baik atau buruknya, manfaat atau mudlarat hukum itu. 

2. Hukum Taqlid 

1.Taqlid yang haram 

Ulama sepakat haram melakukan taqlid ini. Taqlid ini ada tiga macam : 

a. Taqlid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek 

moyang walau bertentangan dengan al Qur`an dan Al Hadits. 

b. Taqlid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan 

keahliannya. 

c. Taqlid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan yang 

bertaqlid mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah. 

2. Taqlid yang dibolehkan 

 Dibolehkan bertaqlid kepada seorang mujtahid atau beberapa orang 

mujtahid dalam hal yang belum ia ketahui hukum Allah dan RasulNya yang 

berhubungan dengan persoalan atau peristiwa, dengan syarat yang 

bersangkutan harus selalu berusaha menyelidiki kebenaran masalah yang 

diikuti itu. Jadi sifatnya sementara. Misalnya taqlid sebagian mujtahid kepada 

mujtahid lain, karena tidak ditemukan dalil yang kuat untuk pemecahan suatu 

persoalan. Termasuk taqlidnya orang awam kepada ulama. 

 Ulama mutaakhirin dalam kaitan bertaqlid kepada imam, membagi 

kelompok masyarakat kedalam dua golongan : 
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a. Golongan awan wajib bertaqlid kepada salah satu pendapat dari keempat 

madzhab. 

b. Golongan yang memenuhi syarat-syarat berijtihad, sehingga tidak 

dibenarkan bertaqlid kepada ulama-ulama. 

3. Taqlid yang diwajibkan 

 Wajib bertaqlid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai 

dasar hujjah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. 

B. ITTIBA` 

1. Pengertian Ittiba' 

 Ittiba` ialah menerima pendapat seseorang sedangkan yang menerima 

itu mengetahui dari mana atau asal pendapat itu. Ittiba`ditetapkan 

berdasarkan hujjah atau nash. Ittiba` adalah lawan taqlid. 

2. Macam-Macam Ittiba` 

a. Ittiba` kepada Allah dan Rasul-Nya 

Ulama sepakat bahwa semua kaum muslim wajib mengikuti semua 

perintah Allah Swt dan Rasul-Nya dan menjauhi laranganNya. 

b. Ittiba` kepada selain Allah dan Rasul-Nya 

Ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan ada yang tidak 

membolehkan. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa ittiba` itu 

hanya dibolehkan kepada Allah, Rasul, dan para sahabat saja, tidak boleh 

kepada yang lain. 

      Pendapat yang lain membolehkan berittiba` kepada para ulama yang 

dapat dikatagorikan sebagai ulama waratsatul anbiyaa (ulama pewaris para 

Nabi). 

3. Tujuan Ittiba` 

 Dengan adanya ittiba` diharapkan agar setiap kaum muslimin, 

sekalipun ia orang awam, ia dapat mengamalkan ajaran agama Islam 
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dengan penuh keyakinan pengertian, tanpa diselimuti keraguan sedikitpun. 

Suatu ibadah atau amal jika dilakukan dengan penuh keyakinan akan 

menimbulkan keikhlasan dan kekhusukan. Keikhlasan dan kekhusukan 

merupakan syarat sahnya suatu ibadah atau amal yang dikerjakan. 

C. IJTIHAD 

1. Pengertian Ijtihad 

 Ijtihad yaitu mencurahkan fikiran untuk menemukan hukum  agama 

melalui salah satu dalil syara’ dan dengan cara-cara tertentu, sebab tanpa 

dalil syara’ dan tanpa tata cara tertentu tersebut merupakan pemikiran 

dengan kemauan sendiri. 

2. Dalil Ijtihad 

 Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali 

sumber hukum Islam, yang menjadi landasan dilakukannya ijtihad,  firman 

Allah surat An-Nisa ayat 105 : “Sesungguhnya Kami turunkan kitab 

kepadamu secara hak, agar dapat menghukumi di anatra manusia dengan 

apa yang Allah mengetahui kepadamu”. 

 Hadits yang diriwayatkan oleh Umar menyatakan bahwa : “Rasulullah 

saw. bertanya, “Dengan apa kamu menghukumi?” Ia menjawab: “Dengan 

apa yang ada dalam kitab Allah”. Bertanya Rasulullah, “Jika kamu tidak 

mendapatkan dalam kitab Allah?” Dia menjawab: “Aku memutuskan dengan 

apa yang diputuskan Rasulullah”. Rasul bertanya lagi, “Jika tidak 

mendapatkan dalam ketetapan rasulullah?” Berkata Mu’adz, “Aku berijtihad 

dengan pendapatku”. Rasulullah bersabda, “Aku bersyukur kepada Allah 

yang telah menyepakati utusan dari rasul-Nya”. 

 Hal ini telah diikuti oleh para sahabat setelah Nabi wafat. Mereka selalu 

berijtihad jika menemukan masalah baru yang tidak terdapat dalam al-Qur’an 

dan Sunnah Rasul.  

 Secara umum, hukum ijtihad itu adalah wajib bagi seorang faqih yang 

sudah mencapai tingkat faqih. Artinya, seorang mujtahid wajib melakukan 
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ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara’. Adapun dalil tentang 

kewajiban untuk berijtihad itu dapat dipahami dari firman Allah dalam al-

Quran surat al-Hasyr ayat 2 : “Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi 

pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”. 

3. Mujtahid dan Syarat-Syaratnya 

 Mujtahid ialah orang yang berijtihad. Syarat Mujtahid adalah sebagai 

berikut : 

1. Adil, menjauhi segala maksiat yang mencari sifat dan sikap keadilan 

(`adalah). 

2. Mengerti dan paham akan tujuan syari`at dengan sepenuhnya, sempurna 

dan menyeluruh. 

3. Mampu melakukan istimbath berdasarkan faham dan pengertian terhadap 

tujuan-tujuan syari`at tersebut. 

4. Macam-macam Mujtahid 

1. Mujtahid Mutlak 

Bagi Mujtahid ini disyaratkan memiliki kemampuan berfikir yang tinggi, 

baligh dan adil, memiliki pengetahuan yang luas tentang Al Qur’an, 

Sunnah, kaidah Umum yang ditetapkan Syara’. Di samping itu mengetahui 

hukum yang disepakati dan yang diperselisihkan, mengetahui sebab 

timbulnya suatu hukum dan cara-cara pengambilan hukum dari sumbernya 

dan pengertiannya, serta memiliki pengetahuan yang cukup mendalam di 

dalam bidang bahasa Arab, dan dengan demikian mereka dapat 

memahami nash-nash itu dengan baik. contohnya adalah para Imam 

Madzhab seperti Imam Syafi’i, Maliki, Abu Hanifah, dan sebagainya. 

2. Mujtahid Muntashib 

Mujtahid yang berusaha untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum 

Islam dalam masalah tertentu. Bagi mereka ini hanya disyaratkan 

mempunyai ilmu di dalam bidang keahliannya tidak mencakup seluruh 

ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh mujtahid mutlaq. 
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D. KESIMPULAN 

 Taqlid ialah menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah 

(dalil) yang menunjukkan kebenaran pendapat tersebut. Hukum taklid, bagi 

orang awam dan orang alim yang belum sampai ke tingkatan mampu 

melakukan istimbath dan ijtihad harus taklid kepada mujtahid. Tingkatan 

taklid yaitu Al-Muntasib, Akhabul Wujuh, Ahlut-Tarjih.  

 Ittiba’ menurut ahli ushul fiqh adalah mengerjakan agama dengan 

menurut apa-apa yang pernah diterangkan atau dicontohkan Nabi. 

 Ijtihad yaitu mencurahkan fikiran untuk menemukan hukum agama 

melalui salah satu dalil syara’ dan dengan cara-cara tertentu. Dasar hukum 

wajibnya ijtihad tertuang dalam surat An-Nisa ayat 105. Macam dan ruang 

lingkup ijtihad yaitu ijtihad mutlaq mustaqil, ijtihad muthlaq muntasib, ijtihad 

tarjih.  
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Materi 5 : Qaidah Ushul Fiqih 

 فِى اُُصْوِل ْالفِْقِھ
Tentang Ushul Fiqih 

َجَرِة   اَْألَْصلُ لَُغًة َما ُبِنَي َعَلْیِھ َغْیُرهُ َكأَْصِل الشَّ

Asal (al-ashlu) secara bahasa adalah sesuatu yang menjadi sandaran. 

Seperti akar yang menjadi dasar tumbuhnya sebuah pohon 

  َفأُُصْولُ ْالفِْقِھ أََساُسُھ
Maka ushul fiqh adalah pondasi fiqh 

َجَرَة ِألَْصلَِھا َوفُُرْوِع ْالفِْقِھ ِألُُصْولِِھ  َوْالَفْرُع َما ُبِنَي َعَلْیِھ َغْیُرهُ َكفُُرْوِع الشَّ
Sedangkan cabang (al-far’u) adalah sesuatu yang didirikan diatas sesuatu 

yang lain. Seperti cabang-cabang pohon (batang dan lainnya) yang berdiri 

diatas akarnya, dan fiqh yang berdiri diatas ushul-nya 

 

لِْیِل َوْالَقاِعَدِة ْالُكلَِّیِة   َوْاألَْصلُ إِْصِطَالًحا ُیَقالُ َعَلى الدَّ
Al Aslu / asal menurut istilah adalah dalil dan kaidah umum. 

 

 أُُصْولُ ْالفِْقِھ َدلِْیلُ ْالفِقِِھ َعَلى َسِبْیِل ْاِالْجَماِل
Ushul fiqh merupakan dalil fiqh global. 

 

ْرِعَیِة اَّلِتى َطِرْیقَُھاْاالِْجِتَھاِد   اَْلفِْقُھ لَُغًة اَْلَفْھُم َوإِْصِطَالًحا اَْلِعْلُم ِباْألَْحَكاِم الشَّ
Lafal “fiqh” dalam bahasa Arab mempunyai arti faham (al-fahm). Sedangkan 

dalam terminologi syar’iy, fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syari’at yang 

diperoleh dengan jalan ijtihad. 
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 اَْلِعْلُم : ِصَفٌة َیْنَكِشُف ِبَھا ْالَمْطلُْوُب إِْنِكَشاًفا َتاًما
Sedangkan ilmu (الــــعــلــم) adalah sifat yang dengannya sesuatu yang di 

kehendaki bisa diketahui dengan sempurna (100%) 

 

ْيِء  َوْالَجْھلُ : َعَدُم ْالِعْلِم ِبالشَّ
Bodoh (الجھل) adalah tidak adanya pengetahuan akan sesuatu perkara (0%) 

 

اِجُح ِألََحِد ْاألَْمَرْیِن ُن : اَْالِْدَراُك الرَّ  َوالظَّ

Dzan (الظن) adalah menilai sesuatu yang lebih kuat dari dua perkara (>50%) 

 

 َوْالَوْھُم اَْالِْدَراُك ْالَمْرُجْوُح ِألََحِد ْاألَْمَرْیِن
Wahm (الــوھــم) adalah menemukan sesuatu yang kurang kuat dari dua perkara 

(<50%) 

 

كُّ : اَْالِْدَراُك اْلُمْسَتِوى َبْیَن ْاألَْمَرْیِن  َوالشَّ
Syak (الـشك) adalah menemukan persamaan yang seimbang pada dua perkara 

(50 : 50) 

 



!29

KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR 

KELAS 6 Semester II

KOMPETENSI INTI 1 

(Sikap Spiritual)

KOMPETENSI INTI 2 

(Sikap Sosial)

KOMPETENSI INTI 3 

(Pengetahuan)

KOMPETENSI INTI 4 

(Keterampilan)

1. Menerima, menjalankan, 
dan menghargai ajaran 
agama yang dianutnya  

2. Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan 
p e r c a y a d i r i d a l a m 
b e r i n t e r a k s i d e n g a n 
keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya serta cinta 
tanah air 

3. Memahami pengetahuan 
faktual dan konseptual 
dengan cara mengamati, 
menanya dan mencoba 
berdasarkan rasa ingin 
t ahu ten tang d i r i nya , 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda-
benda yang dijumpainya di 
rumah, di sekolah dan 
tempat bermain 

4. Menyajikan pengetahuan 
faktual dan konseptual 
dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam 
karya yang estetis, dalam 
g e r a k a n y a n g 
mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
a n a k b e r i m a n d a n 
berakhlak mulia 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR

1.4 Menerima nilai-nilai dari 
ketentuan tentang jual beli 

2.4 Menjalankan perilaku 
jujur dan tanggung jawab  

3.4 Memahami ketentuan 
jual-beli  

4 . 4 M e m p r a k t i k k a n 
ketentuan jual beli  

1.5 Menerima nilai-nilai 
pos i t i f dar i ke tentuan 
pinjam meminjam 

2.5 Menjalankan perilaku 
tanggung jawab dan jujur 
dalam kehidupan sehari- 
hari 

3.5 Memahami ketentuan 
pinjam-meminjam  

4 . 5 M e m p r a k t i k k a n 
k e t e n t u a n p i n j a m -
meminjam  

1.6 Menerima nilai-nilai 
p o s i t i f d a r i l a r a n g a n 
ghashab 

2.6 Menjalankan perilaku 
tanggung jawab dengan 
menghindarkan diri dari 
perbuatan ghashab 

3.6 Memahami larangan  
ghashab  

4.6 Menyajikan contoh 
perbuatan ghashab  

1.7 Menerima nilai-nilai 
pos i t i f dar i ke tentuan 
barang temuan (luqathah) 

2.7 Menjalankan sikap jujur 
dan tanggung jawab dalam 
kehidupan sehari-hari 

3.7 Memahami ketentuan  
barang temuan (luqathah)  

4.7 Mengomunikasikan 
ketentuan barang temuan 
(luqathah) 
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Materi 6 : Qaidah Fiqih 

1. Kaidah Pertama : 

  اَألُُمْوُر ِبَمَقاِصِدَھا 
Setiap perbuatan tergantung dengan tujuannya/niatnya 

Contoh : walau melakukan perbuatan baik, kalau niatnya jahat, maka tidak 

akan dihitung sebagai pahala atas perbuatan baik tersebut 

2. Kaidah Kedua : 

ْعِیْیُن َفاْلَخَطأُ فِْیِھ ُمْبِطلٌ    َما ُیْشَتَرُط فِْیِھ التَّ
Jika menyatakan sesuatu itu menjadi syarat, maka jika salah hukumnya batal 

Contoh : Kesalahan dalam niat dari shaum Arafah ke shaum Asyura atau 

sebaliknya, maka shaumnya tersebut menjadi tidak sah 

  

3. Kaidah Ketiga : 

َنُھ َوأَْخَطأَ َضرَّ  ُض َلُھ ُجْمَلًة َو الَ ُیْشَتَرُط َتْعِیْیُنُھ َتْفِصْیالً إَِذا َعیَّ َعرُّ   َما ُیْشَتَرُط التَّ

Jika disyaratkan menentukan secara umum, dan tidak disyaratkan secara 

terperinci, maka ketika seseorang menyatakannya dan ia salah, maka hal itu 

akan menjadi madharat 

Contoh : Niat menshalati mayyit bernama Didin, ternyata yang dishalatinya 

adalah mayyit Dadan, maka shalatnya menjadi tidak sah. Oleh karena itu 

cukup berniat shalat mayyit saja, tanpa harus menyebut nama mayyit. 

4. Kaidah Keempat : 

َنُھ َوأَْخَطأَ َلْم َیُضرَّ  ُض َلُھ ُجْمَلًة َوالَ َتْفِصْیالً، إَِذا َعیَّ َعرُّ   .َما الَ ُیْشَتَرُط اَلتَّ
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Jika tidak disyaratkan menentukan secara global, dan tidak secara terperinci, 

maka ketika seseorang menyatakannya dan ia salah, maka hal itu tidak akan 

menjadikannya madharat 

Contoh : Kesalahan menyatakan tempat shalat, ketika seseorang berniat 

shalat dzuhur di masjid dan ternyata ia shalat di rumah, maka tidaklah batal 

shalatnya. 

  

5. Kaidah Kelima : 

فِِظ  ِة الالَّ   َمَقاِصُد اللَّفِِظ َعَلى ِنیَّ

Maksud lafadz (ucapan) itu tergantung orang yang melafadzkannya 

Contoh : Ketika seseorang mengucapkan Insya Allah atas undangan orang 

lain dengan niat tidak akan datang, maka batallah niat tersebut.  

Maka sebaiknya bila diundang dan bersedia datang, ucapkan bersedia 

dilanjutkan dengan kalimat Insya Allah. Dan bila tidak bersedia datang, 

sebaiknya sebutkan tidak bisa atau tidak bersedia, bukan dengan 

mengucapkan Insya Allah. 

  

6. Kaidah Keenam : 

ِك    اَْلَیقِْیُن َال ُیَزالُ ِبالشَّ
Keyakinan itu tidak akan hilang oleh keraguan 

Contoh : siapa yakin dalam keadan suci dan ragu-ragu sudah kentut, maka  

ambillah keyakinan bahwa dia dalam adalah suci. 

  

7. Kaidah Ketujuh : 

  ْاألَْصلُ َبَقاُء َما َكاَن َعَلى َما َكاَن 
Asal itu tetapnya sesuatu atas sesuatu 

Contoh : siapa yang makan sahur diakhir malam dan ragu-ragu telah muncul 

fajar, maka sah shaumnya, karena pada dasarnya fajar itu masih tetap 

malam. 
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8. Kaidah Kedelapan : 

ِة  مَّ   اَْالَْصلُ َبَراَةُ الذِّ

Asal itu lepasnya tanggungan 

Contoh : Seorang yang didakwa melakukan suatu perbuatan, bersumpah 

bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka ia tidak dapat dikenai 

hukuman, karena pada dasarnya ia terbebas dari segala beban dan 

tanggung jawab. Permasalahan kemudian dikembalikan kepada yang 

mendakwa (mudda’i). 

  

9. Kaidah Kesembilan : 

  اَْالَْصلُ اْلَعَدُم 
Asal itu tidak ada 

Contoh : Apabila ada perselisihan soal keuntungan antara pemberi modal 

dengan pedagang, maka yang diambil adalah ucapan pedagang, karena 

asalnya dalam perniagaan itu tidak ada keuntungan.  

  

10. Kaidah Kesepuluh : 

  اَْالَْصلُ فِى ُكلِّ َواِحٍد َتْقِدْیُرهُ ِباَْقَرِب َزَمِنِھ 
Asalnya sesuatu yang datangnya kemudian, perkiraan hukumnya adalah 

menghitung pada yang lebih dekat waktu kedatangannya 

Contoh : seorang wanita hamil dipukul perutnya oleh seseorang. Selang 

beberapa waktu si wanita melahirkan seorang bayi dalam keadaan sehat. 

Kemudian tanpa diduga-duga, entah karena apa si bayi yang baru beberapa 

hari dilahirkan mendadak meninggal. Maka orang yang pernah memukul 

perut wanita hamil tidak bisa dikenai tanggung jawab, karena bisa jadi ada 

faktor lain yang masanya lebih dekat dibanding pemukulan terhadap wanita 

tersebut 

   

11. Kaidah Ke-11 : 

ْیِسَر  َقُة َتْجلُِب التَّ   اَْلَمشَّ
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Kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan 

Contoh : Seseorang yang karena sakit, dan merasa kesulitan untuk 

berwudhu, maka ia diperbolehkan bertayamum 

  

12. Kaidah Ke-12 : 

َسَع َضاَقْت    اَْالَْشَیاُء ِاَذا اتَّ
sesuatu itu jika dalam kondisi longgar maka ia akan menjadi sempit 

Contoh : Sedikit gerakan dalam shalat karena adanya gangguan masih 

ditoleransi, sedangkan banyak bergerak tanpa adanya kebutuhan tidak 

diperbolehkan  

13. Kaidah Ke-13 : 

َرُر ُیَزالُ   اَلضَّ
Bahaya harus dihilangkan 

Contoh : kegiatan lock down atau karantina wilayah harus dilakukan guna 

mencegah meluasnya wabah covid-19 

  

14. Kaidah Ke-14 : 

 الضَّرَُر الُیزَالُ ِبالضَرَاِر
Kemadharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemadharatan yang lain 

Contoh : Orang yang sedang kelaparan tidak boleh memakan makanan 

orang lain sama-sama sedang kelaparan, karena hal itu menimbulkan 

kemadharatan bagi yang lain 

  

15. Kaidah Ke-15 : 

 الضَّرْوَراُت ُتبِیُْح المَخْظُوَْراِت 
Darurat itu membolehkan yang dilarang 

Contoh : Diperbolehkannya memakan bangkai dan daging babi bagi mereka 

yang sangat lapar dan tidak memiliki pilihan untuk bertahan hidup selain 

makan daging tersebut. 
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16. Kaidah Ke-16 : 

  َماأُِبیَح لِلضَّرَُراِت ُیَقدَُّر ِبَقدَاِرَھا
Sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat harus disesuaikan 

dengan kadar daruratnya 

Contoh : seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang diobatinya 

sekedar yang diperlukan untuk pengobatan, itupun kalau tidak ada dokter 

wanita 

  

17. Kaidah Ke-17 : 

  الحَاَجُة َتنْزِْیلَ َمنْزَِلَة الضَّرُْوِرِة
Kebutuhan / hajat itu terkadang menempati posisi dharurat 

Contoh : Diperbolehkannya Ji’alah (sayembara berhadiah) dan Hiwalah 

(pemindahan hutang piutang) karena sudah menjadi kebutuhan umum 

  

18. Kaidah Ke-18 : 

َرًرا ِباْرِتَكاِب أََخفِِّھَما   إَذا َتَعاَرَض َمْفَسَدَتاِن ُرْوِعَي أَْعَظُمُھَما ضَّ
Ketika terdapat dua kemafsadatan maka hindari yang lebih besar 

madharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya 

Contoh : Diperbolehkannya membedah perut wanita (hamil) yang meninggal 

dengan harapan bayi yang dikandungnya masih hidup 

19. Kaidah Ke-19 : 

ُم َعَلى َجْلِب ْالَمَصالِِح    َدْرُء ْالَمَفاِسِد ُمَقدَّ
Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil 

kemaslahatan 

Contoh : melarang shalat berjama'ah di masjid dan shalat jumat untuk 

sementara lebih didahulukan guna mencegah meluasnya wabah covid-19 

yang berbahaya bagi keselamatan manusia.  
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20. Kaidah Ke-20 : 

ْحِرْیُم   اَْألَْصلُ فِي اْألَْبَضاِع التَّ
Hukum asal farji adalah haram 

Contoh : Melihat aurat orang lain itu hukumnya adalah haram, kecuali suami-

istri. 

  

21. Kaidah Ke-21 : 

َمٌة  اَْلَعاَدةُ ُمَحكَّ
Adat bisa menjadi hukum 

Contoh : Batasan sedikit atau banyak serta lama dan sebentarnya waktu 

haidh, nifas dan suci bergantung pada kebiasaan/adat perempuan masing-

masing. 

  

22. Kaidah Ke-22 : 

ِة ُیْرَجُع فِْیِھ إَِلى اْلُعْرِف  ْرُع ُمْطَلًقا َوَال َضاِبَط َلُھ فِْیِھ َوَال فِى اللُّغَّ  َما َوَرَد ِبِھ الشَّ
Sesuatu yang berlaku mutlak karena syara’ dan tanpa adanya yang 

membatasi didalamnya dan tidak pula dalam bahasa,maka segala 

sesuatunya dikembalikan kepada kebiasaan (al-urf) yang berlaku. 

Contoh : Niat shalat cukup dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram, 

yakni dengan menghadirkan niat di hati pada saat akan memulai shalat 

tersebut  

23. Kaidah Ke-23 : 

 اإلِْجِتَھاُد َال َیْنقُُض ِباْالِْجِتَھاِد
Ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lainnya  

Contoh : Apabila dalam menentukan arah kiblat, ijtihad pertama tidak sama 

dengan ijtihad ke dua, maka digunakan ijtihad ke dua. Sedangkan ijtihad 

pertama tetap sah sehingga tidak perlu mengulangi shalat yang telah 

dilakukan. 
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24. Kaidah Ke-24 : 

 اَإلِ ْیَثاُر ِباْلِعَباَدِة َمْمُنْوٌع
Mendahulukan orang lain dalam beribadah dilarang. 

Contoh : Mendahulukan orang lain untuk menempati shaf awal (barisan 

depan) dalam shalat itu dilarang, karena kita diperintahkan untuk berlomba-

lomba dalam kebaikan. 

25. Kaidah Ke-25 : 

 اَإلِ ْیَثاُر ِبَغْیِراْلِعَباَدِة َمْطلُْوٌب
Mendahulukan orang lain selain dalam ibadah dianjurkan  

Contoh : mempersilakan orang lain terutama yang lebih tua untuk mengambil 

makanan saat di hajatan. 

26. Kaidah Ke-26 : 

ِة َمُنْوٌط ِباْلُمْصلَِحِة ِعیَّ ُف اْإلَِماِم َعَلى الرَّ  َتَصرُّ
Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dlakukan berdasarkan pertimbangan 

kemaslahatan  

Contoh : Seorang pemimpin (imam) dilarang membagikan zakat kepada yang 

berhak (mustahiq) dengan cara membeda-bedakan diantara orang-orang 

yang tingkat kebutuhannya sama 

27. Kaidah Ke-27 :  

ُبَھاِت  اَْلُحُدْوُد َتْسقُُط ِبالشُّ
Hukum gugur karena sesuatu yang syubhat 

Contoh : Orang mengambil barang yang disangka sebagai miliknya, milik 

bapaknya, atau milik anaknya, maka orang tersebut tidak boleh dihukum 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28. Kaidah Ke-28 : 

 َما َال َیِتمُّ اْلَواِجِب ِاالَّ ِبِھ َفُھَو َواِجٌب
Sesuatu yang karena diwajibkan menjadi tidak sempurna kecuali dengan 

keberadaannya, maka hukumnya wajib.  

Contoh : wajibnya bersuci (wudlu/tayamum) saat hendak melaksanakan 

shalat 

29. Kaidah Ke-29 : 

 اَْلُخُرْوُج ِمَن اْلِخَالِف ُمْسَتَحبٌّ 
Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunnah (mustahab) 

Contoh : Disunnahkan untuk tidak menghadap atau membelakangi arah 

kiblat ketika membuang hajat, walaupun dalam sebuah ruangan atau adanya 

penutup, karena untuk keluar dari khilaf imam Tsaury yang mewajibkannya.  

30. Kaidah Ke-30 : 

 الُّرَخُص َالُتَناُط ِباْلَمَعاِصْى
Keringanan dalam hukum tidak bisa dikaitkan dengan maksiat. 

Contoh : Orang yang bepergian karena maksiat, tidak boleh mengambil 

kemurahan hukum karena bepergiannya, seperti  mengqashar dan menjama’ 

shalat, atau membatalkan shaum. 

31. Kaidah Ke 31 : 

كِّ َخُص َالُتَناُط ِبالشَّ  الرُّ
Keringanan hukum tidak bisa dikaitkan dengan keraguan. 

Contoh : sesorang yang melakukan perjalanan, namun ragu apakah dia 

boleh menjama' dan mengqoshor shalatnya, maka jama' qashar tersebut 

tidak boleh dilakukan.  
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32. Kaidah Ke-32 : 

 َما َكاَن اَْكَثَر فِْعًال َكاَن اَْكَثَر َفْضًال
Sesuatu yang banyak aktifitasnya, maka banyak pula keutamaanya 

Contoh : Memisahkan pelaksanaan antara ibadah haji dengan umrah adalah 

lebih utama dari pada melaksanakan langsung bersama-sama  

33. Kaidah Ke-33 : 

 َما َال ُیْدَرُك ُكلُُّھ َال ُیْتَرُك ُكلُُّھ
 Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan, maka jangan 

ditinggalkan semuanya 

Contoh : Seseorang yang tidak mampu sedekah 1 juta rupiah, tetapi hanya 

mampu dengan seribu rupiah saja, maka lakukanlah 

34. Kaidah Ke-34 : 

 اَْلَمْیُسْوُر َال َیْسقُُط ِباْلَمْعُسْوِر
Sesuatu yang mudah tidak bisa digugurkan dengan sesuatu yang sulit 

Contoh : Seseorang yang mampu menutup sebagian auratnya, maka ia wajib 

menutup aurat berdasarkan kemampuannya tersebut. 

  

35. Kaidah Ke-35 : 

  َما َحَرَم فِْعلُُھ َحَرَم َطَلُبُھ
Sesuatu yang haram untuk dikerjakan maka haram pula mencarinya. 

Contoh : Haramnya bekerja di bank umum yang jelas-jelas ada kegiatan riba 

atau menerima upah untuk perbuatan jahat 

  

36. Kaidah Ke-36 : 

  َما َحُرَم أَْخُذهُ َحُرَم إِْعَطاُؤهُ
Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula memberikannya 

Contoh : membagikan riba kepada keluarga atau kerabatnya  
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37. Kaidah Ke-37 : 

ي أَْفَضلُ ِمَن اْلَقاِصِر  اَْلَخْیُر اْلُمَتَعدِّ
kebaikan yang memiliki dampak banyak lebih utama daripada yang 

manfaatnya sedikit 

Contoh : Mengajarkan ilmu lebih utama daripada shalat sunnah 

  

38. Kaidah Ke-38 : 

ْیِئ ِرَضى ِبَما َیَتَولَُّد ِمْنُھ َضى ِبالشَّ  اَلرِّ
Rela akan sesuatu berarti rela dengan konsekuensinya. 

Contoh : Menerima suami istri dengan kekurangan yang dimiliki salah satu 

dari keduanya. Maka tidak boleh mengembalikan kepada walinya.  

39. Kaidah Ke-39 : 

 اَْلُحْكُم َیُدْوُر َمَع اْلِعلَِّة ُوُجْوًدا َوَعَدًما 
Hukum itu berputar beserta ‘illatnya, baik dari sisi wujudnya maupun 

ketiadaan ’illatnya. 

Contoh : alasan diharamkannya arak (khamr) adalah karena memabukkan. 

Jika kemudian terdeteksi bahwa arak tidak lagi memabukkan seperti khamr 

yang telah berubah menjadi cuka maka halal. 

  

40. Kaidah Ke-40 : 

  اَْألَْصلُ فِْى اْآل ْشَیاِء اَْإلَِباَحُة
Hukum ashal (pada dasarnya) segala sesuatu itu diperbolehkan. 

Contoh : Keraguan menentukan halal haramnya hewan yang susah dicari 

hukumnya, maka hewan itu hukumnya halal. 



!40

Materi 7 : Pinjam Meminjam dalam Islam 

A. Pengertian Pinjam Memimjam 

 Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut  “Ariyah”. Kata “Ariyah” 

menurut bahasa artinya pinjaman. Pinjam-meminjam menurut istilah ‘Syara 

ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda dari seseorang kepada 

orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda 

itu dan dikembalikan setelah diambil menfaatnya. 

B. Dalil Pinjam Memimjam 

 Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 2 : 

َ َّYإِنَّ ٱ ۖ َ َّYقُو۟ا ٱ ِن ۚ َوٱتَّ ْقَوٰى ۖ َوَال َتَعاَوُنو۟ا َعَلى ٱْإلِْثِم َوٱْلُعْدَوٰ  َوَتَعاَوُنو۟ا َعَلى ٱْلِبرِّ َوٱلتَّ

 َشِدیُد ٱْلِعَقاِب

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 

kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya.”  

ِبيَّ صلى هللا علیھ وسلم ِاْسَتَعاَر ِمْنُھ ُدُروعاً َیْوَم َة; ( أَنَّ اَلنَّ  َوَعْن َصْفَواَن ْبِن أَُمیَّ

, َساِئيُّ ُد? َقالَ: َبلْ َعاِرَیٌة َمْضُموَنٌة )  َرَواهُ أَُبو َداُوَد, َوالنَّ  ُحَنْیٍن. َفَقالَ: أََغْصٌب َیا ُمَحمَّ

َحُھ اَْلَحاِكُم  َوَصحَّ
Dari Shofwan Ibnu Umayyah ra bahwa Nabi SAW meminjam darinya beberapa 

baju besi sewaktu perang Hunain. Ia bertanya: Apakah ia rampasan, wahai 

Muhammad. beliau menjawab: "Tidak, ia pinjaman yang ditanggung." 
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C. Hukum Pinjam Meminjam  

 Hukum ‘ariyah adalah sunnah berdasarkan firman Allah Ta’ala dalam 

surat Al Maidah ayat 2, akan tetapi bisa jadi ‘ariyah itu hukumnya menjadi 

wajib, misalnya meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang 

hampir mati. Dan hukumnya bisa haram apabila barang yang dipinjam itu 

digunakan untuk sesuatu yang haram atau dilarang oleh agama. Karena 

sesuai qaidah fiqih, jalan menuju sesuatu, hukumnya sama dengan hukum 

yang dituju. 

 Diantara hukum-hukum ‘ariyah adalah sebagai berikut : 

1.Sesuatu yang dipinjamkan harus sesuatu yang mubah  

2.Jika mu’ir (pihak yang meminjamkan) mengisyaratkan bahwa musta’ir 

(peminjam) berkewajiban mengganti barang yang dipinjam jika dia merusak 

barang yang dipinjam, maka musta’ir wajib menggantinya. 

3.Jika mu’ir tidak mengisyaratkan, kemudian barang pinjaman rusak bukan 

karena kesalahan musta’ir atau tidak karena disengaja, maka musta’ir tidak 

wajib mengganti, hanya saja dia disunnahkan untuk menggantinya. Namun 

jika kerusakannya hanya sedikit disebabkan karena dipakai dengan izin 

tidak perlu diganti. 

4.Jika barang pinjaman mengalami kerusakan karena kesalahan dan 

disengaja oleh musta’ir, dia wajib menggantinya dengan barang yang sama 

atau dengan uang seharga barang pinjaman tersebut. 

5.Musta’ir (peminjam) harus menanggung biaya pengangkutan barang 

pinjaman ketika ia mengembalikannya kepada mu’ir. 

6.Musta’ir tidak boleh menyewakan barang yang dipinjamnya. Adapun 

meminjamkannya kepada orang lain dibolehkan, dengan syarat mu’ir 

merelakannya. 

7.Pada tiap-tiap waktu, yang meminjam ataupun yang meminjamkan boleh 

memutuskan aqad asal tidak merugikan kepada salah seorang di antara 

keduanya. Jika seseorang meminjamkan kebun untuk dibuat tembok, ia 

tidak boleh meminta pengembalian kebun tersebut hingga tembok tersebut 

roboh. Begitu juga orang yang meminjamkan sawah untuk ditanami, ia 
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tidak boleh meminta pengembalian sawah tersebut hingga tanaman yang 

ditanam diatas sawah tersebut telah dipanen, karena menimbulkan 

mudharat kepada seorang muslim itu haram. 

8.Siapa yang meminjamkan sesuatu hingga waktu tertentu, dia disunahkan 

tidak meminta pengembaliannya kecuali setelah habisnya batas waktu 

peminjaman. 

D. Rukun Pinjam Meminjam 

 Rukun pinjam meminjam ada empat macam dengan syaratnya masing-

masing sebagai berikut: 

1.Orang-orang yang meminjamkan, disyaratkan ; 

1.Berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang 

dipaksa dan anak kecil tidak sah meminjamkan. 

2.Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab 

orang yang meminjamkannya. 

2.Orang-orang yang meminjam, disyaratkan; 

1.Berhak menerima kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil 

tidak sah meminjam. 

2.Hanya mengambil manfaat dari barang dari barang yang dipinjam. 

3.Barang yang dipinjam, disyaratkan; 

1.Ada manfaatnya 

2.Barang itu kekal (tidak habis setelah diambil manfaatnya). Oleh karena 

itu, makanan yang setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang 

zatnya tidak sah dipinjamkan. 

4. Ijab qobul, kesepakatan antara peminjam dan pemilik barang yang 

meminjamkan. 
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5.Apabila barang yang dipinjam itu rusak, selama dimanfaatkan 

sebagaimana fungsinya, si peminjam tidak diharuskan mengganti, Sebab 

pinjam-meminjam itu sendiri berarti saling percaya-mempercayai. Akan 

tetapi kalau kerusakan barang yang dipinjam akibat dari pemakaian yang 

tidak semestinya atau oleh sebab lain, maka wajib menggantinya.  

E. Syarat ‘Ariyah  

 Untuk sahnya ‘ariyah ada empat syarat yang wajib dipenuhi : 

1.Pemberi pinjaman hendaknya orang yang layak berbaik hati. Oleh karena 

itu, ‘ariyah yang dilakukan oleh orang yang sedang ditahan hartanya tidak 

sah. 

2.Manfaat dari barang yang dipinjamkan itu hendaklah milik dari yang 

meminjamkan. Artinya, sekalipun orang itu tidak memiliki barang, hanya 

memiliki manfaatnya saja, dia boleh meminjamkannya, karena meminjam 

hanya bersangkut dengan manfaat, bukan bersangkut dengan zat. 

3.Barang yang dipinjamkan hendaklah ada manfaatnya. Maka tidak sah 

meminjamkan barang yang tidak berguna. Karena sia-sia saja tujuan 

peminjaman itu. 

4.Barang pinjaman harus tetap utuh, tidak boleh rusak setelah diambil 

manfaatnya, seperti kendaraan, pakaian maupun alat-alat lainnya. Maka 

tidak sah meminjamkan barang-barang konsumtip, karena barang itu 

sendiri akan tidak utuh, seperti meminjamkan makanan, lilin dan lainnya. 

Karena pemanfaatan barang-barang konsumtip ini justru terletak dalam 

menghabiskannya. Padahal syarat sahnya ‘ariyah hendaklah barang itu 

sendiri tetap utuh. 
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Materi 8 : Ghasab 

  

 Ghasab adalah merusak, mengambil, atau mengganggu haq orang 

lain, contohnya adalah merampas, mengambil paksa, dan hal-hal sejenisnya. 

A. Pengertian Ghasab 

 Kata Ghasab disebutkan dalam al-Quran, yang sekaligus bisa 

membantu kita untuk memahami pengertiannya.  

 Allah berfirman menceritakan dialog antara Musa dan Khidr : 

فِیَنُة َفَكاَنْت لَِمَساِكیَن َیْعَملُوَن فِي اْلَبْحِر َفأََرْدُت أَْن أَِعیَبَھا َوَكاَن َوَراَءُھْم َملٌِك ا السَّ  أَمَّ

 َیأُْخُذ ُكلَّ َسفِیَنٍة َغْصًبا
Perahu yang saya lubangi itu, milik seorang yang miskin yang bekerja di laut. Aku 

melubanginya, karena di seberang sana ada raja yang mengambil semua perahu 

dengan cara merampas. (QS. al-Kahfi: 79). 

  

ِ صلى هللا علیھ وسلم َقالَ: ُ َعْنُھَما-; أَنَّ َرُسولَ َهللاَّ  َعْن َسِعیِد ْبِن َزْیٍد -َرِضَي َهللاَّ

اهُ َیْوَم اَْلقَِیاَمِة ِمْن َسْبِع أََرِضیَن ) ُ إِیَّ َقُھ َهللاَّ   ( َمْن ِاْقَتَطَع ِشْبًرا ِمْن اَْألَْرِض ُظْلماً َطوَّ

َفٌق َعَلْیِھ  ُمتَّ
Dari Said Ibnu Zaid ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa mengambil 

sejengkal tanah dengan dlalim, Allah akan mengalungkan kepadanya dari tujuh 

lapis bumi." 

 Dalam Fiqh Sunah dinyatakan : Mengambil hak orang lain dan 

menguasainya secara paksa. (Fiqh Sunah, 3/248). Ada juga yang 

memberikan pengertian : Mengusai harta orang lain secara paksa dan tidak 

ada keinginan untuk mengembalikannya. 

B. Hukum Ghasab 

 Ghasab termasuk perbatan maksiat dan kedzaliman. Termasuk makan 

harta orang lain dengan cara bathil.  
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Allah SWT berfirman, 

 َوَال َتأُْكلُوا أَْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل
“Janganlah kalian makan harta orang lain diantara kalian dengan cara yang 

bathil.” (QS. al-Baqarah: 188). 

C. Pemahaman yang salah tentang Ghasab 

 Berkembang pemahaman bahwa orang yang meminjam barang orang 

lain tanpa seizin pemiliknya, misalnya: pinjam sandal di masjid untuk wudhu, 

atau pinjam sepeda teman untuk keperluan sejenak, disebut ghasab. 

 Pemahaman ini perlu diluruskan. Karena dalam ghasab, orang yang 

mengambil sejak awal punya tujuan untuk menguasai barang itu secara utuh 

tanpa ada keinginan untuk mengembalikannya. 

 Untuk kasus semacam meminjam sandal di masjid untuk wudlu, 

hukumnya kembali kepada standar yang berlaku di masyarakat. Jika menurut 

standar masyarat, tindakan semacam ini tidak perlu izin, karena dinilai 

barangnya murah, seperti sandal, maka meminjam tanpa izin sesuai standar 

masyarakat tidak terhitung sebagai ghasab. Dengan adanya standar ini, dia 

dihukumi seolah telah mendapat izin.   

 Sebaliknya, jika menurut standar masyarakat, meminjam barang 

tertentu harus izin pemilik, terutama barang mahal, seperti pinjam mobil, 

motor, laptop, maka tidak boleh memakainya tanpa seizin pemiliknya. 

 Memakai tanpa seizin pemiliknya, terhitung tindakan kedzaliman. 
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Materi 9 : Luqatah 

A. Pengertian Luqatah 

 Luqatah adalah menemukan barang yang hilang dari pemiliknya baik 

hilang karena lupa maupun jatuh dijalan.  

 Apabila seseorang menemukan barang disuatu tempat yang sepi atau 

dijalan. seseorang tersebut boleh mengambilnya atau membiarkannya, akan 

tetapi akan lebih baik mengambilnya dari pada membiarkannya jika ia 

mempercayai dirinya bisa menjaga barang tersebut dan dapat menepati 

kewajiban terhadap barang yang hilang. 

B. Dalil Luqatah 

ِریِق، ِبيُّ صلى هللا علیھ وسلم ِبَتْمَرٍة فِي اَلطَّ  َعْن أََنٍس رضي هللا عنھ َقالَ : ( َمرَّ اَلنَّ

َفٌق َعَلْیھ َدَقِة َألََكْلُتَھا )  ُمتَّ  ِ َفَقالَ : َلْوَال أَنِّي أََخاُف أَْن َتُكوَن ِمَن الصَّ
Anas berkata : Nabi SAW pernah melewati sebuah kurma di jalan. Lalu bersabda: 

"Seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma itu dari zakat, niscaya aku 

memakannya." 

ِبيِّ صلى هللا علیھ  َوَعْن َزْیِد ْبِن َخالٍِد اَْلُجَھِنيِّ رضي هللا عنھ َقالَ : ( َجاَء َرُجلٌ إَِلى اَلنَّ

ْفَھا َسَنًة , َفإِْن  وسلم َفَسأََلُھ َعِن اللَُّقَطِة ? َفَقالَ : ِاْعِرْف ِعَفاَصَھا َوِوَكاَءَھا , ُثمَّ َعرِّ

 َجاَء َصاِحُبَھا َوإِالَّ َفَشأُْنَك ِبَھا َقالَ : َفَضالَُّة اَْلَغَنِم ? َقالَ : ِھَي َلَك , أَْو ِألَِخیَك , أَْو

ْئِب َقالَ : َفَضالَُّة اَْإلِِبِل ? َقالَ : َما َلَك َوَلَھا ? َمَعَھا ِسَقاُؤَھا َوِحَذاُؤَھا , َتِرُد اَْلَماَء ,  لِلذِّ

َفٌق َعَلْیھ َھا )  ُمتَّ َجَر , َحتَّى َیْلَقاَھا َربُّ  ِ َوَتأُْكلُ اَلشَّ
Zaid Ibnu Khalid al-Juhany berkata : Ada seseorang datang kepada Nabi 

SAW menanyakan tentang barang temuan. Beliau bersabda: "Perhatikan 

tempat dan pengikatnya, lalu umumkan selama setahun. Jika pemiliknya 

datang, berikanlah dan jika tidak, maka terserah engkau." Ia bertanya: 

Bagaimana dengan kambing yang tersesat?. Beliau menjawab: "Ia milikmu, 

atau milik saudaramu, atau milik serigala." Ia bertanya lagi: Bagaimana 
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dengan unta yang tersesat?. Beliau bersabda: "Apa hubungannya 

denganmu? Ia mempunyai kantong air dan sepatu, ia bisa datang ke tempat 

air dan memakan tetumbuhan, hingga pemiliknya menemukannya." 

C. Ketentuan Luqatah 

 Jika seseorang menemukan barang yang hilang, yang harus dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1.Mengetahui tempatnya 

2.Mengetahui bungkusnya 

3.Mengetahui tali pengikatnya 

4.Mengetahui jenis barangnya 

5.Mengetahui jumlah baranngya 

6.Mengetahui berat timbangannya dan lain sebagainnya. 

7.Dan barang tersebut harus di simpan dengan baik-baik. apabila ingin 

memilikinya barang itu harus diumumkan atau disiarkan dan 

diberitahukannya di tempat ditemukannya barang tersebut, dimasjid atau 

tempat-tempat lainnya yang berpotensi barang itu diketahui oleh 

pemiliknya. atau bisa juga melalui media sosial. jika tidak mendapatkan 

pemiliknya setelah setahun, barang tersebut boleh ia miliki dengan syarat 

bersedia untuk menggantinya apabila suatu saat pemilkinya diketahui. 

D. Hukum Luqatah 

1.Sunah, bagi orang yang percaya kepada dirinya sanggup mengerjakan 

segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan barang tersebut. 

2.Wajib, jika dikhawatirkan barang tersebut akan hilang sia-sia 

3.Makruh, apabila orang yang menemukan barang tidak percaya pada 

dirinya 

E. Rukun Luqatah 

1.Orang yang mengambil barang 

2.Barang yang ditemukan. 
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3.Untuk jenis-jenis barang luqatah (temuan) adalah sebagai berikut: 

4.Barang yang dapat tahan lama, untuk hukumnya seperti yang sudah 

disebutkan diatas. 

5.Barang yang tidak tetap utuh atau tidak tahan lama jika disimpan seperti 

makanan, mengenai barang ini bagi yang mengambilnya beoleh memilih 

satu diantara dua pilihan yang pertama siap memakan barang tersebut dan 

bersedia menggantinya atau membayar harganya dan yang kedua menjual 

barang tersebut dan menyimpan uangnya. 

6.Barang yang diawetkan, contohnya kurma yang hampir matang, maka 

yang menemukan dapat melakukan sesuatu yang dianggap bisa 

bermanfaat seperti menjual dan menyimpan uangnya atau mengeringkan 

lalu disimpan. 

7.Yang memerlukan biaya perawatan seperti hewan. Dalam hal ini ada dua 

yang harus diperhatikan: 

8.Ternak yang tidak bisa melindungi dirinya sendiriterhadap binatang buas 

maka yang menemukannya boleh memilih tiga hal: 

9.Menyembelih untuk dimakan, lalu bersedia untuk menggantinya 

10.Membiarkannya saja dan memberikan makan secara suka rela 

11.Menjual dan menyimpan uangnya 

12.Hewan yang dapat melindungi dirinya sendiri dari serangan binatang buas. 

13.Terhadap binatang seperti ini ditentukan sebagai berikut: 

14.Jika binatang ini ditemukan di tanah lapang hendak lah ia membiarkannya 

15.Jika ditemukan di tempat kediaman manusia maka boleh memilih tiga 

pihan yang sudah disebutkan diatas 

16.Kalau yang hilang anak kecil hendaklah dirawat dan mendidiknya sebagai 

mana mestinya. firman Allah Swt: 

اَس َجِمیًعا َما أَْحَیا النَّ  َوَمْن أَْحَیاَھا َفَكأَنَّ
“Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia 

telah memelihara kehidupan manusia semuanya” (QS Al-maidah :32) 
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F. Pengumuman Luqatah dan Masanya 

 Pengumuman barang luqatah itu ada 2 keadaan : 

1.Apabila harta itu dalam kadar yang sangat banyak, maka masa 

pengumumannya hingga setahun dan diserahkan kembali kepada 

pemiliknya yang telah ditemui. Jika pemiliknya tidak ditemui, ia wajib 

memanfaatkannya dan menjamin nilai harta tersebut. 

2.Apabila harta itu dalam jumlah yang sedikit, maka cukup membuat 

pengumuman selama 3 hari . Jika pemiliknya tidak datang menuntut, harta 

tersebut harus dimanfaatkan 
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