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BAB I 

A. LATAR BELAKANG 

Pra-syarat masuk agama Islam sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk 

dilakukan, yakni cukup (1) iqrar bil lisan (pengakuan akan kebenaran Islam secara 

lisan); (2) tasdiq bil janan (pengakuan akan kebenaran Islam dalam hati); (3) 

‘amal bil arkan ( melaksanakan rukun-rukun Islam dalam praktek). Dari ketiga 

pra-syarat tersebut, poin ketiga menyangkut dengan syari‟ah yang harus 

dikerjakan oleh umat muslim. Syari‟ah sendiri terdapat berbagai macam 

perbedaan, dikarenakan metodologi yang dipakai untuk menggali terhadap sebuah 

objek hukum yakni kitab suci al-Qur‟an yang berbeda, sehingga memunculkan 

berbagai madzab dalam ilmu fiqh. Ikhtilaf fiqh terjadi para dasar furu’ yang tidak 

sampai menimbulkan kekafiran. Pada golongan kaum suni mengenal empat 

madzab yaitu madzab Maliki, Hanbali, Syafi‟I dan Hanafi. Berbeda lagi dengan 

kaum Syi‟I, Mu‟tazili dan lain sebagainya.
1
  

Pertarungan mengenai metodologi untuk menggali hukum islam sebenarnya 

masih ada hingga masa sekarang ini. Factor yang menjadi alasan adalah 

kontektualisasi. Wacana semacam ini tidak boleh dilakukan dengan adanya 

kepentingan golongan tertentu dan harus memerlukan pengkajian ulang, 

mengingat pada masa sekarang permasalahan yang dihadapi umat semakin 

komplek sedangkan teks (al-Qur‟an) sudah tidak lagi diturunkan. Semangat al-

Qur‟an sholihu likulli zaman wa makan semakin digencarkan untuk mengilhami 
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bahwa semua hukum sudah termuat dalam al-Qur‟an dan tinggal cara kita 

bagaimana menggali hukum-hukum tersebut melalui ayat al-Qur‟an. Metodologi 

studi al-Qur‟anpun semakin dipertajam demi memperoleh makna yang diharapkan 

oleh umat muslim, dengan berbagai pendekatan yang semakin beragam. Sehingga 

pada akhirnya munculah berbagai corak dalam tafsir, seperti corak falsafi, isyari, 

ilmi, adab al-ijtima’i dan fiqh.
2
  

Kajian pengembangan pemikiran terhadap metodologi ilmu tafsir juga 

dilakukan oleh seorang ulama dari Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ro‟is 

Am PBNU tahun 1999-2014 yakni Ahmad Sahal Mahfudh. Ia berusaha 

mengembangkan metodologi penafsiran berbasis ushul fiqh, demi memperoleh 

makna yang diinginkan dengan memandang realitas social yang dihadapi dalam 

masyarakat. 

„‟Pembacaan terhadap realitas social akan menghantarkan kepada suatu 

kesimpulan bahwa pengembangan fiqh merupakan suatu keniscayaan. Teks 

al-Qur‟an dan Hadits sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah 

dan berkembang dengan berbagai permasalaahannya. Banyak permasalahan 

social, budaya, politik, ekonomi, dan lainnya yang muncul belakangan yang 

perlu segera mendapatkan legalitas fiqh. Sebagai bentuk paling praktis dari 

syari‟at, wajar jika fiqh dianggap yang paling bertanggung jawab untuk 

memberikan solusi agar perubahan dan perkembangan masyarakat tetap 

berapa dalam bimbingan atau koridor syari‟at‟‟.
3
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Menarik untuk dikaji pemikirannya karena Sahal Mahfudh berusaha 

mengkontekstualisasikan penafsiran melalui pendekatan ilmu ushul fiqh. Ia 

mengutip kaidah-kaidah ushul fiqh dalam menjelaskan ayat-ayat kemudian 

mengambil kesimpulan  atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Berikut ini adalah contoh penafsirannya. 

 -٢-فََصل ِّ لَِّرب َِّك َواْنَحْر 

Artinya: maka dirikanlah shalat karena tuhanmu dan berqurbanlah. (Qs. 

Al-Kautsar: 2) 

 

Setelah mengutip ayat, Sahal kemudian masuk pada pembahasan yang 

menjadi problem bagi masyarakat umum, yakni patungan dalam membeli hewan 

qurban apakah diperbolehkan. Mula-mula ia memberikan penjelesan apakah yang 

dimaksud qurban itu, sebagaimana pernyataanya berikut ini: 

„‟Berkurban hukumnya sunnah muakkad. Sehinga sangat dianjurkan orang-

orang yang secara ekonomi mampu membeli hewan kurban. Kurban 

merupakan salah satu ibadah social, yang manfaatnya tidak terbatas pada 

pelakuya. Disinilah letak nilai lebih ibadah kurban dibandingkan dengan 

ibadah lain yang bersifat individual‟‟.
4
 

 

 Setelah menjelaskan mengenai pengertian dan hukum berkorban, Sahal 

melanjutkan dengan menerangkan hewan apa saja yang diperbolekan untuk 

dijadikan sembelihan kurban, dan apa saja yang menjadi syarat hewan tersebut. 

Sebagaimana pernyataanya berikut ini: 

„‟Tidak semua hewan dapat dijadikan qurban, pertama-tama, hewan tersebut 

halal dimakan. Hewan yang halal banyak jenisya. Tetapi yang sah menurut 

ulama, terbatas pada tiga jenis, yaitu unta, sapi/kerbau dan kambing. 

Itupun masih di  tambah persyaratan mencapai umur minimal. Unta paling 

tidak harus berumur lima tahun, sapi/kerbau berumur dua taahun, dan 
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kambing/domba berumur satu tahun. Kambing kacang paling tidak sudah 

genap berumur dua tahun.  

Selain itu, hewan qurban harus bebas dari cacat/penyakit yang dapat 

mengurangi daging. Tidak cukup berkurban dengan hewan yang buta, 

pincang, sangat kurus, sakit dan lain-lain. Ketentuan ini sepenuhnya bisa 

dimaklumi, hewan yang sakit, disamping dagingnya kadangkala berbahaya 

bagi kesehatan, pada umumnya badannya kurus Karena tidak tumbuh secara 

normal. Begitu juga hewan yang pincang dan buta. Sedangkan hewan yang 

teralu kurus, dagingnya sedikit. Padahal qurban dimaksudkan oleh Allah 

Swt. Sebagai suguhan kepada hamba-hamba-Nya. Dari ketiga jenis di atas, 

unta yang paling utama, disusul sapi/kerbau dan kambing. Tetapi tujuh ekor 

kambing untuk satu orang masih lebih baik daripada seekor unta. Urutan ini 

berdasarkan daging yang dimiliki‟‟.
5
 

 

Pertimbangan Sahal diatas sejalan dengan salah satu kaidah fiqh yaitu ‘’al-

muta’addiy afdhal min al-qashir’’ (ibadah yang dirasakan manfaatnnya oleh 

orang banyak lebih utama daripada ibadah yang dirasakan oleh sedikit atau satu 

orang). Hewan yang lebih besar atau gemuk, dagingnya dapat dirasakan oleh lebih 

banyak orang. 

Metodologi yang dipakai Sahal Mahfudh sangatlah sederhana, akan tetapi 

terbukti dapat menjawab problematika yang dihadapi masyarakat, kelebihan yang 

ada dalam pemikiran Sahal Mahfudh adalah ia mampu mendialogkan antara teks 

dan konteks sehingga dapat dikategorikan penafsiran yang  kontekstual. Penelitian 

tentang memahami penafsiran berbasis ushul fiqh MA Sahal Mahfudh sangat 

dibutuhkan untuk menggali lebih dalam konsep yang ditawarkannya. Metode ini 

nantinya akan menambah wawasan bagaimana cara kita mendialogkan antara teks 

dengan konteks tanpa keluar dari koredor penafsiran yang telah diberikan oleh 

ulama klasik. 
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Pemilihan tema ayat-ayat muamalah pada buku Dialog Ploblematika Umat 

di dasarkan pada pembagian dari Mohammad Hashim Kamali yang membagi 

Fiqih menjadi dua kategori, yakni yang terkait dengan ibadah dan terkait dengan 

transaksi sipil (muamalah),
6
 penulis memilih muamalah karena sebagian besar 

yang diperjuangkan oleh Sahal Mahfudh adalah mengenai ekonomi 

pemberdayaan umat.
7
 Ayat-ayat muamalah yang dimaksud adalah mengenai 

zakat, Qurban dan riba, pemilihan ini didasarkan pada data yang ada pada buku 

Dialog Problematika Umat. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana Metodologi Penafsiran Ayat-Ayat Zakat dan Riba menurut MA. 

Sahal Mahfudh? 

2. Bagaimana Kontribusi Pemikiran Tafsir MA. Sahal Mahfudh dalam 

Menafsirkan Ayat-Ayat Muamalah Dalam Menatap Prospek Hukum Di 

Indonesia? 
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C. TUJUAN 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan metodologi penafsiran MA Sahal Mahfudh pada 

ayat-ayat zakat dan riba. 

2. Untuk mendeskripsikan kontribusi pemikiran tafsir MA Sahal Mahfudh 

dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Zakat dan Riba dalam menatap prospek 

hukum di Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan teori keilmuan di kalangan akademisi, untuk kemudian 

dapat diimplemtasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam menggali 

hukum dalam al-Qur‟an. 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, maka penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat bagi pembaca, sebagaimana 

berikut:  

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu menemukan rumusan tentang 

sumber, metode, dan kontekstualisasi tafsir tersebut.  

2. Secara Praktis 

Adapun secara praksis penelitian ini diharapkan dapat memenuhi 

diantaranya: 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

khasanah keilmuan, khususnya bidang keilmuan Ilmu Al-quran dan 

Tafsir. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam kajian pendekatan penafsiran melalui 

ushul fiqh. 

c. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi keilmuan penulis 

terhadap Pascasarjana IAIN Tulungagung Program Studi Ilmu Al-

Quran dan Tafsir yang tengah mengembangkan wawasan kajian 

Tafsir Nusantara. 

 

E. KAJIAN PUSTAKA 

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait pemikiran KH MA 

Sahal Mahfudh, diataranya adalah: 

1. Penelitian Mengenai KH MA. Sahal Mahfudz 

Penelitian yang dilakukan oleh Tutik Nurul Jannah dengan judul 

“Inspirasi Gerakan Ekonomi Kiai Sahal Mahfudh.”
8
 Penelitian tersebut 

menjelaskan tentang landasan berfikir Kiai Sahal dalam melakukan gerakan 

ekonomi untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

ekonomi dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai 

wasilah dalam kesempurnaan ibadah dan menjauhkan diri dari sifat thoma’ 

(mengharap pemberian orang lain).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Jamal Ma‟mur Asmuni, dalam bukunya 

yang berjudul: “Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, Pergulatan 

Fikih Sosial dalam Realitas Empiris.”
9
 Buku ini menyajikan kiprah dan peran 

serta Kiai Sahal dalam pemikiran-pemikirannya di bidang fikih dan ekonomi 

kemasyarakatan. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana sosok Kiai 

Sahal membangun dan menyajikan terobosan-terobosan dalam aspek fikih dan 

penegembangan ekonomi Islam di masyarakat pesantren. 

 Penelitian berikutnya yang dibukukan oleh Jamal Ma‟mur Asmani, 

dengan judul “Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh antara Konsep dan 

Implementasi”.
10

 Penelitian ini adalah sebuah gerbang pembuka dari bukunya 

yang kedua, yang berjudul Mengembangkan „’Fikih Sosial KH. MA. Sahal 

Mahfudh’’, Dua buku ini memaparkan bahwa Jamal Ma‟mur Asmani 

mendukung penerapan fikih sosial berhasil mengentas pemberdayaan 

masyarakat Kajen dengan bukti kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, 

dan kesehatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Nurfajar R.J, dalam Bukunya yang 

berjudul “Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh tentang Peran 

Pesantren Maslakul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.”
11

 

Buku ini menyajikan bahwa fikih harus beroreintasi pada kemaslahatan umat 

dan siginifikasi lembaga sebagai media kebangkitan ekonomi umat. Penelitian 
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ini lebih menekankan pada fungsi fikih sebagai landasan untuk kemaslahatan 

dan kesejahteraan umat, dan fungsi pesantren berserta lembaga di dalamnya 

dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantren. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Zubaedi melalui disertasinya yang 

berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fikih 

Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan nilai-nilai Pesantren tahun 

2007”.
12

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori di 

antaranya Maqashidu as-Syari’ah as-Syatibhi serta teori antropologi dan 

sosiologi oleh Clifford Gretz, yang mana menghasilkan beberapa gagasan, (1) 

gagasan fikih sosial Kiai Sahal dalam lingkup pesantren Maslakul Huda 

diaktualisasikan dalam kegiatan pengembangan masyarakat. Kegiatan ini 

secara konkret dilembagakan dengan beberapa program di antaranya: 

pendiidkan pertanian, lingkungan, perkebunan, pembentukan koperasi, 

pemberian bantuan modal usaha dan pemberdayaan kalangan bawah lainnya. 

(2) kegiatan ini dibentuk sebagai kegiatan ibadah sosial (al-ibadat al-

ijtima’iyah). (3) adanya eksperimentasi agama dalam pemecahan problem 

sosial atas realitas sosial melalui ide-ide keagamaan berupa fikih sosial. 

Penelitian yang dilakukan oleh Almunawar Bin Rusli dalam Jurnal 

dengan judul ‘’Nalar Ushul Fiqh KH Sahal Mahfudh Dalam Wacana Islam 

Indonesia’’.
13

 Dalam penelitian ini mengkaji nalar ushul fiqh KH. Sahal 

Mahfudh di Indonesia yang meliputi konsep, metodologi dan kontribusi. Hasil 
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kajian menunjukkan bahwa (a) Konsep ushul fiqh KH. Sahal Mahfudh terbagi 

atas dua model yaitu antroposentris berbasis kemaslahatan masyarakat lokal 

dan mengidealisasi adanya penerapan pelaksanaan hukum Islam sebagai etika, 

kontrol, serta sarana pembebasan sosial (b) Metodologi yang digunakan oleh 

KH. Sahal Mahfudh terbagi atas dua jalan yaitu tekstual dan kontekstual (c) 

Kontribusi yang menonjol dalam pengembangan ushul fiqh dari KH. Sahal 

Mahfudh meliputi pendayagunaan zakat untuk pemecahan problem 

kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, dan relokasi prostitusi. 

Kesimpulannya adalah KH. Sahal Mahfudh mengapreasiasi penggunaan 

metodologi berpikir dan qai’dah fiqhiyyah. KH. Sahal Mahfudh menunjukkan 

kreativitas dalam mengoperasionalisasikan fiqh untuk merespons problem 

sosial melalui tindakan rasional, operasional dan terukur. 

Penelitian yang dilakukan Amila, Ela Munifatus Sakdiyah, Lu‟lu‟il 

Maknun dalam Jurnal dengan judul ‘’Kontribusi Metode Fatwa Ideal 

Perbankan KH MA Sahal Mahfudh; Sebuah Kajian Tentang Pengembangan 

Fiqh Sosial’’
14

 dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran 

KH. MA. Sahal Mahfudh tentang metode Qauli dan Manhaji yang dijadikan 

sebagai fatwa ideal perbankan. Pengumpulan data menggunakan studi literatur, 

diantara literatur tersebut adalah (buku, jurnal dan hasil penelitian) yang 

berkaitan. Sebagai hasilnya, diketahui bahwa metode Qauli dan Manhaji dalam 

kajian Fiqh sosial KH. MA. Sahal Mahfudh khususnya tentang fatwa ideal 
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beliau ada 2 tawaran, pertama menggabungkan antara nushus dan maqashidus 

syariah, kedua proses tahqiqul manath (verifikasi objek yang dikaji secara 

empiris) sebelum penggalian data dan penetapan hukum. Oleh karena itu, fatwa 

Qauli dan Manhaji KH. MA. Sahal Mahfudh mampu dijadikan sebagai pijakan 

dalam pengembangan fatwa ideal yang relevan seiring berkembangya zaman. 

Penelitian yang dilakukan Muhammad Jumhur Hidayat dalam tesisnya 

yang berjudul, „‟ Kontekstualisasi Teks-Teks Pola Relasi Suami Istri Dalam 

Kitab Uqud al-Lujjain Perspektif Fiqih Sosial KH Sahal Mahfudh’’.
15

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan teks-teks kitab kuning secara 

kontekstual, agar pembaca dan masyarakat bisa memahami teks-teks tersebut 

secara komprehensif bagaimana pola relasi suami istri dalam kitab uqud al-

Lujjain tersebut. Tidak ada lagi bias gender dan diskriminasi. Hal ini perlu 

dilakukan karena kitab uqud al-lujjain sendiri dikarang berdasarkan 

konteksnya. Sehingga khitab dari kitab itu, secara spesifik memang 

diperuntukan untuk masyarakat yang hidup saat itu dan mungkin beberapa 

tahun setelahnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faisal dalam Jurnal dengan judul, 

„‟Nuansa Fiqh Sosial KH Sahal Mahfudh’’.
16

 Dalam penelitian ini 

berpandangan bahwa Selama ini kajian keagamaan didominasi oleh 

kecenderungan theosentris. Akibatnya, dalam konteks sosial, ajaran syari‟at 

yang tertuang dalam fiqh, sering terlihat tidak searah dengan bentuk kehidupan 
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yang praktis. Karena itu, sesuai dengan watak dan proses ijtihadnya, maka 

perubahan cara pandang terhadap fiqh sehingga menjadi lebih realistis dan 

dinamis, sangat dimungkinkan dan diperlukan. Dengan demikian, fiqh dapat 

dioptimalkan dan diaktualisasikan sebagai tata nilai dan prilaku dalam 

kehidupan sosial yang terus berkembang. Menurut Kiai Sahal Mahfud, harus 

ada keberanian untuk merubah paradigm berfiqh dari paradigma “kebenaran 

ortodoksi” menuju paradigma “pemaknaan sosial,” Jika yang pertama 

menundukkan realitas pada kebenaran fiqh serta berwatak ”hitam putih” dalam 

mensikapi realitas, maka yang kedua menggunakan fiqih sebagai “counter 

discourses” serta memperlihatkan wataknya yang bernuansa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Aulia dalam Jurnal yang 

berjudul,‟‟Metodologi Fiqh Sosial Sosial KH MA Sahal Mahfudh’’.
17

 

Penelitian ini berpandangan bahwa Konstruksi masyarakat yang terdapat suatu 

tradisi yang tidak mudah dihilangkan yaitu percampuran antara hukum Islam 

(fiqh) dan budaya lokal atau nuansa sosial yang berkembang di daerah tertentu. 

Dalam hal ini budaya lokal diartikan lebih spesifik kepada permasalahan sosial 

yang terjadi, karena dampak yang jelas terjadi dari adanya budaya lokal 

tersebut adalah pengaruh yang kuat terhadap bentukan karakter sosial 

masyarakat yang mendiami tempat tertentu. Hal itulah yang menjadi 

kegelisahan para ahli fiqh di kalangan Indonesia dalam menemukan suatu 

alternatif hukum yang lebih fleksible dan kontekstual. Fiqh yang dibawa dan 

disampaikan dari Nabi, kemudian diteruskan para sahabat, tabi‟in, kemudian 

                                                           
17

 Arief Aulia, ‟‟Metodologi Fiqh Sosial Sosial KH MA Sahal Mahfudh‟‟ Jurnal: el-

Maslahah Volume 7 Nomor 2 2017. 
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para ulama terasa masih begitu kaku dan tidak selalu sesuai dengan kondisi 

sosial dan geografis daerah tertentu. Fiqh dipahami oleh masyarakat sebagai 

suatu yang sangat formal, sehingga tidak jarang masyarakat merasa terbatasi 

ruang sosialnya. Fiqih sosial M.A Sahal Mahfudz dibuat untuk mendapatkan 

suatu solusi atas probem-problem fiqh yang sering menemukan kejumudan dan 

deadlock (jalan buntu) karena nuansa fiqh klasik yang cendrung formalistik. 

Dalam konteks kenegaraan, kehadiran fiqh sosial bukan diartikan untuk 

menandingi hukum positif yang ada, namun merupakan tawaran solutif yang 

ditujukan kepada umat Islam, dan tidak ada keinginan untuk mempositifkan 

fiqh sosial tersebut. Keberadaan fiqh sosial itu juga dipengaruhi oleh kondisi 

sosio-kultural yang berkembang dalam masyarakat. Bukan hal yang tidak 

mungkin akan terjadi pergeseran nilai-nilai sosial yang memuncak pada 

pembenahan fiqh sosial yang baru karena pengaruh dari kebudayaan 

masyarakat yang terus berubah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Ismiati dalam Jurnal dengan 

judul,‟‟Metodologi Pemikiran KH Sahal Mahfudh Tentang Penetapan Zakat 

Uang Kertas’’.
18

 Hasil penelitian menunjukan bahwa Sahal Mahfudh 

berpendapat bahwa uang termasuk kepada objek zakat. Walaupun uang pada 

masa dewasa ini terdapat beberapa perbedaan fungsi dan system, akan tetapi 

uang kertas mempunyai peran yang sama dengan dinaryaitu sebagai pengganti 

harga dan alat tukar. Berdasarkan tersebut, Sahal Mahfudh mewajibkan untuk 

mengeluarkan zakat uang kertas ketika uang mencapai nishab (batas minimal 

                                                           
18

 Baiq Ismiati, ‟‟Metodologi Pemikiran KH Sahal Mahfudh Tentang Penetapan Zakat 

Uang Kertas‟‟ Jurnal: Ekonomi Syariah Indonesia, Volume 9 Nomor 2 2019.  
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wajib zakat) adalah 77,57 gram, adapun perak 543,35 gram di memilikisatu 

tahun, pengemasan itu dilakukan melalui hadits dengan metodologi ra’yu 

(pendapat) dan qiyas (analogi). 

Penelitian yang dilakukan oleh Qurrotul Ainiyah dalam bentuk Jurnal 

dengan judul, ‘’Implementasi Maqashid al-Syri’ah Melalui Fiqh Sosial; 

Mengkaji Gagasan Fiqh Sosial KH MA Sahal Mahfudh’’.
19

 Penelitan ini 

berpandangan bahwa gagasan Fiqh Sosial merupakan kesinambungan dari 

apresiasi mendalam terhadap metodologi berpikir (ushul fiqh) dan qawa’id 

fiqhiyyah daripada produk jadi bernama fiqh. Penggunaan nalar fiqh secara 

manhaji daripada qauly sesungguhnya merupakan terobosan dalam konteks 

reaktualisasi fiqh di kalangan pesantren dan khususnya Islam di Indonesia. 

Fiqh Sosial yang digagas Kiai Sahal bukanlah konsep luar biasa karena 

substansi ajaran Islam secara implisit berdimensi sosial. Dalam realisasinya, 

fiqh memang belum menampakkan dimensi sosialnya, karena pola 

keberagamaan umat Islam yang menonjol selama ini lebih menekankan kepada 

aspek ’ibadah mahdhah. Hanya saja, di sinilah sebenarnya letak karakter 

pemikiran Fiqh Sosial perspektif Kiai Sahal, yaitu sebuah jawaban terhadap 

pertanyaan tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai fiqh ke dalam 

pengembangan masyarakat secara kongkrit dan serta bagaimana 

mengaplikasikan konsep maqashid al-syari’ah secara nyata menuju 

kemaslahatan umat. 

                                                           
19
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Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ali Riyadi dalam Jurnal dengan 

judul, „‟ Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren; Pemikiran KH MA 

Sahal Mahfudh’’.
20

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pandangan Kiai 

Sahal perlu adanya tranformasi fiqh dilihat pada tujuan syari‟at (maqasid al-

syari’ah) sebagai bagian untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, akal 

pikiran, dan harta benda. Rumusan maqasid ini memberikan pemahaman 

bahwa Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam aspek penyembahan 

Allah dalam arti terbatas pada serangkaian  perintah dan larangan, atau halal 

haram yang tidak dapat secara langsung dipahami manfaatnya. Kajian 

keilmuan kitab kuning pesantren diperlukan lompatan pemikiran berdasarkan 

maqasid al-Syariah sebagai acuan merupakan landasan utama penguatan kajian 

kitab kuning berbasis emansipatoris. Kiai Sahal konsen terhadap 

pengembangan kajian kitab kuning sebagai ciri khas pesantren. Kitab-kitab 

kuning yang dikembangkan dipesantren kaya akan khasanah kajian keislaman 

sebagai landasan keilmuan bagi santri. Akan tetapi kajian kitab kuning yang 

dikembangkan masih mengesampingkan konteks dari pada teks, sehingga 

gagasan hukum aplikatif yang dikaji dalam kitab kuning terjadi kesenjangan 

antara konsep dan teori membutuhkan revitalisasi atau cara pandang baru 

dalam mengkaji ilmu keislaman. Oleh karena itu pengembangan kajian kitab 

kuning berbasis emansipatoris merupakan terobosan baru dalam ranah 

pemikiran dan gerakan sosial di pesantren. Gagasan ini melakukan konsensus 

makna baru terhadap pemahaman teks kitab kuning sebagai sistem makna dan 
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 Ahmad Ali Riyadi, „‟ Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren; Pemikiran KH MA 

Sahal Mahfudh‟‟ Jurnal: Sumbula Volume 1 Nomor 1 2016. 
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nilai yang memiha kepada kaum lemah dan terpinggirkan. Isu-isu yang 

diangkat adalah isu-isu tentang ketidakadilan, keterbelakangan dan kemiskinan 

yang dihadapi masyarakat bawah atau kurang berdaya secara sosial ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Sofyan al-Nasr dalam Jurnal dengan 

judul, „’ Pendidikan Keluarga dalam Pemikiran KH MA Sahal Mahfudh’’.
21

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Menurut Kiai Sahal, cita-cita mewujudkan 

kemaslahatan umat dapat tercapai melalui maslahatnya unit terkecil dari 

masyarakat, yaitu keluarga. Keluarga maslahah yaitu keluarga yang setiap 

anggota keluarganya mampu memahami hak dan kewajibannya setara dengan 

pemahamannya atas hak dan kewajiban orang lain. Pendidikan keluarga yang 

baik berpotensi besar menghasilkan generasi berkualitas yang dapat 

memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pendidikan keluarga yang 

digagas Kiai Sahal ditujukan untuk memberikan maslahah kepada masyarakat 

umum. Salah satu output dari pendidikan keluarga ialah anak dengan watak 

dan perilaku mulia, insan shalih dan akram, serta manusia yang produktif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Moh Dahlan dalam Jurnal dengan judul, 

„’Paradigma Fiqh Sosial KH MA Sahal Mahfudh dalam Menjawab 

Problematika Aktual Umat di Indonesia’’.
22

 Hasil kajian menunjukkan bahwa 

paradigma ijtihad fiqih sosial KH MA Sahal Mahfudh yang dibangun 

berlandaskan akal dan wahyu atau dalil naqliyah dan dalil aqliyah secara 

berimbang, sehingga dengan menggunakan kerangka pemikiran M Amin 
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 M. Sofyan al-Nasr, „‟ Pendidikan Keluarga dalam Pemikiran KH MA Sahal Mahfudh‟‟ 

Jurnal: Buana Gender Volume 1 Nomor 2 2016. 
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Abdullah, maka paradigma ijtihad fiqih KH MA Sahal Mahfudh masuk 

kategori pendekatan interconnected entities yang mana di dalamnya ada 

keberimbangan antara penggunaan dalil naqliyah dan aqliyah. Produk hukum 

fiqih sosial itu terlihat dalam membangun dinamika dan tata kehidupan umat, 

baik dalam bidang ukhuwah, bidang ekonomi, bidang Siyasah ‟Aliyah 

Samiyah, maupun paham aswaja dalam rangka menjawab berbagai masalah 

aktual umat di Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Imamul Muttaqin dalam Jurnal dengan 

judul, ‘’Studi Analisis Terhadap Pendapat KH MA Sahal Mahfudh Tentang 

Wali Mujbir’’.
23

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Menurut KH. MA. 

Sahal Mahfudh terkait dengan wali mujbir ini, bahwa anak berhak menolak 

dikawinkan dengan laki-laki yang bukan setara tanpa persetujuannya serta 

orang tua juga berhak menolak keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan 

laki-laki yang tidak setara. Sedangkan metode istinbat KH. MA. Sahal 

Mahfudh adalah dengan menggunakan metode tekstual (maz|hab qauly) dan 

kedua adalah metode kontekstual/metodologis (manhajy) sekaligus. Di 

samping itu, nilai maslahah juga dijadikan istinbat KH. Sahal dalam menggali 

sebuah hukum. Sementara itu, analisis terhadap pendapat KH. MA. Sahal 

Mahfudh tentang wali mujbir menyimpulkan bahwa pendapat KH. MA. Sahal 

Mahfudh tentang hak ijbar oleh orang tua lebih mengedepankan maslahah 

(kemaslahatan). Menurutnya, meminta persetujuan si anak, selain dianggap 

baik dari sisi nilai ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW, juga didukung 

                                                           
23
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kaidah fikih al-khuruj min al-khilaf mustahab, keluar dari perbedaan dengan 

mengompromikan pendapat yang berbeda beda adalah lebih disukai. 

Mengingat perkawinan ini merupakan suatu ibadah, maka hendaknya dalam 

melaksanakan perkawinan tidak hanya memperhatikan kepentingan sepihak 

semata, namun juga mesti memperhatikan kepentingan semua pihak yang 

bersangkutan. Dan hal lain yang perlu diperhatikan, manusia tidak terdiri atas 

jisim semata. Dia juga memiliki jiwa dan perasaan sehingga kebahagiaannya 

pun hanya akan sempurna jika kebutuhan keduanya terpenuhi dengan 

seimbang. Maka dalam setiap mengambil keputusan apapun jenisnya harus 

dipertimbangkan, tidak terkecuali dalam masalah memilih pasangan hidup 

yang pada akhirnya bisa tercapai kebahagiaan lahir batin, pernikahan yang 

penuh mawaddah, mahabbah, wa rahmah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faisal, dalam Jurnal dengan 

judul,’’ Nuansa Fiqh Sosial KH MA Sahal Mahfudh’’.
24

 Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Menurut Kiai Sahal Mahfud, harus ada keberanian untuk 

merubah paradigm berfiqh dari paradigma “kebenaran ortodoksi” menuju 

paradigma “pemaknaan sosial,” Jika yang pertama menundukkan realitas pada 

kebenaran fiqh serta berwatak ”hitam putih” dalam mensikapi realitas, maka 

yang kedua menggunakan fiqih sebagai “counter discourses” serta 

memperlihatkan wataknya yang bernuansa. 
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2. Penelitian Tentang Tafsir Berbasis Ilmu Ushul Fiqh 

Penelitian yang dilakukan oleh Mufti Hasan dalam Jurnal yang berjudul 

‘’Tafsir Maqasidi; Penafsiran al-Qur’an Berbasis Maqasid Al-Syari’ah’’,
25

 

penelitian ini menyajikan cara pandang baru dalam memahami ayat al-Qur‟an, 

yakni penafsiran yang berorientasi pada pencapaian tujuan syariat. Sehingga 

menghsilkan langkah-lagkah yaitu: 1) identifikasi ayat 2) identifikasi makna 3) 

eksplorasi maqasid al-Syari‟ah, 4) kontekstualisasi makna dan 5) penarikan 

kesimpulan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Maydi Arofatun Anhar, Imron 

Sadewo, M. Khoirul Hadi Al-Asy‟ari dalam Jurnal yang berjudul ‘’Tafsir Ilmi: 

Studi Metode Penafsiran Berbasis Ilmu Pengetahuan Pada Tafsir 

Kemenag’’,
26

 penelitian ini berpndangan bahwa pola ilmiah yang disebabkan 

oleh perkembangan sains dan teknologi sejalan dengan perkembangan metode 

penafsiran yang lebih rasional. 

Dari keseluruhan data diatas bahwa penelitian yang akan dilakukan 

penulis belum pernah ada, adapun data-data diatas akan dijadikan penulis 

sebagai sumber-sumber pendukung. 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yang bertumpu 

pada kajian dan telaah teks. Hal ini dilakukan karena sumber-sumber data yang 

digunakan berupa data literatur. Sebagaimana yang dijelaskan Mestika Zed, 

bahwa penelitian kepustakaan merupakan riset pustaka sekaligus 

memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. 

Pada intinya riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan 

koleksi perpustakaan saja. 

Sebagai suatu analisis terhadap peran seorang tokoh dalam waktu tertentu 

di masa lampau, dan dikaitkan dengan keilmuan yang dihasilkannya, secara 

metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu ushul fiqh-historis. 

Pendekatan ilmu ushul fiqh, digunakan untuk menganalisis  buah pemikiran 

MA Sahal Mahfudh dalam menggali hukum. Kemudian pendekatan historis 

yaitu digunakan untuk menjelaskan kehidupan seorang tokoh dan 

pemikirannya, dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, 

pengaruh pemikiran, ide-ide serta corak pemikiran.  

Proses penelitian ini dimulai dengan menyusun kerangka berpikir yang 

akan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya diterapkan secara sistematis 

dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan 

argumentasi serta analisis dan penafsiran data, untuk menjelaskan fenomena 

dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis. Dalam 

penjelasannya, lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-
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sumber data yang ada, yang diperoleh dari berbagai buku dan tulisan-tulisan 

lain dengan mengandalkan teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas 

dan mendalam untuk menghasilkan tesis dan anti tesis.
27

  

Pengkajian dan penelaahan pustaka ini diharapkan mampu mengungkap, 

mendeskripsikan, dan menganalisis peran Kiai Sahal. Untuk menjawab 

problematika penelitian, dibutuhkan data-data yang diperoleh dari buku yang 

telah ada, kemudian dianalisis agar membentuk koneksi yang tepat. Dengan 

ini, peneliti akan dapat menjawab problematika dan mencapai tujuan 

penelitian.
28

 

 

2. Sumber Data 

Dalam penyusunan tesis ini, diperlukan sumber data yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 

Adapun sumber data yang digunakan yaitu: 

a. Data Primer 

Adapun sumber data primer dalam tesis ini yaitu buku KH. MA. Sahal 

Mahfudh yang berjudul: „‟ Dialog Problematika Umat’
29

’ dan ‘’thariqat al-

hushul ala Ghyat al-Wusul’’30
 

b. Data Sekunder 

Adapun sumber data sekunder yang digunakan yaitu data-data yang 

bersumber pada buku-buku, jurnal ilmiah, majalah-majalah, dan literature 
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yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Di antaranya: buku 

“Biografi intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh Pergulatan Fikih Sosial 

dalam realitas Empiris”,
31

 “Fikih Sosial KH. MA Sahal Mahfudh antara 

Konsep dan Implementasi”,
32

 keduanya merupakan karya Jamal Ma‟mur 

asmani, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

3. Fokus Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan fokus mengkaji peran 

Kiai Sahal Mahfudh dalam menggali hukum ayat-ayat muamalah yang ada di 

al-Qur‟an. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah untuk mengumpulkan 

beberapa data penelitian yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah.
33

 

Adapun dalam hal ini melakukan pengumpulan data-data yang berkaitan 

dengan metode penafsiran yang dipakai oleh KH MA Sahal Mahfudh, 

meliputi: ilmu ushul fiqh,  
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1. Langkah-langkah Penelitian   

a. Menelusuri penelitian terdahulu terkait tema yang peneliti kaji, 

dalam hal ini tema tesis yang peneliti kaji adalah “Penafsiran Ayat-

Ayat Muamalah Berbasis Ushul Fiqh; Studi Pemikiran KH MA 

Sahal Mahfudh”. 

b. Setelah hasil dari penelusuran ditemukan dan terbukti adanya 

penelitian terdahulu yang se-tema dengan tesis peneliti maka 

langkah berikutnya yakni membaca dan menganalisis untuk mencari 

celah bagian mana dari penelitian terdahulu yang belum sampai 

tersentuh dan dikaji secara mendalam terkait tema tesis yang akan 

penulis kaji, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan 

plagiarisme antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

di kaji.  

c. Menentukan judul tesis sebagaimana berikut, “ Penafsiran Ayat-Ayat 

Muamalah Berbasis Ushul Fiqh; Studi Pemikiran KH MA Sahal 

Mahfudh‟‟. 

d. Mencari ayat-ayat Alquran yang ditafsirkan KH MA Sahal Mahfudh 

melalui pendekatan ilmu ushul fiqh. 

e. Menentukan teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk 

menjawab rumusan masalah terkait kajian penelitian.  

f. Langkah selanjutnya yakni melakukan analisis terhadap beberapa 

data temuan dengan mengacu pada teori yang digunakan. 
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g. Langkah terakhir yakni memberikan kesimpulan dari keseluruhan 

hasil analisis yang telah dilakukan. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini semua data yang terkumpul baik dari sumber 

data primer maupun sekunder dianalisis berdasarkan fokus bahasan 

masing-masing. Langkah awal yang penulis ambil adalah melakukan 

penyeleksian data, terutama pada ayat-ayat yang  ditafsirkan oleh KH 

MA Sahal Mahfudh dengan menggunakan pendekatan ilmu Ushul Fiqh, 

kemudian  penulis mengelompokkan tentang penafsiran KH MA Sahal 

Mahfudh bab Muamalah. 

Pengkajian data ini penulis lakukan dengan cermat yakni 

melakukan analisis dan mendeskripsikan data dengan komprehensif 

menggunakan bantuan metode deskriptif-analitis, tidak hanya itu penulis 

juga menjelaskan bangunan konstruksi metodologi tafsir. Tujuan langkah 

ini untuk mengetahui metodologi baru yang ditawarkan oleh KH MA 

Sahal Mahfudh. 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika ini dilakukan dengan tujuan agar pembahasan tidak keluar 

dari fokus kajian penelitian. Penelitian ini dilakukan secara sistematis 

sebagaimana langkah-langkah penelitian pada umumnya, dimana ada lima 

bab pembahasan yang akan tersampaikan dalam penelitian, diantaranya: 
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 “Bab I: Pendahuluan”. Pembahasan yang termasuk di dalamnya yaitu 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

kegunaan penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, dan 

metode penelitian yang meliputi; 1) Langkah-langkah penelitian, 2) Jenis 

penelitian, 3) Metode penelitian, 4) Sumber data penelitian, 5) Teknik analisis 

data, dan 6) Sistematika pembahasan. 

„‟Bab II: berisi tentang sejarah dan perkembangan tafsir fiqh, metode 

dan karakterstik tafsir fikih. 

 “Bab III: berisi tentang biografi KH MA Sahal Mahfudh baik secara 

formal maupun non formal, pemikiran KH MA Sahal Mahfudh mengenai 

sumber hukum Islam, factor-faktor pembentuk dasar pemikiran KH MA 

Sahal Mahfudh, metode penafsiran KH MA Sahal Mahfudh secara 

keseluruhan, sehingga berisi penafsiran KH MA Sahal Mahfudh tentang ayat 

muamalah. 

„‟Bab IV: Berisi tentang Paradigma peafsiran KH Sahal Mahfudh 

terhadap Ayat-Ayat Muamalah. 

 “Bab V: Berisi tentang kontribusi dan kedudukan pemikiran  KH 

Sahal Mahfudh tentang zakat dan riba terhadap hukum yang ada di Indonesia. 

 “Bab VI: Penutup”. Pembahasan ini berisi kesimpulan sekaligus 

jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah terkait tema 

penelitian.  Bab ini ditutup dengan sub-bab kesimpulan dan saran untuk 

peneliti berikutnya.   

 


