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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan 

produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi 

secara umum atau secara garis besar adalah aturan rumah tangga atau 

manajemen rumah tangga.
1
 Ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana 

manusia bertindak untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan konsumsi dan 

produksinya.
2
 

Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mengkaji aspek ekonomi dari 

tingkah laku manusia. Jadi ilmu ekonomi memusatkan perhatiannya kepada 

aktivitas sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3
 

Pada umumnya orang meninjau bahwa kemunduran suatu 

perekonomian ataupun adanya kesempatan untuk berkembang maju bagi suatu 

masyarakat dapat dilihat dari sedikit banyak nya faktor-faktor produksi yang 

dimiliki oleh daerah tersebut, seperti sumber daya alam, manusia, modal dan 

keahlian untuk mengolah faktor-faktor produksi tersebut dengan baik dan 

benar. 
4
 

Salah satu usaha yang dilakukan untuk memajukan perekonomian 

adalah dengan mengokohkan fondasi perekonomian terutama pada sektor rill. 
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Salah satu sektor rill yaitu usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro, 

kecil dan menengah menjadi sesuatu yang diminati karena berbagai faktor 

seperti rendahnya tingkat pendidikan, kehilangan pekerjaan karena PHK, 

lowongan pekerjaan yang semakin sulit dan faktor lainnya. 

Dalam setiap masyarakat selalu didapati bahwa kebutuhan manusia 

tidak terbatas banyaknya. Manusia tidak pernah merasa puas atas apa yang 

telah mereka peroleh dan mereka capai. Apabila keinginan sebelumnya sudah 

terpenuhi, maka keinginan-keinginan yang lain akan muncul.
5
 

Kalau kita perhatikan kehidupan sehari-hari dengan tidak mengecilkan 

arti aspek tingkah laku yang lainnya, tampaknya aspek ekonomi dari tingkah 

laku manusia merupakan aspek tingkah laku yang paling menonjol. Hal ini 

disebabkan sadar atau tidak sadar, hampir setiap orang dalam kehidupan 

sehari-hari mempunyai kepentingan terhadap masalah ekonomi. Pendapatan 

seseorang akan terpengaruh oleh perkembangan di bidang ekonomi seperti 

inflasi dan perubahan harga. Selanjutnya ada atau tidak adanya kesempatan 

kerja tentu akan mempengaruhi kehidupan seseorang dan masyarakat pada 

umumnya.
6
 

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat 

adalah dengan melakukan kegiatan usaha sampingan. Tidak terkecuali 

pegawai di suatu instansi ataupun seorang guru di suatu sekolah. Padahal jika 

dipikir mereka sudah mendapat gaji yang cukup besar dan belum lagi jika ada 

bonus yang mereka terima. Tetapi kembali lagi pada kebutuhan manusia yang 
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tidak terbatas banyaknya. Hal inilah yang mendorong mereka untuk terus 

melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. 

Dalam rangka ingin meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan 

bagi masyarakat pemerintah memberikan bonus dalam bentuk sertifikat 

pendidik.  yang biasa disebut dengan sertifikasi bagi guru atau dosen yang 

berprestasi. Kualitas manusia Indonesia dihasilkan melalui penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Oleh karena itu, guru dan 

dosen sebagai pendidik professional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan 

yang sangat strategis. Undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen 

adalah UU No 14 Tahun 2005. 

Sertifikasi guru banyak dibicarakan oleh masyarakat indonesia saat ini. 

Banyak yang menulis tentang bagaimana peran sertifikasi guru itu sendiri, 

kemudian setelah mendapatkan sertifikasi bagaimana kinerjanya, dan 

bagaimana pemanfaatan dari dana sertifikasi yang mereka dapat tersebut, 

apakah mereka pakai untuk usaha yang lain atau hanya untuk memenuhi 

kebutuhan mereka saja.  

Sertifikasi merupakan  sebuah upaya pemerintah dalam rangka 

peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme 

teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi 

yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada 

guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.  

Pemberian sertifikasi diharapkan dapat menambah kualitas guru 

daalam bekerja, selain itu diharapkan juga dapat menambah penghasilan guru, 

selain itu guru juga dituntut untuk menggunakan dana sertifikasi dengan 
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sewajarnya. Dana sertifikasi sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya 

adalah membuka peluang sebuah kegiatan usaha sampingan. Selain tugas 

mereka sebagai guru, mereka juga bisa menjalankan usaha dengan 

menggunakan dana sertifikasi tersebut.  

“Usaha dalam pengertian secara bahasa yang berarti daya upaya, 

proses atau cara, atau perbuatan”.
7
 Secara istilah usaha adalah sistem atau 

keseluruhan dari segala bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga dan mempromosikan pendistribusian barang-barang dan 

jasa untuk memuaskan kebutuhan bagi pihak pembeli yang sudah ada maupun 

pembeli yang potensial.
8
 

Salah satu faktor yang mempengaruhi usaha adalah modal, untuk 

mendirikan atau menjalankan suatu usaha di perlukan sejumlah modal (uang) 

dan tenaga (keahlian). Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai 

segala keperluan usaha, sementara itu modal keahlian adalah keahlian dan 

kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. 
9
  

Menurut kamus umum bahasa indonesia  pemanfaatan adalah hal, cara, 

hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.
10

 Pemanfaatan dana 

sertifikasi merupakan manfaat yang dapat diperoleh guru dalam meningkatkan 

pendapatan dengan cara membuka peluang usaha sampingan dengan tidak 

mengganggu tugas utamanya yakni mengajar. Dalam memanfaatkan sesuatu, 

tentunya seseorang harus berfikir apakah sesuatu tersebut boleh dilakukan 

ataupun tidak. Sama hal nya dengan berusaha. Apakah usaha yang di lakukan 

itu halal atau haram. Karena apabila kita tidak memperhatikan hal demikian 
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maka sama saja dengan seseorang tidak memanfaatkan sesuatu tersebut 

dengan benar. 

Islam sangat mendorong manusia untuk memanfaatkan sesuatu hal 

dengan sebaik-baiknya. Dengan diberikannya sertifikasi guru para guru dapat 

memanfaatkannya dengan membuat kegiatan usaha sampingan. Banyak ayat 

al-qur’an yang mengupas tentang kewajiban manusia agar bekerja dan 

berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.  

Anjuran bekerja atau berusaha dalam Islam terdapat dalam (QS Al-jumu’ah 

[62]:10) 

                       

        

Artinya:  apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka 

bumi ; dan carilah karunia allah dan ingatlah allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung
11

 

 

Ayat ini mengajarkan untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki yang 

halal lagi baik. Usaha yang dilakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk 

memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomis 

guna memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar agar dapat 

bertahan hidup. Dimana kebutuhan dasar merupakan dasar kebutuhan biologis 

dan lingkungan sosial budaya yang harus dipenuhi bagi kesinambungan 

kehidupan hidup individu dan masyarakat. 

Sekolah Dasar (SD) Negeri di desa sungai alam berjumlah 3 SD yang 

letak nya lumayan berjauhan dari yang satu dengan yang lain. SD Negeri 40 
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terletak didesa Sungai Alam ini terdiri dari 23 jumlah guru. SD Negeri 30 

Desa Sungai Alam teridir dari 25 guru sedangkan SD Negeri 43 terdiri dari 22 

guru. Usaha sampingan yang dijalankan oleh beberapa guru ini berawal dari 

pak zainudin. Pada tahun 2010 pak zainudin menjalankan usaha jual daging 

sapi. Setelah melihat usaha yang dijalankan bapak zainudin mengalami 

prkembangan yang pesat, guru yang lain tertarik untuk menjalankan usaha 

sampingan. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu guru sertifikasi 

yang menjalankan usaha yakni Bapak Zainuddin alasan beliau dalam 

membuka usaha sampingan ini ialah ingin mendapatkan pendapatan lebih dari 

hasil usaha yang dijalankan.
12

 Adapun guru yang menjalankan kegiatan usaha 

sampingan dari seluruh SD Negeri yang ada di Sungai Alam ini ada 15 orang.  

usaha mereka tersebut bermodalkan dari dana sertfikasi itu sendiri. Berikut ini 

bisa dilihat tabel jenis usaha sampingan guru SD Negeri Desa Sungai Alam : 

Tabel 1.1 Nama dan Jenis Usaha Guru SD Negeri Desa Sungai Alam 

No Nama Guru Jenis Usaha 

1 Zainuddin Usaha Jual Daging Sapi 

2 Dahlelawati Usaha jual Pakaian 

3 Suryaningsih, S.Pd.SD Usaha ketring Nasi 

4 Sapariani Usaha Mie Sagu 

5 Sofyan Usaha Warung 

6 Kamisah Usaha Kripik Pedas 

7 Diana Usaha Kripik Pedas 

8 Efendi Usaha Warung 

9 Zulkifli Usaha Warung 

10 Aminah Usaha Mie Sagu 

11 Fauzi Usaha Warung 

12 Rosmeri Usaha Jual Baju&Jilbab 

13 Nirawati Usaha Jual Gorengan 

14 Nurhayati Usaha Jual Pulsa 

15 Jaafar Usaha Rental PS  

       Sumber: Kepala sekolah SD Negeri Sungai Alam 
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Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa ada 15 orang guru yang 

memanfaatkan dana sertifikasi dengan membuka kegiatan usaha sampingan. 

Guru-guru yang menjalankan usaha sampingan tersebut menggunakan modal 

dari dana sertifikasi yang diperolehnya. Dengan dana tersebut mereka 

membuka sebuah peluang usaha sampingan diluar jam sekolah agar bisa 

menambah penghasilan dari penghasilan biasa yang diterima.  

Usaha sampingan ini dilakukan dikarenakan banyak nya biaya 

tanggungan yang harus terpenuhi salah satunya biaya anak sekolah. Beberapa 

guru banyak yang mengalami keluhan jika hanya menopang pada gaji dan 

sertifikasi saja tidak cukup untuk mereka. Belum lagi biaya kebutuhan sehari-

hari yang semakin lama semakin mahal. Jadi dengan membuka peluang usaha 

ini merupakan salah satu jalan agar dapat menambah penghasilan ekonomi 

keluarga.  

Namun dari semua guru sertifikasi yang memnjalankan usaha 

sampingan ini ada 12 orang guru yang berhasil dan ada 3 orang guru  yang 

tidak berhasil dalam menambah penghasilan dari penghasilan biasa yang 

diperoleh. Jadi jika usaha yang dijalankan guru ini tidak memperoleh 

penghasilan lebih atau pendapatan yang dihasilkan sama seperti sebelum 

mereka menjalankan usaha.  Maka apa yang menyebabkan ketidak berhasilan 

dari sebagian guru ini dalam menjalankan usaha mereka dalam meningkatkan 

penghasilan. Apa yang menjadi faktor kegagalan yang terjadi pada usaha 

yang dilakukan guru tersebut.  Maka perlu dicermati apakah pemanfaatan 

sertifikasi dengan membuat usaha sampingan ini bisa menambah penghasilan 
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mereka atau sebaliknya. Jadi berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pemanfaatan Dana 

Sertifikasi Guru Dengan Membuat Usaha untuk Meningkatkan 

Pendapatan Ekonomi Guru  Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis 

Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topikyang 

dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada : 

“Pemanfaatan Dana Sertifikasi Guru Dengan Membuat Usaha untuk 

Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Guru Desa Sungai Alam Kecamatan 

Bengkalis Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas penulis dapat merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:   

1. Bagaimana pemanfaatan dana sertifikasi oleh guru dengan membuat usaha 

sampingan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi ? 

2. Apa faktor penyebab keberhasilan dan faktor penyebab terjadinya 

kegagalan guru dalam menjalankan usaha dengan menfaatkan dana 

sertifikasi ? 

3. Bagaiman tinjauan ekonomi Islam tehadap pemanfaatan dana sertifikasi 

guru dengan membuat usaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi ? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui Pemanfaatan Dana Sertifikasi Guru Dengan Membuat 

Usaha Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi. 

b. Mengetahui faktor penyebab keberhasilan dan faktor penyebab 

terjadinya kegagalan guru dalam menjalankan usaha dengan 

menfaatkan dana sertifikasi  

c. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan 

dana sertifikasi guru dengan membuat usaha untuk meningkatkan 

pendapatan ekonomi pada SD Negeri Desa Sungai Alam. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk: 

a. Syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata Satu 

(S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam. 

b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya tentang pemanfaatan dana sertifikasi 

gurudalam membuat usaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. 

c. Menambah pengalaman dan pengetahuan penulis khusus tentang 

penulisan skripsi yang baik dan sekaligus melatih penulis agar dapat 

menetapkan suatu permasalahan serta mencari alternatif 

pemecahannya. 

d. Sebagai informasi untuk pengetahuan tentang pemanfaatan dana 

sertifikasi guru dengan membuat usaha sampingan. 
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E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan di Sekolah Dasar yang  terletak di 

Desa Sungai Alam  Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Guru yang 

bersertifikasi dan yang menjalankan usaha sampingan di 3 SD Negeri 

Desa Sungai Alam.  

b. Objek Penelitian 

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah  bagaimana 

Pemanfaatan Dana Sertifikasi Guru Dengan Membuat Usaha untuk 

Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Guru Desa Sungai Alam 

Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut 

Ekonomi Islam .  

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian atau 

keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.
13

 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah guru yang 

bersertifikasi dan menjalankan kegiatan usaha di SD Negeri  Desa Sungai 
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Alam Kecamatan Bengkalis yang berjumlah 15 orang. Sedangkan sampel 

adalah wakil dari populasi yang memenuhi syarat untuk memberikan 

keterangan kepada penulis mengenai objek penelitian.
14

 Dikarenakan guru 

yang sertifikasi dan menjalankan kegiatan usaha populasi nya sedikit, jadi 

sampel nya diambil dari keseluruhan populasi. Metode pengambilan 

sampel menggunakan metode total sampling.
15

 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data: 

a. Data primer adalah data yang diambil langsung dari lokasi penelitian 

yaitu SD Negeri  Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten 

Bengkalis. 

b. Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada 

berupa studi pustaka. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan 

atau laporan-laporan peneliti terdahulu.
16

 Bahan penunjang berupa 

penelaahan buku bacaan (Library Research) dan literatur-literatur atau 

kitab-kitab yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang dipakai dalam pelaksanaan 

penelitian ini dilakukan dengan metode: 

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 

informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. Penyaksian 
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dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat 

seobjektif mungkin.
17

 Dan penulis melakukan pengamatan langsung 

pada SD Negeri  Desa Sungai Alam. 

b. wawancara, yaitu peneliti melakukan komunikasi langsung dengann 

responden.
18

 Pengumpulan data yang dilakukandengan melakukan 

tanya jawab langsung kepada guru sertifikasi dan menjalankan 

kegiatan usaha di SD Negeri Desa Sungai Alam. 

c. Studi perpustakaan, yaitu dengan mengumpulkan tulisan-tulisan para 

fuqaha dan sarjana hukum yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, kemudian mengkaji serta membahasnya secara cermat dan 

teliti. 

d. Dokumentasi yaitu data yang sudah di dokumentasikan oleh guru-guru 

terhadap usaha yang dikelola untuk melengkapi data dan informasi 

yang diperlukan. 

6. Analisis Data 

Penganalisaan data yang dilakukan oleh penulis dengan 

menggunakan metode ini adalah analisa deskriptif Kualitatif yaitu dimana 

setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan penganalisaan secara 

kualitatif dan disimpulkan antara satu data dengan data yang lainnya 

sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang 

masalah penelitian. 
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7. Metode Penulisan 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data 

tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil 

kesimpulan secara khusus. 

b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya 

dengantulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
19

 

c. Deskriptif, yaitu metode dengan jalan menggunakan data-data yang 

diperlukan untuk memaparkan sesuatu yang diteliti apa adanya. 

8. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis akan memaparkan 

sistematika penulisan ini sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, 

analisis data serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Pada bab ini mengemukakan tentang gambaran umum 

sejarah kabupaten bengkalis, sejarah  kecamatan bengkalis, 

dan sejarah desa sungai alam. 
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 BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

  Dalam bab ini merupakan uraian dari segi teori dari 

penelitian ini yang berkenaan dengan:   pengertian 

sertifikasi, pengertian usaha, pengertian penggunaan dana, 

pengertian pendapatan.  Pengertian usaha dalam islam,  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan 

pembahasan. hasil penelitian meliputi bagaimana 

pemanfaatan dana sertifikasi guru dengan membuat usaha 

sampingan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, apa 

saja faktor penyebab keberhasilan dan faktor penyebab 

erjadinya kegagalan guru dalam menjalankan usaha dengan 

memanfaatkan dana sertifikasi, dan bagaimana tinjauan 

ekonomi islam terhadap pemanfaatan dana sertifikasi guru 

dengan membuat usaha untuk meningkatkan pendapatan 

ekonomi. 

 BAB V : PENUTUP 

  Pada bab terakhir dimana penulis akan mengambil 

kesimpulan dan memberikan saran-saran yang mungkin 

akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. 


