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 Ibadah Kurban merupakan salah satu ibadah taqarrub, kata qurban sendiri 

berasal dari kata “qaruba” yang mempunyai arti dekat. Umat Islam yang beriman 

memanisfastasikan ayat al-Qur’an surat al-Kaustar ayat 1-3 yang menerangkan 

tentang kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah SWT pada hambanya yang 

mau menjalankan sholat dan berkurban. Realita di lapangan menunjukkan bahwa 

biaya pembelian hewan kurban dirasa ringan bagi kalangan ekonomi ke atas. 

Sedangkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah merasa ibadah kurban 

masih cukup tinggi. Dan ditambah dengan kurangnya kesadaran pribadi tiap 

individu terhadap pentingnya berqurban, maka terbentuklah arisan qurban di 

Dusun Meranti Kampung Seminai, Siak ini. 

  Arisan adalah merupakan salah satu media tolong menolong dalam 

kehidupan bermasyarakat. Meskipun arisan dijadikan sebagai media tolong 

menolong, tetap harus memenuhi asas-asas mu’amalat yaitu mendatangkan 

manfaat, keadilan, dan kerelaan. Arisan di Dusun Meranti Kampung Seminai, 

Siak adalah arisan dengan cara menyetorkan uang yang telah ditentukan di awal 

pelaksanaannya pada setiap anggota arisan sekitar Rp75.000 sampai Rp100.000 

tiap bulannya. Yang kemudian oleh panitia atau pengurus arisan akan 

menggunakan uang tersebut utuk membeli hewan qurban dan memberikannya 

kepada anggota yang mendapatkan giliran berqurban pada tahun itu. 

 Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode analisis 

data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu observasi, penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian, teknik pengumpulan data selanjutnya dengan metode wawancara 

dengan tokoh agama, pengurus arisan dan anggota arisan qurban, serta metode 

studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mekanisme 

yang diterapkan dalam arisan qurban di Dusun Meranti Kampung Seminai, Siak 

sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong serta meningkatkan 

kesadaran kepada masyarakat untuk berqurban, sedangkan akad dalam arisan 

kurban di Dusun Meranti Kampung Seminai, Siak ini menggunakan akad utang 

piutang (qard), akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat qard jadi boleh 

dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. 


