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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan awal bulan Qamariyah merupakan masalah penting dalam

penentuan hari-hari besar umat Islam. Banyak ibadah yang pelaksanaanya

dikaitkan dengan bulan Qamariyah1, seperti puasa Ramadhan, ibadah haji, shalat

Idul Fitri, shalat Idul Adha, dan lain-lain2.

Di dalam masyarakat, ada dua sistem yang dipakai untuk menentukan

awal bulan Qamariyah pada umumnya, yaitu sistem hisab dan sistem rukyat.

Sistem hisab adalah penentuan awal bulan Qamariyah yang didasarkan pada

perhitungan lamanya peredaran bulan mengelilingi bumi, sedangkan rukyat

adalah usaha untuk melihat bulan sabit (hilal) ke arah matahari terbenam pada

akhir bulan Qamariyah3.

Di negara Indonesia, terkait penentuan awal bulan Qamariyah, sepanjang

sejarahnya mengalami berbagai perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini

terbukti dengan adanya tiga arus utama “mazhab”, yaitu mazhab rukyat oleh

golongan Nahdatul Ulama, mazhab hisab bagi golongan Muhammadiyah4, dan

1Dinamakan dengan bulan Qamariyah adalah didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi,
yang dikenal dengan sistem Qamariyah (lunar system) atau tahun candra. Satu tahun Qamariyah lamanya 354
(untuk tahun pendek) dan 355 (untuk tahun panjang). Lihat departemen Agama RI, Hisab Rukyat Dan
Perbedaannya,(Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Beragama, 2004), h, 20.

2 Susiknan Azhari, Hisab dan Rukyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h, 90.
3 Sofia Hardoni, Peran Hisab dan Rukyat Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah, dimuat dalam

jurnal hukum Islam Vol. 5. No. 3 (Pekanbaru: Fakultas Syari’a dan Ilmu Hukum Suska, 2000), h, 276.
4Muhammadiyah merupakan kelompok yang dalam penetuan bulan qamariyah cukup menggunakan

hasil hisab. Pedoman Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan qamariyah adalah menganut kriteria
wujudul hilal. Lihat Djayusman Djusar, Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di
Indonesia: Kajian Fiqh Ikhtilaf dan sains, makalah disampaikan pada workshop Penyatuan Awal Bulan
Hijriyah di Islamic Centre UIN Sulthan Syarif Kasim Pekanbaru, (11-12 November 2014), h, 7.

1



2

mazhab imkan ar-rukyat5 oleh pemerintah6. Ketiga mazhab ini memiliki kriteria

masing-masing mengenai awal bulan Qamariyah, sehingga untuk berbeda dalam

penetapan awal bulan Qamariyah sangat besar.

Pada dasarnya perbedaan sistem rukyat dan hisab dalam penetapan bulan

Qamariyah ini, masing-masing menggunakan argumen yang kuat. Bagi kalangan

yang yang menggunkan sistem rukyat, berpegang pada beberapa hadits sahih,

diantaranya Rasulallah bersabda:

: لُ وْ قُ يَـ -مَ لَّ سِ وِ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ –اهللاِ لَ وْ سُ رَ تُ عْ : مسَِ الَ قَ -َماهُ نْـ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ –رَ مَ عُ نِ ابْ نِ عَ 
)) هُ ا لَ وْ رُ دُ قْ افَ مْ كُ يْ لَ عَ مَّ غُ نْ إِ ا، فَ وْ رُ طِ فْ أَ فَ هُ وْ مُ تُ يْـ أَ ا رَ ذَ إِ ا، وَ وْ مُ وْ صُ فَ هُ وْ مُ تُ يْـ أَ ا رَ ذَ ((إِ 

Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya
beridulfitrilah. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka
perkirakanlah ( HR. Bukhari)”7.

Hadits ini memerintahkan agar memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan

dengan rukyat, dan bilamana cuaca berawan sehingga tidak dapat melihat hilal,

maka hendaklah dibuat estimasi8.

Bagi kalangan yang menggunakan sistem hisab, disamping menggunakan

hadits-hadits dari Rasulallah SAW juga menggunakan ayat-ayat al-Qur’an untuk

mendukung kebolehan penggunaan hisab, diantarnya firman Allah surat Yunus

(10) ayat 5:

5 Imakan ar-rukyat adalah sebuah metode untuk memungkinkan menghitung ketinggian hilal,
dalam hal ini pemerintah mengikuti kriteria yang disepakati MABIMS (Mentri Agama Brunai, Indonesia,
Malaysia, dan singapura), yakni ketinggian hilal tersebut minimal 2°, elongasi minimal 3°, dan umur hilal
minimal 8 jam, maka itu pertanda masuknya awal bulan baru. Ibid, h, 12.

6 Ahmad Izzudin, Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia,(Yogyakarta: Logung Pusaka, 2003), h, 12.
7 Al-Bukhari, Sahih al-bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Hadis No. 1900, h, 278-279. Lihat juga

Sahih al-Bukhari, hadits No. 1080, 1906, 1909 dan 1913.
8 Estimasi adalah melakukan perkiraan atau perhitungan. Lihat Muhammad Rasyid Ridha, Hisab

Bulan Kamariyah Tinjauan syar’i Tentang Penetapan Awal Ramdhan, Syawal dan Zulhijjah, (Yogyakarata:
Suara muhammadiyah, 2008), h, 2.
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“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan
ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan
itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).
Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia
menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang
mengetahui.

Terlepas dari dali-dalil yang digunakan oleh golongan rukyat dan

golongan hisab, seperti apapun pemahaman atas dali-dalil tersebut, tentunya hal

itu tidak akan melepas kemungkinan adanya perbedaan pendapat tentang

penetapan awal bulan Qamariyah, yang akhirnya efek dari perbedaan tersebut

dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terjadi dari tahun ke tahun, dimulai dari

penetapan puasa Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha.

Misalkan pada tahun 2014 atau betepatan dengan tahun 1435 H.

Pemerintah menetapkan hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 5 Oktober 2014.

Ketetapan ini diambil berdasarkan hasil sidang isbath yang dilakukan pada

tanggal 24 September 2014. Hasil sidang isbath tersebut adalah bahwa pemerintah

menetapakan tanggal 1 Dzulhijjah 1435 H jatuh pada hari Jum’at tanggal 26
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September 2014, sehingga Idul Adha jatuh pada hari Ahad, tanggal 5 Oktober

2014 M9.

Keputusan pemerintah dalam penetapan hari raya Idul Adha ini tidak sama

dengan keputusan dari Kepala Pusat Observatorium King Abdul Aziz, yang

menyatakan bahwa hari raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober

2014 M. Hal ini dikarenakan bahwa jama’ah haji melakukan wukuf di Padang

‘Arafah pada hari Jum’at tanggal 3 Oktober 2014 M. Adanya perbedaan

penetapan inilah akan berpengaruh pada pelaksanaan puasa ‘Arafah bagi

masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diketahui, sangat banyak hikmah yang terkandung dalam

pelaksanaan puasa ‘Arafah ini, seperti sabda Rasulallah Saw:

جُّ حلَْ اَ : ((- مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ -اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ : الَ قَ -هُ نْ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ –رَ مَ عْ يَـ نِ بْ نِ محْ الرَّ دِ بْ عَ َعْن 

))ةُ فَ رَ عَ 

“Haji itu Arafah (H.R. At-Tirmidzi)”10.

Maksud dari hadist Rasulallah tersebut yang mengatakan bahwa haji itu

‘Arafah adalah bahwa ‘Arafah merupakan tempat rajanya haji dan juga

9 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 Tentang Penetapan
Tanggal 1 Dzulhijjah 1435 H. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2014 oleh wakil menteri
agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, h. 4.

10 Muhammad Ibn Isa Abu Isa at-Turmuzi as-salami, al-Jami’ ash-Shahih Sunan at-Turmuzi,
(Beirut: Maktabah Ihya at-Turos al-‘Arabi, tt), Juz V , No. 2975, h. 214.
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merupakan rukun haji yang paling mulia. Karena, seseorang tidak dapat dikatakan

haji apabila tidak melakukan wukuf di padang ‘Arafah11.

Adapun hikmah dari disunnahkannya berpuasa ‘Arafah bagi yang tidak

melaksanakan ibadah haji adalah bahwa ibroh bagi yang melakukan ibadah haji

mengmabil ibadahnya dengan wukuf di padang ‘Arafah, sedangkan bagi yang

tidak melakukan ibadah haji mengambil ibadahnya dengan melakukan puasa

‘Arafah. Sehingga, jika jama’ah haji telah melakukan wukuf di ‘Arafah, maka

yang tidak melakukan haji disunnahkan untuk melakukan puasa ‘Arafah, untuk

ikut serta merasakan kesusahan yang dihadapi oleh jama’ah haji yang

melaksanakan wukuf di Padang ‘Arafah.

Selain itu, Rasulallah juga bersabda tentang keutamaan hari ‘Arafah:

هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ - ِيبَّ النَّ نَّ أَ -مِ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ - ِيبِّ النَّ جِ وْ زَ - ا هَ نْـ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ -ةَ شَ ائِ عَ نْ عَ 

))ةَ فَ رَ عَ مِ وْ يَـ نْ مِ ارِ النَّ نَ ا مِ دً بْ عَ هِ يْ فِ اهللاُ قَ تِ عْ يُـ نْ أَ نْ مِ رُ ثَـ كْ أَ مٍ وْ يَـ نْ ا مِ مَ : ((:الَ قَ - مَ لَّ سَ وَ 

“Tiada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambaNya dari api
neraka dari pada hari’Arafah (H.R. Muslim)”12.

Hadits ini menerangkan bahwa hari ‘Arafah merupakan hari yang paling

utama dibandingkan dengan hari yang lainnya. Di dalam hadits lain yang

diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulallah bersabda:

11 Muhammad Abd rahman bin Abd Rahim al-Mubarok Fuuri, Tuhfatul Ahwadzi Bi Syarh Jami’ at-
Turmudzi, (Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiah, tt), h, 253.

12 Muslim Bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy an-Naisburys, Sahih Muslim, (Beirut: Dar Ihyaa
ut-turats al-‘arabi, tt), Juz II, No. 1348, h, 987.
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الَ قَ وَ مٌ ائِ صَ وَ هُ مْ هُ ضُ عْ بَـ الَ قَ فَـ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَ صَ ِيب النَّ مِ وْ صَ ِيفْ ةَ فَ رَ عَ مُ وْ ا يَـ اهَ دَ نْ ا عِ وْ ارُ ا متََ اسً نَ نَّ اَ 
هُ بَ رِ شَ فَ هِ رِ عْ ى بِ لَ عَ فٌ اقِ وَ وَ هُ وَ َنبٍ لَ حِ دْ قَ بِ هِ يْ لَ اِ تُ لْ سَ رْ اَ فَ مً ائِ صَ سَ يْ لَ مْ هُ ضُ عْ بَـ 

“Bahwa pada saat itu (hari ‘Arafah) orang-orang saling berbeda pendapat
tentang puasanya Nabi. Sebagian mengatakan Nabi berpuasa pada hari itu,
dan sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi tidak berpuasa. Maka,
dikirimkanlah kepada Rasulallah sebotol susu dan beliau dalam keadaan
duduk di atas ontanya, kemudian belian meminum susu tersebut (H.R.
Bukhari)”13.

Maksud dari hadits tersebut adalah bahwa pada saat itu para sahabat masih

ragu tentang hukum puasa ‘Arafah. Dan ternyata puasa ‘Arafah tersebut benar-

benar di sunnahkan dengan dalil hadis riwayat Muslim bahwa puasa ‘Arafah

menghapuskan dosa yang akan datang dan telah lalu. Ibnu Hajar juga berpendapat

bahwa jika hadist ini dikumpulkan, maka kemungkinannya adalah puasa ‘Arafah

hukumnya disunnahkan bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji14.

Jadi, hadist ini merupakan hadist yang umum dalam pelaksanaan puasa

‘Arafah, karena pada saat itu Rasulallah tidak membedakan tempat dan tanggal

pelaksanaan puasa ‘Arafah. Oleh karena itu, bagi pendapat yang mengatakan

bahwa puasa ‘Arafah tidak terikat dengan tempat atau hanya terikat pada waktu

saja, maka wajib mencari atau menghadirkan dalil-dalil yang khusus,

sebagaimana qaidah ushul fiqh mengatakan:

هُ صُ صِّ ا خيَُ مَ ىْأتِ يَ ىتَّ حَ هِ مِ وْ مُ ى عُ لَ عَ لُ مَ عْ يُـ امُ عَ لْ اَ 

“Dalil yang bersifat umum, dikerjakan atau diambil untuk umumnya
sampai datang dalil lain yang mengkhususkannya”.

13 Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari al-Ja’fy, Sahih al-Bukhari, No. 1988.
14 Ahmad bin ‘Aly bin Hajr al-Asqolani, Fathul Baari, (Kairo: Dar-Ibnu al-zauji, 2013) Juz IV, h,

327.
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Selain itu juga terdapat larangan Rasulallah untuk berpuasa pada hari

tasyrik, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim:

لٍ كْ أَ ْ امُ يَّ أَ قِ يْ رِ شْ التَ امُ أْيَّ : ((الَ قَ - مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ - ِيبَّ النَّ نَّ أَ -هُ نْ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ –ِيل ذَ اهلُْ ةَ شَ يْ بِ نَ نْ عَ 
))بٍ رْ شُ وَ 

“Hari tasrik merupakan hari untuk makan dan minum (HR. Muslim)”15.

Dari hadist tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasulallah melarang

untuk berpuasa pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah.

Dengan kata lain bahwa apabila wukuf di Padang ‘Arafah dilaksanakan pada hari

Jum’at, maka konsekuensinya, orang yang  melaksanakan puasa ‘Arafah juga

pada hari Jum’at, dan hari setelah itu merupakan hari ied.

Dari data awal yang penulis temukan dalam pelaksanaan puasa ‘Arafah

dikalangan dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim

Riau, terdapat tiga cara pelaksanaan puasa ‘Arafah. Pertama, Sebagian

melaksanakan puasa ‘Arafah pada hari Jum’at dan berlebaran pada hari Sabtu.

Kedua, ada yang brepuasa ‘Arafah pada hari Sabtu dan berlebaran pada hari

Ahad. Ketiga, ada yang berpuasa ‘Arafah pada hari Jum’at dan berlebaran pada

hari Ahad.

Dari uraian di atas, jelas terdapat ketidakseragaman dalam pelaksanaan

puasa ‘Arafah dikalangan dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan

Syarif Kasim Riau. Sebagaimana diketahui bahwa dosen-dosen Fakultas Syariag

15
Muslim Bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairy an-Naisburys, Sahih Muslim, (Beirut: Dar Ihyaa

ut-turats al-‘arabi, tt), Juz II, No.1141, h, 800.
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dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau merupakan tenaga pengajar yang

berpendidikan tinggi dan cukup mempunyai pengetahuan dalam ruang lingkup

pemahaman agama, dan sebagaimana diketahui juga, banyak hikmah yang

terkandung dalam pelaksanaan puasa ‘Arafah tersebut seperti yang telah penulis

jelasakan di atas.

Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, bagaiamana sebenarnya

pelaksanaan puasa ‘Arafah di kalangan dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan apa alasan dosen-dosen Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau melaksanakan puasa ‘Arafah pada hari

tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi yang berjudul: “

Pelaksanaan Puasa Arafah Tahun 1435 H/2014 M Dikalangan Dosen

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai hasil yang diharapkan, maka dibatasi dalam

pelaksanaan puasa ‘Arafah dikalangan dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum.

Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum dibagi menjadi dua, yaitu dosen-dosen

yang menagajar di bidang agama dan dosen-dosen yang mengajar ilmu umum.

Maka, dalam hal ini peneliti meneliti dosen-dosen yang mengajar di bidang agama

pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, karena dosen-dosen tersebut memiliki

pengetahuan yang cukup luas mengenai penelitian yang akan penulis teliti. Selain

itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan puasa ‘Arafah dikalangan dosen-dosen Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau?

2. Apa alasan dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif

Kasim Riau  dalam melaksanakan puasa ‘Arafah pada hari tersebut ?

3. Bagaimana analisis terhadap pelaksanaan puasa ‘Arafah tersebut ditinjau

menurut hukum Islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan puasa ‘Arafah dikalangan dosen-dosen

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Untuk mengetahui alasan dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Sultan Syarif Kasim Riau dalam melaksanakan puasa ‘Arafah.

3. Untuk mengetahui analisis terhadap pelaksanaan puasa ‘Arafah tersebut

ditinjau menurut hukum Islam.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan puasa ‘Arafah

dikalangan dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif

Kasim Riau.
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2. Untuk mendapatkan alasan dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Sultan Syarif Kasim Riau dalam melaksanakan puasa ‘Arafah.

3. Untuk mendapat penjelasan atau analisa terhadap pelaksanaan puasa

‘Arafah tersebut ditinjau menurut hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini dilakukan dengan cara survey atau

langsung kelapangan untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat

pengumpulan data berupa wawancara.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yakni

menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai tinjauan Hukum

Islam tentang pelaksanaan puasa ‘Arafah dikalangan dosen-dosen Fakultas

Syari’ah dan Ilmu Hukum.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Jl. H.R. Soebrantas No.

155 KM 18 Simpang Baru Panam, Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian ini adalah dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum

yang mengajar dalam bidang agama.

b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan puasa ‘Arafah yang dilakukan

oleh dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum.
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3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi16 dalam penelitian ini adalah seluruh

dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang mengajar di bidang agama

berjumlah 44 orang17.

Adapun sampel dalam penelitian ini, mengingat jumlahnya yang besar

dan keterbatasan penulis, maka diambil sebanyak 50 % atau 22 orang dari

jumlah keseluruhan dosen yang mengajar di bidang agama dengan teknik

purposive sampling18.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data19 dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan

responden. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari

hasil wawancara.

b. Data sekunder

16 Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Lihat Bambang
Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005) Cet. Ke-7, h, 118.

17 Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Panduan dan Informasi Akademik Tahun
2014/2015 UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, h. 113-116.

18 Simple Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih
orang-orang yang terseleksi oleh peneliti. Lihat Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis
Data Sekunder, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Ed. 1, Cet. Ke-1, h. 57.

19 Data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis. Lihat Emzir, Analisis
Data : Metodologi Penelitan Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed. 1, Cet. Ke-2, h, 64.
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Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan

menelaah buku-buku literatur, pendapat-pendapat ulama fiqh dan ushul fiqh,

dan tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan

data sebagai berikut:

a. wawancara20 yaitu wawancara langsung atau melakukan tanya jawab

dengan dosen-dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru Riau yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

b. Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan

yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada

dalam masalah penelitian21.

c. Studi pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada

kaitannya dengan persoalan yang diteliti22.

6. Teknik Analisa Data

Data penelitian diperoleh dari wawancara. Data yang diperoleh dari

hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam

bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, singkat, dan rinci.

20 Wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun
dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu. Lihat Bambang Sunggono,op.cit., h, 214.
Lihat Hasnah Faizah, Menulis Karangan Ilmiah, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2011), h, 74.

21 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitan Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h,
195.

22 Emzir, op.cit., h,. 14.
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Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode induktif

yakni, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang

bersifat umum. Hal-hal yang bersifat khusus dalam penelitian ini adalah

pelaksanaan puasa ‘Arafah yang dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas

Syari’ah dan Hukum berkenaan dengan perbedaan penepatan hari raya Idul

Adha tahun 1435 H/ 2014 M, serta tinjaun hukum Islam terhadap pelaksanaan

puasa ‘Arafah tersebut.

2. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Adapun yang

dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan pelaksanaan puasa Arafah

dikalangan dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum ketika terjadi

perbedaan penetapan awal bulan Qamariyah.

Bab II menguraikan gambaran umum tentang Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau yang meliputi: sejarah dan

perkembangan UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, visi dan misi UIN

Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, Struktur Organisasi UIN Sultan Syarif

Kasim Pekanbaru Riau, serta pengelompokan dosen-dosen Fakultas Syariah

dan Hukum yang mengajar dibidang agama.
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Bab III membahas tinjauan umum tentang sejarah kalender Hijriyah,

metode dalam penetapan awal bulan Qamariyah, perbedaan pendapat dalam

penetapan awal bulan Qamariyah , tinjuan umum tentang pelaksanaan puasa

Arafah serta konsep taqlid dan talfik.

Bab IV memaparkan tentang analisis pelaksanaan puasa ‘Arafah

dikalangan dosen-dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru Riau yang meliputi: pelaksanaan puasa ‘Arafah pada hari Jum’at

dan berlebaran pada hari Sabtu, Pelaksanaan puasa ‘Arafah pada hari Sabtu

dan berlebaran pada hari Ahad dan pelaksanaan puasa ‘Arafah pada hari

Jum’at dan berlebaran pada hari Ahad, serta menjelaskan mengenai tinjauan

hukum Islam terhadap pelaksanaan puasa tersebut.

Bab V ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang

menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang

diharapkan memberikan manfaat bagi semuanya. Khususnya penulis dan juga

dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
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