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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Arab hewan qurban disebut juga udhiyah atau adh-

dhahiyah dengan bentuk jamaknya al-adhaahi. Kata ini diambil dari kata dhuha.

Seakan kata itu berasal dari kata yang menunjukkan waktu disyariatkan

penyembelihan qurban dan dengan kata itu, hari penyembelihan dinamakan

yaumul adhha. Qurban disembahkan sebagai bentuk taqarrub pada Allah yaitu

mendekatkan diri pada-Nya dan bukti nyata Islam adalah agama yang kaffah dan

sangat memperhatikan hubungan sosial, salah satunya dengan disyariatkan qurban

(Muhammad bin Ismail, 2009:566).

Qurban sebagai bagian dari rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang

telah diberikan Allah kepadanya dan dengan ikhlas dia melaksanakan qurban lalu

membagikannya kepada mereka yang pantas menerimanya. Kenyataan tidak

sesuai dari ajaran Islam, di mana banyak ditemukan di kalangan masyarakat

muslim di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tidak ada

yang mau mengeluarkan qurban. (Abdul Muta’alal al-Jabari, 2004: 9).

Perintah berqurban diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad

SAW dan untuk seluruh umat islam berlaku sampai akhir zaman, Perintah

berqurban mulai pada tahun kedua hijrah bersamaan dengan perintah

mengerjakan shalat sunnat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha).
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Kesadaran adalah keinsafan, keadaan, sadar, tahu, mengerti, tapi

kesadaran yang dimaksud disini ialah tingkat kesadaran masyarakat dalam

berqurban (Js.Badudu, 1994:4).

Masyarakat merupakan sistem kehidupan bersama menimbulkan

kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan

yang lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 22).

Hari raya Idul Adha erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kurban dan

ibadah haji. Dalam rangkaian ibadah tersebut erat kaitannya dengan nabi Ibrahim

AS. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki posisi mulia dalam agama

Samawi.

Qurban yang disyari’at pada umat Nabi Muhammad SAW. Ini untuk

mengingatkan kembali nikmat Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS, karena taat

dan patuhnya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan untuk bertaqarrub

(mendekatkan diri) kepada Allah. Perintah tersebut kemudian dilaksanakan oleh

Rasulullah SAW, dan beliau selalu berqurban selama sepuluh tahun, hingga

beliau meninggalkan dunia.

Ketika hari raya Idul Adha tidak ditemukan adanya pelaksanaan qurban,

disebabkan masyarakat setempat kurang mengetahui terhadap pelaksanaan hukum

qurban, kurang mengetahui manfaat dan hikmah berqurban, menganggap qurban

hanya terfokus satu orang saja yang mengeluarkan qurban, dan  menganggap

qurban  hanyalah  sebatas ibadah  untuk mendapatkan  pahala,  banyak  cara  lain
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untuk  bisa  mendapatkan  pahala  selain  mengeluarkan  qurban, sehingga

kesadaran dalam diri masyarakat sangat minim untuk berqurban, sehingga tidak

ditemukan adanya pelaksanaan qurban di hari raya Idul Adha  di Desa Teluk

Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Dalam hal ini penulis juga

menemukan kasus-kasus yang terjadi di lapangan ketika hari raya Idul Adha ada

beberapa masjid yang tidak ada melaksanakan  qurban atau tidak ditemukan

adanya pelaksanaan qurban. Dari pengamatan awal, penulis melihat beberapa

gejala antara lain : masih banyaknya masyarakat yang tidak mau berqurban,

masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berqurban, masih banyaknya

masyarakat yang tidak mau membayar zakat, masih banyaknya masyarakat yang

tidak mau ikut ke majlis taklim. ( Observasi, 15 Oktober 2013 ).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: TINGKAT

KESADARAN MASYARAKAT DALAM BERQURBAN DI DESA TELUK

MESJID KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul di atas karena :

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut,karena

permasalahan ini sangat relevan dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu
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Komunikasi khususnya jurusan Pengembangan Masyarakat Islam tempat

penulis menimba ilmu.

2. Permasalahan ini penting untuk diteliti dan diungkap karena penulis ingin

mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam berqurban di Desa Teluk

Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

3. Dalam penelitian ini penulis merasa mampu untuk melaksanakannya, dari segi

waktu, penggunaan dana, dan kemampuan fisik.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahan dalam redaksi dan substansi proposal

ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam

penulisan judul proposal. Adapun penegasan istilah dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Tingkat

Menurut Badidu Zain, tingkat yang artinya tahapan, fase, tinggi rendah,

martabat, pangkat, derajat, dan golongan. (Badidu, Zain. 1994:152)

2. Kesadaran

Menurut Js.Badudu kesadaran adalah keinsafan, keadaan, sadar, tahu,

mengerti, tapi kesadaran yang dimaksud disini ialah tingkat  kesadaran

masyarakat dalam berqurban (Js.Badudu,1994:4).
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3. Masyarakat

Menurut Pourwadarmita masyarakat adalah pergaulan hidup manusia atau

sehimpunan orang-orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-

ikatan dan aturan-aturan tertentu (Pourwadarmita, 1984:636).

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Masih  banyaknya masyarakat yang tidak mau berqurban

b. Masih  kurangnya kesadaran masyarakat dalam berqurban

c. Masih  banyaknya masyarakat yang tidak mau  membayar zakat

d. Maasih  banyaknya masyarakat yang tidak mau ikut ke majlis taklim

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, terdapat beberapa

permasalahan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Agar

permasalahan yang penulis teliti lebih terarah, maka penulis membatasi

masalah dalam penelitian ini tentang tingkat kesadaran masyarakat dalam

berqurban di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

3. Perumusan Masalah

Dari apa yang dikemukakan pada latar belakang masalah dan

fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah

penelitian ini sebagai berikut tentang  bagaimana tingkat kesadaran
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masyarakat dalam berqurban di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit

Kabupaten Siak.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat

kesadaran masyarakat dalam berqurban  di Desa Teluk Mesjid Kecamatan

Sungai Apit  Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis, dan

pembaca dalam rangka pengembangan wawasan ilmu pengetahuan

tentang tingkat kesadaran masyarakat dalam berqurban.

b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat Desa Teluk Mesjid Kecamatan

Sungai Apit Kabupaten Siak.

c. Penelitian ini sebagai persyaratan menyelesaikan Studi Strata Satu (S1), di

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan

Ilmu komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk menggunakan atau

menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan
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yang akan dibahas pada bab pembahasan. Adapun penelitian ini dititik

beratkan pada kajian tingkat kesadaran masyarakat dalam berqurban di Desa

Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

a. Pengertian Kesadaran

Kesadaran berasal dari kata sadar tau atau ingat. Kesadaran adalah

proses batin yang ditandai dengan pengertian, pemahaman serta

penghayatan terhadap sesuatu, sehingga menimbulkan hasrat untuk

melaksanakan sesuatu sesuai pengertian dan pemahaman tadi.

(Departemen Pendidikan Nasional, 2005:721).

Kesadaran dapat juga diartikan sebagai proses kejiwaan yang timbul

dari hati nurani yang tulus dan ikhlas. Kesadaran menurut Daryono, hal

yang dialami oleh seseorang (Daryanto,1997:517).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran berasal dari kata

“sadar” yang berarti insyaf dan tahu dan mengerti, sedangkan kesadaran

mempunyai arti keinsyafan, dan keadaan mengerti. (Departemen

Pendidikan Nasional, 2005: 975).

Kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa

di lingkungannya serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori,

pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik. (Robert L.Solso, dkk,

2007:90).
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Kesadaran memiliki dua sisi yaitu, tentang pemahaman terhadap

stimulus lingkungan sekitar dan akan peristiwa mentalnya sendiri. Dan

pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada kesadaran tentang

pemahaman terhadap stimulus lingkungan sekitar, bukan pada mentalnya.

(Robert L.Solso, dkk, 2007:240).

Menurut Prof.Dr.JS. Badudu kesadaran adalah keinsyafan, keadaan

sadar, tahu, mengerti. Para ahli sosiologi masa lalu menanamkan

kesadaran dengan ingatan (mind) sebab mereka menganggap psikologi

sebagai studi tentang ingatan kesadaran.( Js.Badudu, 1994:4).

Kesadaran merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan

suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Menurut Feira

“Kesadaran merupakan kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi

terhadap kenyataan”. (Feira, 2002:125).

Sedangkan menurut Padila dan Prior “Kesadaran merupakan suatu

proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima

untuk mendapatkan keyakinan dari pengalaman dan pengumpulan

informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang

mendorong dilakukanya suatu tindakan”. (Padila dan Prior, 2002:192).

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran

adalah keadaan mengerti, paham dan tahu yang direfleksikan dan dialami

oleh seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang meliputi pikiran,
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perasaan, memori serta sensasi-sensasi fisik dalam hidupnya, yang

menimbulkan hasrat untuk melaksanakan sesuai dengan pikiran dan yang

diketahui.

b. Macam-macam kesadaran

1. Kesadaran aktif adalah kesadaran yang menitikberatkan kepada

inisiatif dan mencari atau merencanakan kemungkinan di masa depan.

2. Kesadaran pasif adalah dimana seseorang bersifat menerima apa

yang terjadi pada saat itu.

Menurut Padila dan Prior kesadaran dibagi menjadi tiga tingkatan:

1) Tingkat kesadaran tinggi

Tingkat kesadaran tinggi adalah suatu sikap atau tindakan

seseorang yang oleh orang tersebut didasarkan pada keinsafan yang

disertai suatu usaha yang maksimal untuk melaksanakan tindakan

tersebut dalam rangka mencapai tanpa ada pengaruh dari orang lain.

2) Tingkat kesadaran sedang

Tingkat kesadaran sedang adalah suatu sikap atau tindakan

seseorang yang didasarkan oleh kesanggupan dari dirinya tanpa disertai

suatu usaha yang maksimal dalam mencapai tujuan

3) Tingkat kesadaran rendah

Dalam tingkat kesadaran rendah ini meskipun timbul keinsafan

namun masih memperhatikan pengaruh dari orang lain dan sama
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sekali tanpa diikuti oleh usaha serta tanpa sarana bertanggung jawab

atas tercapainya suatu tujuan. (Padila dan Prior, 2002:194).

c. Unsur-unsur yang mempengaruhi kesadaran

1. Faktor imitasi adalah suatu proses dimana seseorang meniru tingkah

laku atau ide-ide tertentu dari orang lain yang dianggap ideal bagi

dirinya.

a. Adanya sifat tertentu pada seseorang yang menghargai atau

mengagumi hal-hal yang diimitasikan.

b. Adanya minat yang besar terhadap hal yang akan ditirunya.

c. Seseorang menimitasi sesuatu bisa juga dikarenakan adanya situasi

sehingga berpendapat bahwa dengan meniru sesuatu dengan cara-

cara tertentu dia akan mendapatkan penghargaan atau pretise.

2. Faktor sugesti menurut Mennicke menjelaskan sugesti adalah

pengaruh psikis / rohaniah yang di dalam diri menghasilkan suatu

sikap atau keyakinan tertentu tanpa dirasakan adanya keperluan untuk

meminta pertanggungjawaban serta keterangan dan pembuktian lebih

lanjut dari pemberi sugesti.

3. Faktor identifikasi, proses identifikasi ini dapat dikatakan sebagai

suatu situasi dimana seseorang mempunyai kecendrungan untuk

menjadi identik (sama) dengan orang lain.
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4. Faktor simpati adalah dimana seseorang merasa begitu tertarik akan

keseluruhan pola tingkah laku orang lain, sehingga dengan perasaan

ini timbul pada dirinya untuk memahami atau mengetahui lebih

mendalam.( Rita L.Atikson, 1983:250).

Menurut Murthada Muthahari dalam bukunya Filsafat Moral

Islam (kritik atas berbagai pandangan moral) bahwa manusia memiliki

dua jenis kesadaran yaitu :

1. Kesadaran tampakan yang diketahui manusia langsung.

2. Kesadaran bhatini adalah sejenis pengetahuan (kesadaran),hanya saja

ia berada di luar kesadaran zhahir manusia.( Murthada Muthahari,

2004:30).

d. Ciri-ciri orang yang mempunyai kesadaran

Menurut W.Allpoot seperti yang dikutip Abdul Aziz Ahyadi

mengungkapkan beberapa ciri orang memiliki kesadaran antara lain :

1. Memiliki tingkah laku dalam kehidupan seperti berpolitik,

berolahraga, berperang, belajar mengajar dan bermasyarakat.

2. Mewarnai tingkah lakunya dengan sikap, pemikiran, dan I’tikap

terhadap nilai-nilai yang abstrak.

3. Menginginkan keadilan dalam kehidupan, mau berkorban,

perdamaian dan kebahagiaan. (Abdul Aziz Ahyad, 2000:49).
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e. Faktor yang mempengaruhi kesadaran

Ada beberapa faktor yang mnyebabkan orang masuk islam atau

menganut suatu agama menurut Max Heirich seperti yang dikutip

D.Hendro Puspito, yaitu :

1. Faktor pengaruh ilahi, artinya orang akan masuk atau keluar agama

karena karunia dari Allah. Tanpa adanya pengaruh khusus dari Allah

tidak sanggup orang menerima kepercayaan yang sifatnya radikal

mengatasi kekuatan insani.

2. Faktor pembebasan dari tekanan batin yang timbul dari dalam diri

sendiri karena pengaruh lingkungan social akhirnya orang mencari

jalan keluar dengan mencari kekuatan lain yaitu masuk agama.

3. Faktor situasi pendidikan (sosialisasi)

4. Faktor aneka pengaruh sosial. (D.Hendro Puspito,1984:80)

Menurut Padila dan Prior faktor-faktor yang mempengaruhi

kesadaran ada beberapa faktor yaitu :

a. Faktor indogen atau intern yaitu faktor yang datang dari dalam diri

manusia itu sendiri untuk menerima dan mengolah pengaruh yang

datang dari luar menurut kemampuannya.

b. Faktor eksogen atau ekstren adalah faktor yang datang dari luar diri

manusia dalam ini adalah faktor lingkungan.
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f. Pengertian qurban

Qurban dinamai juga dengan udh-iyah, yang diambil dari kata

dhuhah, yakni kata dhuhah, yaitu kira-kira jam tujuh sampai jam sebelas

siang. Kemudian, karena qurban diperintahkan oleh Allah agar dilakukan

penyembelihannya setelah selesai shalat Idul Adh-ha maka dinamakan

udh-hiyyah. Sedangkan dalam buku AL-Fiqru Asy-Syafi’I AL-Muyassar

atau fikih imam syafi’I, kata udhaiyah diambil dari kata dhuha yang

artinya matahari meninggi.Menurut syara qurban adalah hewan ternak

yang disembelih sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT pada

waktu tertentu (Wahbah Zuhaili, Al-Fiqru Asy-Syafi’I Al-Muyassar,

2010:571).

Qurban sebagai ibadah yang mengandung makna robbani dan

jelas sehingga Islam menjadikan ibadah qurban sebagai ibadah yang

sangat dianjurkan bagi yang mampu dan mempunyai kelapangan rezeki

untuk melakukannya. Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan qurban

adalah persembahan kepada Allah SWT (seperti: biri-biri, sapi, unta, yang

disembelih pada hari lebaran haji (Kamus Pusat Bahasa, 2007:617).

Jumhur ulama berpendapat bahwa berqurban merupakan amalan

yang disunnahkan,diantara pendapat demikian itu adalah Imam Maliki

dan Imam Asy-Syafi’I, Rabi’ah, AL-‘Auza’I, Abu Hanifah, AL-Laits dan

sebagian ulama penganut Imam Maliki berpendapat, bahwa berqurban
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merupakan amalan yang diwajibkan bagi orang hidup dalam kemudahan

(mampu) (Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, 1998:505).

Dalam buku karangan Syaikh ‘Ali Bin Hasan AL-Halabi AL-

Atsari dijelaskan bahwa qurban adalah kambing yang disembelih setelah

shalat idul adha, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala,

sedangkan  dalam buku Hukum Qurban, Aqiqah dan Sembelihan,

karangan K.H.E.A bdurrahman qurban ialah “mendekatkan diri kepada

Allah”, yang pembangkit niatnya adalah ketaqwaan,dan dilakukan sesuai

dengan perintah agama.( Abdurrahman,1990:6).

Menurut Mustafha Al-Maraghi maksud qurban yang sebelumnya

terdapat perintah shalat, maksudnya ialah laksanakanlah shalat dan

berqurban hanya semata-mata karena Allah SWT dan mengharapkan

ridhaNya. Keutamaan ibadah qurban diungkapkan oleh sebagian ulama

yang mengatakan bahwa pahala melaksanakan ibadah qurban sangat

besar sekali,sama dengan pahala oarng yang mengerjakan haji dan umrah

(Ahmad Mustafa al-Maraghi,1970:270).

Dari pengertian-pengertian yang telah penulis sebutkan di atas

penulis mengambil kesimpulan bahwa ibadah qurban adalah

menyembelih hewan ternak tertentu yang memenuhi syarat tertentu yang

dilaksanakan pada hari nahar (tanggal 10 Zulhijjah) dan hari-hari tasyrik

(tanggal 11,12,13 Zulhijjah) dengan niat qurban.
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Menurut istilah, qurban adalah segala sesuatu yang digunakan

untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan

maupun yang lainnya. Hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha

dan hari tasyrik (11, 12, 13 Djulhijjah) ini disebut udhhiyyah. Dasar

hukum berqurban dalam Al-Quran terdapat pada QS. Al Kautsar ayat 2

yang artinya: “Maka shalatlah karena Rabbmu dan sembelihlah qurban”.

Perintah berqurban juga terdapat dalam Al-Quran Surat Al Hajj ayat 34

yang artinya: “Dan untuk setiap umat Kami tetapkan ibadah qurban,

supaya mereka mengingat nama Allah terhadap rizki yang telah Allah

karuniakan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka sesembahan

kalian itu adalah sesembahan yang satu, maka hanya kepada-Nya lah

kalian berserah diri.”(Sayyid Sabiq, 2008:366).

Ukuran mampu berqurban, hakikatnya sama dengan ukuran

kemampuan shadaqah, yaitu mempunyai kelebihan harta (uang) setelah

terpenuhinya kebutuhan pokok (al hajat al asasiyah) yaitu sandang,

pangan dan papan serta kebutuhan penyempurna (al hajat al kamaliyah)

yang lazim bagi seseorang. Seseorang yang masih membutuhkan uang

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari

menjalankan ibadah sunnah qurban (Al Jabari, 1994:83).

Qurban adalah usaha pendekatan diri seorang hamba kepada Allah

SWT dengan jalan menyembelih ternak, membagikan daging terutama
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kepada fakir miskin, dilaksanakan sesuai syariat, sejak selesai shalat Idul

Adha tanggal 10 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah (hari tasyriq) sebagai

bentuk rasa syukur serta mensyi`arkan agama Islam (Muhammad, 2002).

Hukum ibadah ini bersifat sangat dianjurkan (sunnah muakkad) dan

dilaksanakan setiap tahun bagi orang Islam yang mampu (Rasyid dan

Mahmud, 2011:30).

g. Dasar Hukum Berqurban

Dasar hukum berqurban terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Pada

Al-Quran terdapat dalam QS.Al Kautsar ayat 2 dan QS.Al Hajj ayat 34.

Salah satu dasar hukum berqurban dalam Hadist atau sunnah Rasulullah

SAW yaitu bahwa setiap tahun Nabi Muhammad SAW selalu

menyembelih hewan qurban (Muhammad, 2002:41).

Perintah menyembelih hewan qurban ini ditetapkan pada tahu

kedua setelah hijrah. Dalam Al-Quran perintah berqurban tercantum

dalam firman Allah suratAl-Kautsar ayat 2:

Artinya: Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu;dan berqurbanlah

(Departemen Agama RI,2006:600)

Allah juga menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Hajj :34
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Artinya: ”Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syaria’atkan
penyembelihan (qurban),supaya mereka menyebut nama Allah
terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada
mereka,maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa,karena itu
berserah dirilah kamu kepada-Nya.Dan berilah kabar gembira
kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)
(Departemen Agama RI,2006:336).

Hukum dari pelaksanaan ibadah qurban adalah sunnah Muakkad

bagi yang mampu.

Sabda Rasulullah s.a.w. :

.امْرت باانحر وھو سنّة لكم

Artinya: Aku (Muhammad) diperintahkan berqurban dan itu sunnah bagi

kamu (Sayyid Sabiq, 1987. Fikih Sunnah: 229 ).

Acara qurban adalah dari mulai matahari sejarak tombak setelah

shalat Idul Adha tanggal 10 bulan haji sampai dengan matahari terbenam

pada tanggal 13 bulan haji. Selain keempat hari di atas, maka

penyembelihan hewan tidak ternasuk qurban melainkan penyembelihan

biasa ( sodaqoh ).

ِ –رضي هللا عنھ –َوَعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ  َمْن َكاَن لَھُ “- –صلى هللا علیھ وسلم –قَاَل: قَاَل َرُسوُل َهللاَّ

نَا , فََال یَْقَربَنَّ ُمَصالَّ ةُ –” َسَعةٌ َولَْم یَُضحِّ َحاَْألَئِمَّ َحھُ اَلَْحاِكُم, لَِكْن َرجَّ َرَواهُ أَْحَمُد, َواْبُن َماَجھ, َوَصحَّ

َغْیُرهُ َوْقفَھ ُ
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Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang

memiliki kelapangan (rezeki) dan tidak berqurban, maka janganlah ia

mendekati tempat shalat kami(H.R.Ahmad Ibnu Majah dan disahkan oleh

Hakim (Al-Hafiz abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Khozwiny,

1995:237).

Dari firman Allah dan hadits-hadits yang telah penulis kemukakan

di atas dapatlah kita ketahui bahwasannya berqurban mempunyai dasar

hukum yang kuat, dan ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad

SAW, beliau selalu berqurban selama sepuluh tahun, hingga beliau

meninggal dunia, dan tentu juga berlaku untuk seluruh umat Islam sampai

akhir zaman.

h. Syarat Hewan Qurban

Syarat hewan qurban menurut tuntunan Rasulullah SAW adalah:

1) Berupa ternak unta, sapi, kambing atau domba (kibasy);

2) Umur memenuhi syariat, yakni genap berusia setengah tahun (jadz’ah)

untuk domba dan genap berusia setahun untuk kambing (tsaniyah)

dan

3) Tidak cacat. Cacat yang dimaksud adalah: (a) buta, (b) sakit yang

menyebabkan lemah dan tidak bisa berjalan, penyakit kudis yang

parah, luka yang dalam, gangguan pencernaan sehingga fecesnya
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encer dan lain-lain. Ternak tersebut boleh digunakan untuk berqurban

jika telah sembuh, (c) pincang (d) kurus (e) tertimpa sesuatu yang

dapat menyebabkan kematian. Ternak tersebut dapat digunakan

sebagai qurban setelah selamat dari bahaya kematian yang

mengancamnya, (f) lumpuh dan (g) kaki terputus.

4) Ternak yang makruh dijadikan hewan qurban adalah: (1) telinga

robek; (2) separuh tanduk terpotong atau tidak bertanduk; (3)

kemampuan melihat hilang meski kondisi mata dalam keadaan utuh;

(4) lemah sehingga tidak bisa berjalan; (5) ternak kastrasi; (6)

sebagian gigi rontok, adapun jika sejak lahir tidak memiliki gigi maka

tidak dimakruhkan dan (7) I susu dipotong (Muhammad, 2002:83).

i. Karakteristik Hewan Qurban

Hewan yang boleh dijadikan qurban adalah unta, sapi dan kambing

(atau domba).Selain tiga hewan tersebut, yaitu ayam, itik dan ikan, tidak

sah untuk dijadikan sebagai hewan qurban. Hewan jantan atau betina tidak

masalah disembelih saat qurban, sesuai hadist-hadits Nabi SAW yang

bersifat umum mencakup kebolehan berqurban dengan jenis jantan atau

betina. Sesuai hadits- hadits Nabi Saw, berqurban dengan kambing atau

domba berumur satu tahun masuk tahun kedua, sapi (atau kerbau)

berumur dua tahun masuk tahun ketiga dan unta berumur lima tahun

dianggap telah mencukupi (Sayyid Sabiq, 2008:229). Jenis hewan qurban
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yang paling utama adalah unta kemudian sapi untuk satu orang, bukan

untuk patungan, kemudian domba (kibasy) lalu kambing, baru 4 satu unta

untuk patungan tujuh orang (sepertujuh unta), lalu sepertujuh sapi.

Berdasarkan segi kualitatif, yang diutamakan adalah hewan yang paling

gemuk, paling banyak dagingnya, paling sempurna bentuk tubuhnya dan

paling bagus rupanya. Berdasarkan hadits-hadits Nabi saw, tidak

dibenarkan berkurban dengan hewan buta sebelah, menderita penyakit

(dalam keadaan sakit), pincang jalannya, lemah kakinya serta kurus, tidak

ada sebagian tanduk, tidak ada sebagian telinga, terpotong hidungnya,

pendek ekornya (karena terpotong/putus) dan rabun matanya (Sayyid

Sabiq, 2008:229).

j. Hikmah dan Tujuan Ibadah Kurban

Ibadah kurban seperti juga ibadah lainnya dalam Islam merupakan

bentuk pengabdian kepada Allah yang merupakan manifestasi dari iman.

Tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa. Ibadah kurban

merupakan perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah yang tak terhingga

jumlahnya yang telah kita terima, juga sebagai pengamalan dari firman

Allah dalam surat al-Kautsar  2, yang berbunyi :

Artinya: Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu;dan berqurbanlah

(Departemen Agama RI,2006:600)
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Firman Allah SWT di atas merupakan qarinah (indikasi/ petunjuk)

bahwa qurban adalah sunnah. Firman Allah SWT yang berbunyi “wanhar”

(dan berqurbanlah kamu) dalam surat al-kautsar ayat 2 adalah tuntutan

untuk melakukan qurban (thalabul fi’li). Sedang hadist At-Tarmidzi,

“umirtu binnahri wa huwa sunnatun lakum) “(aku diperintahkan untuk

menyembelih qurban, sedang qurban itu bagi kamu adalah sunnah), juga

hadits Ad-Daruquthni “ kutiba ‘alayya an nahra wa laysa biwaajibin

‘alaikum “ (telah diwajibkan atasku qurban dan ia tidak wajib atas kalian);

merupakn qarinah bahwa thalabul fi’li yang ada tidak bersifat jazim

keharusan), tetapi bersifat ghairu jazim (bukan keharusan). Jadi, qurban

itu sunnah, tidak wajib. Namun benar, qurban adalah wajib atas Nabi

Muhammad SAW, dan itu adalah salah satu Khususiyat beliau. (Rifa’I

Moh, 1978:422).

Melalui ibadah kurban kita mengenang kembali dan mencoba

meneladani perjuangan nabi Ibrahim as dan putranya Ismail. Rangkaian

peristiwa yang dialami nabi Ibrahim yang puncaknya dirayakan sebagai

hari raya Idul Adha harus mampu mengingatkan kita bahwa yang

dikurbankan tidak boleh manusianya, tetapi yang dikurbankan adalah

sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia seperti rakus, ambisi

yang tidak terkendali, menindas, menyerang, dan tidak mengenal hukum

atau norma apapun. Sifat-sifat yang demikian itulah yang harus dibunuh,
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ditiadakan, dan dijadikan kurban demi mencapai qurban (kedekatan) diri

kepada Allah swt.( Moh Rifa’I, 1997:445).

Dengan demikian tidaklah ada kaitan antara daging dan darah

dengan qurban (kedekatan) kepada Allah, kalaupun ada yakni dalam

rangka meringankan beban mereka yang membutuhkan, membela orang

yang lemah dan meningkatkan derajat kemanusiaan.

Dari kisah keteladanan nabi Ibrahim as, kita juga dapat mengambil

pelajaran bahwa harus siap mengorbankan segala sesuatu yang paling kita

cintai sekalipun, guna menjalankan perintah Allah.

k. Keutamaan Qurban

Berqurban merupakan amal yang paling dicintai Allah SWT pada

saat Idul Adh-ha. Sabda Nabi SAW

ِ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن ِھَراقَِة َدمٍ  َما َعِمَل اْبُن آَدَم یَْوَم النَّْحِر َعَمًال أََحبَّ إِلَى هللاَّ

“Tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya Qurban yang lebih

dicintai Allah selain menyembelih qurban.”(HR.At Tirmidzi)

(Abdurrahman, 1990:52.)

Berdasarkan hadits itu Imam Ahmad bin Hambal, Abuz Zanad,

dan Ibnu Taimiyah berpendapat,”Menyembelih hewan pada hari raya

Qurban, aqiqah (setelah mendapat anak), dan hadyu (ketika haji), lebih

utama daripada shadaqah yang nilainya sama.” (Al Jabari, 1994:83).



23

Tetesan darah hewan qurban akan memintakan ampun bagi setiap

dosa orang yang berqurban. Sabda Nabi SAW :

تقطر من من دمھا كل ذنب عملتھیا فاطمة قومي فاشھدي اضحیتك فانھ یغفر لك باول قطرة

“Hai Fathimah, bangunlah dan saksikanlah qurbanmu. Karena

setiap tetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa

yang telah kaulakukan…” (HR al-Baihaqi, lihat Sayyid Sabiq,

Fikih Sunnah XIII/165)

2. Konsep Operasional

Guna menggambarkan secara kongkrit teori-teori yang telah

dikemukan dalam penelitian, maka diperlukan konsep operasional dalam

mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Desa Teluk Mesjid Kecamatan

Sungai Apit Kabupaten Siak melalui beberapa indikator , sehingga dapat

diukur secara ilmiah dan digolongkan tinggi kesadaran dalam berqurban

apabila memiliki indikator sebagai berikut :

1. Memahami dasar hukum berqurban

2. Memahami  manfaat berqurban

3. Memahami hikmah dan tujuan berqurban

4. Mengetahui bagaimana pelaksanaan dan keutamaan berqurban

5. Menyadari nikmat yang diberikan Allah

Selanjutnya kesadaran masyarakat dalam berqurban disebut rendah

dalam mengeluarkan qurban apabila terpenuhi indikator :
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1. Tidak mengetahui dasar hukum berqurban

2. Tidak mengetahui manfaat berqurban

3. Tidak mengetahui hikmah dan tujuan berqurban

4. Tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan dan keutamaan berqurban

5. Tidak merasa gelisah apabila tidak berqurban

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Teluk

Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data penelitian yaitu :

a. Data Primer diperoleh langsung dari masyarakat Desa Teluk Mesjid

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak berupa angket yang disebarkan.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen,

observasi dan internet.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Teluk Mesjid

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

b. Objek dalam penelitian ini adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam

berqurban di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
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4. Populasi dan Sampel

a. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan kepala keluarga

dari masyarakat Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten

Siak yang berjumlah 684 kepala keluarga.

b. Sampel dalam penelitian ini adalah, karena jumlah populasinya banyak

maka dimungkinkan untuk mengambil sampel yang refresentatif. Teknik

pengambilan sampel menggunakan random sampling yang diambil

sekitar 10% (Suharsimi Arikunto: 2006:134), maka besar sampel dapat

diketahui 684× = 68,4 atau 68. Jadi sampel yang digunakan dalam

penelitian ini berjumlah 68 orang diambil dari setiap kepala keluarga

masyarakat Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

yang diambil secara acak.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka digunakan teknik

pengumpulan data sebagai berikut :

1) Angket yaitu, mengajukan daftar pertanyaan tertulis yang berkenaan

dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam berqurban di Desa Teluk

Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

2) Observasi yaitu, pengamatan yang berarti alat pengumpul data yang

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik dan
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repsentatif yang berkenaan dengan tingkat kesadaran masyarakat

dalam berqurban.

3) Dokumentasi yaitu, mengumpulkan data dengan cara mengambil data-

data dari catatan.

H. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisis kuantitatif

persentase yaitu dalam bentuk tabel -tabel dengan melihat jawaban responden

terhadap komponen-komponen yang mempengaruhi tingkat kesadaran

masyarakat dalam berqurban di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit

Kabupaten Siak. Kemudian data tersebut dianalisis secara kuantitatif

menggunakan analisis persentase.

Dengan rumus : P = 	 × 100%. Dalam menentukan kriteria dilakukan

pengelompokan atas kriteria penilaian yaitu :

a. Persentase antara 76%-100% dikatakan “Baik”

b. Persentase antara 56%-75% dikatakan “Kurang Baik”

c. Persentase antara 40%-55% dikatakan “Tidak Baik” (Suharsimi

Arikunto,1998:246).



27

I.  Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan dari penelitian ini,maka penulis

gambarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan dimana dikemukakan hal-

hal mengenai latar belakang masalah, alasan pemilihan judul,

penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional,

metodelogi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan sejarah tentang Desa Teluk Mesjid

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, tingkat pendidikan

masyarakat Teluk Mesjid, tingkat penghasilan masyarakat Teluk

Mesjid, sosial dan agama.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan

pembahasan masalah penelitian yaitu tentang tingkat kesadaran

masyarakat dalam berqurban di Desa Teluk Mesjid Kecamatan

Sungai Apit Kabupaten Siak.

BAB IV : ANALISA DATA

Pada bab ini terdiri dari analisa data bab III.
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BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, dimana penulis mengambil

beberapa kesimpulan dan saran-saran yang mungkin bermanfaat

bagi masyarakat.
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