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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan fitrah manusia. Kata

Islam berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti

selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan ini

adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah swt. Dengan demikian,

islam berarti penyerahan diri kepada Allah swt.1Islam tidak menafikan

(meniadakan) fitrah dan insting manusia, seperti suka gembira, bersenang-

senang, tertawa, dan bermain-main  sebagaimana mereka diciptakan suka

terhadap makan dan minum. Manusia tidak sama dengan malaikat yang

seluruh waktunya digunakan hanya untuk melaksanakan ketaatan kepada

Allah tanpa henti.2

Allah SWT berfirman:













1 Adiwarman Karim, Bank Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 1
2 Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid, (Bogor: Pustaka At-

Takwa, 2012), h. 3
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Artinya : “Dan milik-Nya siapa yang dilangit dan dibumi. Dan malaikat-
malaikat yang disisi-Nya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk
menyembah-Nya dan tidak (pula) merasa letih. Mereka (malaikat-
malaikat) bertasbih tidak henti hentinya malam dan siang.” (Q.S
Al-Anbiya: 19-20).3

Seni adalah kemahiran menciptakan karya yang berkualitas baik

dilihat dari segi keindahanya, kehalusanya, dan sebagainya.4 Kemampuan

berseni merupakan salah satu perbedaan manusia dengan mahluk lain. Seni

merupakan keindahan, ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang

mengandung dan mengungkapan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam

manusia didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apapun

jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia, atau fitrah

yang di anugerahkan Allah kepada hamba-Nya.5

Sebuah fenomena menggelisahkan, kini tengah dan bahkan

sebenarnya sudah cukup lama bergulir dikalangan pemuda-pemudi Islam;

yakni kegemaran mendengarkan lagu dan musik. Sederet nama para penyanyi

dan biduanita dalam dan luar negeri, singel maupun berbentuk grup musik

3 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media,

2005), h. 323
4Peter Salim, Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern

English Press, 2002), h. 1388
5 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-quran, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), h. 507
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modern, tertata apik dalam hafalan muda-mudi Islam, bahkan juga kaum tua

dan anak-anaknya.6

Disisi lain, banyak kalangan yang mengaku sebagai seniman muslim,

merasa gerah melihat kesuksesan musisi dan para penyanyi kafir di blantika

musik dunia. Kegerahan itu disisipi juga dengan kebodohan terhadap ajaran

Islam menggelitik keinginan sebagian mereka untuk tampil dengan gaya

musik kontroversial, yakni gaya musik Islami atau lebih tepatnya musik

bernuansa religius, modern dan sensasional, untuk bersaing dengan para

musisi kafir, sekaligus mengembangkan syiar Islam. Warna musik itu

kemudian lebih dikenal dengan nasyid, kasidah, atau irama padang pasir.7

Akhir-akhir telah berkembang dikalangan sebagian muslimin suatu

jenis hiburan yang dikenal dengan “nasyid islami”, dan dianggap sebagai

alternatif pengganti lagu-lagu dan musik yang didendangkan oleh para

biduan (para penyanyi) dan biduanita. Masing-masing dari “tim nasyid”

tersebut menggunakan berbagai macam variasi dalam menampilkan

nasyidnya, ada yang disertai rebana saja, ada pula yang meluas dengan

menggunakan semua alat musik yang digunakan oleh para pelantun lagu-lagu

yang tidak senonoh.8

6Syaikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, Siapa Bilang Musik Haram? Pro Kontra

Masalah Musik & Nyanyian, (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. V
7 Ibid.
8http://darussunnah.or.id/materi-khusus/penjelasan-tentang-hukum-nasyid-didalam-

syari%E2%80%99at-islam/ diakses pada hari kamis 7 februari 2013 jam 21:38
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Mendegarkan lagu akan membuat manusia menjadi lalai untuk

mengingat Allah (zikrullah), padahal mengingat Allah adalah tujuan utama

syariat Allah. 9

Allah swt berfirman:











Artinya: Bacalah kitab (Alqur’an) yang telah diwahyukan kepadamu

(Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu
mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan (ketahuilah)
berzikir kepada Allah adalah lebih besar (keutamaanya dari ibadah
lain). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-
Ankabut: 45). 10

Mengingat begitu pentingnya zikrullah maka segala hal yang

memalingkan manusia dari zikrullah diharamkan.11

Sesungguhnya mendengarkan nyanyian atau lagu hukumnya haram

dan merupakan perbuatan mungkar yang dapat menimbulkan penyakit,

kekerasan hati dan dapat membuat kita lalai dari mengingat Allah serta lalai

melaksanakan shalat.12

9 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani,

2012), h. 108
10 Departemen Agama RI, op.cit., h. 401
11 Erwandi Tarmidzi, op.cit., h. 109
12 Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin baz, Fatwa-Fatwa Terkini, (Jakarta: Darul Haq,

2004), h. 111
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Mendengarkan musik secara terus-menerus menjadikan jiwa manusia

senantiasa dalam suasana santai. Musik menguatkan hawa nafsu, keinginan

bersantai-santai dan kebencian terhadap beban dan kesulitan. Suatu bangsa

yang menenggelamkan diri dalam musik mereka tidak akan memilki

semangat juang, dan mereka memilki semangat suka menyerah.13

Dalil al-Quran tentang keharaman musik dan nyanyian juga terdapat

pada firman-Nya:


















Artinya: Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan
kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu
dan menjadikanya olok-olok. Mereka itu akan memperoleh azab
yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat
kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia
belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan dikedua
telinganya, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.
(Q.S Luqman: 6-7).14

Dari Abu Shaba’ al Bakri rahimahullah bahwasanya ia mendengar

Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu ditanya tentang tafsir dari ayat ini

13 Said Hawa, Al-Islam, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani,

2004), h. 753
14 Departemen Agama RI, op.cit., h. 11
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beliau mengatakan “Lahwal hadiits (percakapan kosong) adalah nyanyian.

Demi zat yang tidak ada Illah selain Dia” beliau mengulang perkataanya tiga

kali.15 Orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang tidak beroleh

manfaat melalui penyimakan Al-quran, justru mereka mengkonsentrasikan

pendengaranya kepada terompet, nyanyian dan alat-alat musik lainya.16

Hadits tentang keharaman nyanyian dan musik yaitu nabi Muhammad

SAW, beliau bersabda:

َثِينْ اَبـُْو َعاِمِر َواَبـُْو َماِلٍك ْاَالْشَعرِيُّ مسََِع  َعْن َعْبِد الرَّْمحِن ْبِن ُغْنٍم قَاَل: َحدَّ
احلَْرِيـَْر النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقّوُل: لََيُكْو َننَّ ِمْن اُمِِّيت قـَْوٌم َيْسَتِحلُّْوَن اْحلِرَّ وَ 

َواخلَْْمَر َواْلَمَعاِزَف (أخرجه البخارّي)
Artinya: Dari Abdurrahman bin Ghunmin, ia berkata: Aku diberitahu Abu

Amir atau Abu Malik Al-Asy’ari, bahwa dia pernah mendengar

Nabiyullah saw bersabda: “Nanti akan ada beberapa orang dari

umatku yang menghalalkan perzinaan, sutra, arak dan musik”. (H.R

Bukhari). 17

Berdasarkan teks hadits diatas dan hadits-hadits lainya, beberapa

ulama menukil kesepakatan ulama Islam akan keharaman musik.18

15 Yazid bi Abdul Qadir Jawas, op.cit., h. 12
16 Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,

(Jakarta: Gema Insani, 2000), alih bahasa oleh Syihabuddin, Cet. 1, Jilid, 3, h. 784
17 Ass-Syekh Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, terjemah oleh Mu’ammal Hamidy dkk,

Nailul Authar, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), jilid 6, h. 2970
18Erwandi Tarmizi, loc.cit.
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Berbeda dengan kebanyakan pendapat diatas, tentang keharaman

nyanyian atau musik, Dr.Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya halal dan haram,

menurut beliau Islam membolehkan hiburan yang dapat menghibur jiwa dan

menenangkan hati serta mengenakkan telinga diantaranya ialah berupa musik

dan nyanyian.19 Secara global bahwa nyanyian syair dan menyusunnya itu

tidak haram apabila didalamnya tidak terbatas perkataan yang makruh.20

Beliau juga telah mengeluarkan fatwanya tentang hukum musik nyanyian

menurut pandangan Islam. 21

Diantara alasan beliau membolehkan musik dan nyanyian adalah

berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini:

اْألَْنَصاِر َشُة َذاَت قـََرابٍَة َهلَا ِمنْ َعائِ أَْنَكَحْت : َعبَّاٍس قَالَ َعِن اْبنِ 
اُلْوا: نـََعْم. اْلَفَتاَة؟ قَ َوَسلََّم فـََقاَل: أََهَديـُْتمْ َفَجاَء َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيهِ 

قَاَل: أَْرَسْلُتْم َمَعَها َمْن يـَُغينَِّ؟ قَاَلْت: َال, فـََقاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه 
َنا ُكْم, َوَسلََّم: ِإنَّ اْألَْنَصاَر قـَْوٌم ِفْيِهْم َغَزٌل, فـََلْو بـََعْثُتْم َمَعَها َمْن يـَُقْوُل: أَتـَيـْ

َنا ُكمْ  َفَحيَّانَا َوَحيَّاُكْم (ابن ما جه),أَتـَيـْ
Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: Aisyah mengawinkan salah

seorang kerabatnya dari Anshar, kemudian Rasulullah SAW datang
dan bertanya: “Apakah kalian telah menghadiahkan anak
perempuannya (mengirimkan ke calon suaminya)?” Mereka
menjawab: “Ya.” Rasulullah bertanya lagi, “Apakah kalian juga
mengirim seseorang yang bernyanyi bersamanya?” Aisyah

19 Yusuf Al-Qaradhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, alih bahasa oleh Muammal

Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), h. 415
20 Imam Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulumuddin, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 2003), h. 358
21 Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, alih bahasa oleh As’ad Yasin,

(Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet. 1, Jilid 2, h. 672
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menjawab: “Tidak”, maka Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnya orang-orang Anshar adalah kaum yang menyukai
canda, kalau saja kalian kirimkan bersamanya orang yang
mendendangkan, atainakum, atainakum, fahayaanaa wa hayaakum
(kami mendatangi kalian dan kita saling bersambutan).” (H.R Ibnu
Majah).22

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk

meneliti lebih lanjut dari pendapat beliau diatas yaitu dalam bentuk skripsi

dengan judul, “Usaha-Usaha Dalam Bidang Musik Menurut Fatwa Yusuf

Al-Qaradhawi Perspektif Fiqh Muamalah”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus pada sasaran yang di inginkan, maka

penulis menfokuskan pembahasan terhadap usaha-usaha dalam bidang musik

menurut fatwa yusuf Al-Qaradhawi perspektif fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fatwa Yusuf Al-Qaradhawi tentang usaha-usaha dalam

bidang musik.

2. Apa dalil-dalil yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi dalam

mengistimbatkan hukum tentang usaha-usaha dalam bidang musik.

3. Analisis fiqih muamalah terhadap fatwa Yusuf Al-Qaradhawi

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

22Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majjah, alih bahasa oleh Ahmad

Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, h. 190-191
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a. Untuk mengetahui fatwa Yusuf Al-Qaradhawi tentang usaha-usaha

dalam bidang musik.

b. Untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi

dalam mengistimbatkan hukum tentang usaha-usaha dalam bidang

musik.

c. Untuk mengetahui analisa fiqih muamalah terhadap fatwa Yusuf Al-

Qaradhawi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang fatwa Yusuf Al-

Qaradhawi mengenai kebolehan usaha-usaha dalam bidang musik .

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan

dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

c. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliayahan di

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum dan mendapatkan gelar S.Sy

dalam bidang Muamalah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan suatu kajian yang

digolongkan kepada jenis penelitian kepustakaan atau disebut Library

reseach yakni dari kajian yang menggunakan literatur kepustakaan

dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa buku-

buku, kitab-kitab kuning (kutubut turosh), jurnal, maupun informasi

lainya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.
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2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data

dalam penelitian ini berasal dari literature yang di perpustakaan. Sumber

data tersebut diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data

sekunder.

a. Sumber data primer berasal dari buku yang ditulis Yusuf Al-

Qaradhawi yaitu kitab Halal dan Haram Dalam Islam, buku Fatwa-

Fatwa Kontemporer karangan Yusuf Al-Qaradhawi, serta buku beliau

yang lain yang berhubungan dengan pembahasan.

b. Sumber data sekunder berasal dari literatur yang ditulis oleh pemikir-

pemikir lain yang ada hubunganya dengan pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis mengumpulkan

seluruh pembahasan mengenai permasalahan ini, langkah selanjutnya

adalah membacanya, di analisa, dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Setelah itu diklasifikasikan sesuai menurut kelompoknya secara sistematis

sehingga mudah memberikan penganalisaan.

4. Metode Analisa Data

Setelah data tersusun, maka langkah selanjutnya adalah

memberikan penganalisaan. Dalam memberikan analisa ini penulis

menggunakan deskriptif analitik yaitu menggambarkan atau menerangkan

kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan literatur yang ada.

5. Metode Penulisan
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Metode penulisan dalam kajian ini mengunakan metode sebagai berikut:

a. Metode deduktif, yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan yang

berhubungan dengan masalah, kemudian diambil kesimpulan secara

khusus.

b. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus

kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

F. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi dengan judul Masalah seni musik dan lagu dalam islam. Oleh

Ahmad Ghozali,  jurusan Ahwal Alsyakhsiyyah, Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum, tahun 1993.

2. Skripsi dengan judul Pesan-pesan dakwah melalui musik nasyid (suatu

kajian pada group rabbani di Malaysia). Oleh Siti Aisyah, Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi tahun 2010

3. Skripsi dengan judul Pengaruh musik klasik terhadap daya tahan

konsentrasi dalam belajar. Oleh Saifurrahmi Hidayat, Fakultas Psikologi

tahun 2011.

4. Skripsi dengan judul Manajemen program siaran musik di stasiun radio

indra 89,0 fm bengkalis.  Oleh Syamsul, Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi Jurusan Komunikasi tahun 2010.

5. Skripsi dengan judul Minat masyarakat dalam menonton program musik

dendang ocu kampar di Rtv (studi analisis di RW 14 Kelurahan Simpang
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Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Oleh Endro Susilo, fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Komunikasi tahun 2011.

6. Skripsi dengan judul Penerapan model pembelajaran mind mapping yang

di iringi musik klasik untuk meningkatkan hasil belajar kimia pada materi

senyawa hidrokarbon di kelas x SMA 1 Tapung Kec. Tapung Kab.

Kampar. Oleh Asep Sofyan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2011.

7. Skripsi dengan judul Pengaruh program musik televisi terhadap daya beli

ring back tone di kalangan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi. Oleh Faqih Okta Maulana tahun 2012.

8. Skripsi dengan judul minat remaja RT 03 Kelurahan Sukamulia terhadap

acara musik pilihan pemirsa di TVRI Riau Kepri. Oleh Maria Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Komunikasi tahun 2012.

9. Skripsi dengan judul hubungan tingkat pengetahuan dengan motivasi

mahasiswa membeli musik bajakan (studi kasus pada mahasiswa Fakultas

Dakwah dan Ilmu Komunikasi). oleh Catur Prima Nugroho tahun 2012.

Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka, maka diketahui bahwa

pembahasan tentang usaha-usaha dalam bidang musik menurut fatwa Yusuf

Al-Qardahawi perspektif fiqh muamalah belum ada yang melakukan

penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian

sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhada
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bahasan penulisan. Sistematika skripsi yang akan disusun adalah sebagai

berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika

penulisan.

BAB II : Biografi Yusuf Al-Qaradhawi berisi tentang, riwayat hidup

Yusuf Al-Qaradhawi, guru-guru Yusuf Al-Qaradhawi, pekerjaan

Yusuf Al-Qaradhawi, corak pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan

karya-karya Yusuf Al-Qaradhawi.

BAB III : Tinjauan umum tentang usaha dan musik yang terdiri dari:

pengertian usaha, dasar hukum tentang usaha, macam-macam

usaha (usaha yang dibolehkan dan usaha yang dilarang), dan

syarat-syarat usaha. pengertian musik , dasar hukum tentang

musik, pendapat ulama madzhab tentang musik, sejarah musik,

syarat-syarat dalam musik, macam-macam musik dan manfaat

musik.

BAB IV : Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi tentang usaha-usaha dalam bidang

musik, dalil yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi dalam

mengistinbathkan hukum tentang usaha-usaha musik , tinjauan

fiqih muamalah terhadap fatwa Yusuf Al-Qaradhawi tentang

usaha dalam bidang musik.

BAB V : Kesimpulan dan saran
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DAFTAR PUSTAKA


