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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sangat memperhatikan bagi pemeluknya untuk

mengkosumsi makanan yang baik dan halal.  Secara etimologi makanan

adalah memasukkan sesuatu melalui mulut 1. Dalam bahasa arab makanan

berasal dari kata at-ta’am ( الطعام ) dan jamaknya Al - atimah ( االطیمھ )

yang artinya makan- makanan 2.

Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita

kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat

atau subtansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah

benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan

tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya

halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti mencuri, hasil

korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status

hukumnya menjadi makanan haram. Namun penelitian ini hanya akan

membahas tentang makanan halal dari segi dzatnya atau subtansi barangnya.

1 Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan
Tinggi Agama Islam, Ilmu Fiqih, (Jakarta 1982), h., 525

2 Adib Bisri dan munawwir AF; kamus Indonesia Arab, (Surabaya: Pustaka Progresif,
1999), h., 201
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Makanan halal secara dzatiyah (subtansi barangnya), menurut sayyid sabiq

dibagi dalam dua kategori, yaitu jamad (benda mati)dan hayawan (binatang)3.

Jadi pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik yang

dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam , yaitu sesuai dalam Al -

Qur’an dan Al - hadits.

Firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 168:

ا فِي األْرِض َحالال َطیِّبًا َوال تَتَّبُِعوا ُخطَُواِت الشَّْیطَاِن یَا أَیُّھَا النَّاُس ُكلُوا  ِممَّ

إِنَّھُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِینٌ 

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang

nyata bagimu”(Q.S Al-Baqarah: 168)4.

Sabda Rasulullah Saw:

ُهَما قَاَل مسَِْعُت َرُسْوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعْن َأِيب  َعْبِد اِهللا النـُّْعَماِن ْبِن َبِشْريٍ َرِضَي اُهللا َعنـْ

نَـُهَما أُُمْوٌر ُمْشَتِبَهاٌت َال : َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقْوُل  ٌ َوبـَيـْ ٌ َوِإنَّ احلَْرَاَم بـَنيِّ ِإنَّ احلََْالَل بـَنيِّ

ٌر ِمنَ  رََأ ِلِديِْنِه َوِعْرِضِه، َوَمْن َوَقَع النَّاِس، َفَمِن اتـََّقىيـَْعَلُمُهنَّ َكِثيـْ الشُّبـَُهاِت فـََقْد اْسَتبـْ

ِيف الشُّبـَُهاِت َوَقَع ِيف احلَْرَاِم، َكالرَّاِعي يـَْرعَى َحْوَل احلَِْمى يـُْوِشُك َأْن يـَْرَتَع ِفْيِه، َأالَ 

ُمْضَغًة ِإَذا ى اِهللا َحمَارُِمُه َأَال َوِإنَّ ِيف اجلََْسدِ ِلُكلِّ َمِلٍك ِمحًى َأَال َوِإنَّ ِمحَ َوِإنَّ 

3 Thobieb Al - Asyhar, bahaya makanan harambagi kesehatan jasmani dan rohani,
(Jakarta, Al mawardi prima, 2003), h., 125

4 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV.
Karya Insan Indonesia, 2004), h., 15
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َأَال َوِهَي اْلَقْلبُ َح اجلََْسُد ُكلُُّه َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد ُكلُّهُ َصَلَحْت َصلُ 

)رواه البخاري ومسلم(

Artinya: “Dari Abu Abdillah Nu’man bin Basyir radhiallahuanhu dia
berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang
haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang
syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang
banyak.Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah
menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang
terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam
perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang
menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang
dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan
memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan
dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah
bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka
baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah
seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “. (Riwayat
Bukhari dan Muslim)5”.

Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang

dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan

tidak ada larangan dalam Al - Qur’an maupun hadits. Tetapi dalam hal yang

lain diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan ijma’dan Qiyas

(ra’yi/ijtihad) terhadap sesuatu nash yang sifatnya umum yang harus digali

oleh ulama agar kemudian tidak menimbulkan hukum yang syub-had

(menimbulkan keraguraguan). Para ulama telah ijma’ tentang halalnya

binatang - binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing serta

diharamkannya segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya baik dalam

5 Imam Bukhori, Sohih Imam Bukhori, (Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt), h., 309
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bentuk keracunan, timbulnya penyakit atau adanya efek sampingan (side -

effect). Dengan demikian sebagia ulama’ memberikan keterangan tentang

hukum - hukum makanan dan minuman 6.

Sebenarnya dalam Al - Qur’an makanan yang di haramkan pada

pokoknya hanya ada empat yaitu dalam surat Al - Baqarah ayat 173:












Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan)
bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika
disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang
siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak
menginginkannya, tidak (pula) melampaui batas, maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (QS.
Al - Baqoroh: 137)7 .

1. Ciri-Ciri Makanan Haram

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa makanan yang diharamkan

diantaranya :

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati

dengan tidak disembelih termasuk didalamnya hewan yang mati

tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas,

6 Hussein Bahresy, Pedoman Fiqh Islam, (Surabaya, Al - Ikhlas, 1981), h., 303
7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op.cit, h., 99
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kecuali yang sempat kita menyembelihnya, hanya bangkai ikan dan

belalang saja yang boleh kita makan;

2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir,

maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan

(mengalir) sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang

ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah

yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa;

3. Babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darahnya,

dagingnya, maupun tulangnya;

4. Binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah.

2. Ciri-ciri Makanan Halal

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat - syarat produk pangan halal

menurut syariat Islam adalah :

a. Halal dzatnya;

b. Halal cara memperolehnya;

c. Halal dalam memprosesnya;

d. Halal dalam penyimpanannya;

e. Halal dalam pengangkutannya dan

f. Halal dalam penyajiannya 8.

Kemudian disebutkan juga bahwa yang termasuk makanan dan

minuman yang halal adalah sebagai berikut :

8 Departemen Agama, Tanya Jawab Seputar Poduki Halal, (Jakarta: Bagian proyek
sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Penyelenggaraan Haji, 2003), h., 17
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1. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang

yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak

disembelih menurut ajaran Islam;

2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut

ajaran Islam.

3. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan

atau berdekatan dengan makanan yang atidak memenuhi persyaratan

sebagai mana huruf a, b, c, dan d di atas atau benda yang

dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam 9.

Berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal, hal ini sangat erat

sekali kaitannya atau hubungannya dengan makanan yang dimakan santri

Muallaf Pondok Pesantren Modren I’aanatuth Thalibiin, ketika mereka

pulang kerumah orang tuanya yang mereka beragama non muslim atau ketika

orang tuanya membawa makanan untuk anak beliau ketika berkunjung

kepondok Pesantren Modren I’aanatuth Thalibiin.

Pondok Pesantren Modren I’aanatuth Thalibiin adalah sebuah lembaga

pendidikan agama yang terletak terletak di jalan Raya KM. 08 Perawang

Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang didirikan pada tahun 1996.

Awal mula berdirinya pondok ini berdasarkan niat baik pemuka masyarakat

yang pada awalnya dengan penebasan, pemerataanlah yang sampai dengan

pembangunan ruang belajar, mushalla, asrama, perumahan guru dengan cara

9 Ibid.,
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bergotong-royong antar sesama pendiri pondok pesantren beserta masyarakat.

Masyarakat di lingkungan pesantren mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan catatan yang ada di Pondok Pesantren Modren I’aanatuth

Thalibiin Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, hingga saat ini ada beberapa

santri yang muallaf yang berjumlah 11 orang yaitu :

NO
NAMA

AGAMA
ASAL

TEMPAT TANGGAL
LAHIR

TAHUN
MASUK
ISLAM

1 Abdullah Budha Bengkalis, 03 Maret 1987 2007

2 Abdul HalimMa’ruf Budha Medan, 12 April 1988 2008

3 Muhammad Ilham Budha Perawang, 25 Mei 1994 2008

4 Muhammad Sukri Budha Bengkalis, 14 April 1989 2009

5 Riski Ilham Kristen Nias, 25 Januari 1988 2009

6 Saiful Amri Budha Medan, 06 November 1990 2010

7 Aburrahman Budha Medan, 12 Agustus 1992 2010

8 DedeSulaiman Kristen Nias, 28 Maret 1994 2011

9 IlyasHadi Kristen Nias, 24 Februari 1988 2011

10 Mahyudin Kristen Nias, 09 Januari 1990 2011

Nurul Hidayah Budha
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11 Perawang, 27 Mei 1993 2012

Sumber : Pondok Pesantren Modren I’aanatuth Thalibiin Desa Perawang,
Barat Kec. Tualang Kab. Siak10

Adapun yang melatar belakangi mereka masuk agama Islam di

antaranya ialah adanya hidayah dari Allah SWT, perasaan kurang yakin dan

benar akan agama yang dianutnya, dan ada pula karna faktor pernikahan, akan

tetapi para muallaf yang ingin belajar ilmu agama di Pondok Pesantren

Modren I’aanatuth Thalibiin ini, kebanyakan mereka masuk Islam

dikarenakan faktor hidayah dari Allah SWT, mereka para muallaf meyakini

bahwa agama Islam lah yang paling benar dari pada agama mereka

sebelumnya non Islam.

Para muallaf ini menempuh berbagai cara untuk mengenal Islam

seperti mendengarkan ceramah-ceramah atau pengajian yang di adakan di

masjid-mesjid setempat, mendengarkan ceramah agama melalui media televisi

atau siaran radio dan membaca buku,majalah dan lain sebagainya yang

berhubungan dengan agama Islam.Berdasarkan wawancara yang penulis

lakukan dengan salah seorang muallaf yang mondok di Pondok Pesantren

Modren I’aanatuth Thalibiin yang bernama Ayuu Akiong dan di tukar dengan

Abdurrahman sesudah masuk Islam, setelah mereka masuk Islam,

keinginannya untuk mendalami ajaran Islam tampak lebih meningkat lagi.

Sehingga cara-cara yang mereka tempuh untuk belajar mengenal Islam

seperti yang di sebutkan di atas itu masih kurang sempurna dan kurang efektif

10 Data diambil dari Kepala Seksi Kesiswaan, Pondok Pesatren Modren I’aanatuth
Thalibiin (Seorang Santri Muallaf) Hasil Wawancara, 09 April 2013
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untuk mereka pelajari,karena itulah salah satu alasan mereka (Muallaf) untuk

mondok di pesantren modren I’aanatuth Thalibiin, supaya mereka bisa lebih

mendalami ilmu-ilmu Islam 11.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Ayuu Akiong:

“Saya memondok di pesantren ini selain niat untuk menuntut ilmu, saya juga

ingin mengkhusukkan ibadah saya terutama sholat karena dirumah saya

tidak dapat melaksanakan sholat dengan sempurna apalagi khusuk ”12.

Yang menarik untuk diteliti disini adalah, bahwa para santri muallaf

ketika mereka pulang kampung atau berkunjung kerumah orang tuanya

mereka disaat liburan sekolah.  Mereka ikut memakan makanan yang dimasak

atau disembelih  oleh orang tua mereka dan mereka selalu menggunakan

piring atau bejana yang pernah digunakan untuk memasak barang/makanan

yang haram seperti babi.

Hal ini sebagaimana ungkapan oleh salah seorang muallaf yaitu

saudara Gea:

“Saya santri yang mondok di pesantren ini namun saya juga sering
mengunjungi orang tua saya dan saudara saya yang bukan beragama Islam
sekaligus menginap di sana selama liburan pondok dan saya juga ikut
memakan makanan yang dimasak /disembelih oleh orang tua saya, piring,
bejana atau gelas yang saya gunakan adalah piring yanga da dirumah,
karena suda tidak ada piring lagi, kemudian piring tersebut pernah
digunakan orang tua saya untuk menyajikan daging babi. ”13.

11Ayuu Akiong (alias Abdurrahman), Santri Pondok Pesantren Modren I’aanatuth
Thalibiin (Seorang Santri Muallaf) Hasil Wawancara, 09 April 2013

12Ibid. Wawancara,Ayuu Akiong (alias Abdurrahman), Santri Pondok Pesantren Modren
I’aanatuth Thalibiin (Seorang Santri Muallaf).

13Ibid, Wawancara, Gea (alias Mahyudin), Santri Pondok Pesantren Modren I’aanatuth
Thalibiin (Seorang Santri Muallaf).
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Begitu juga sebaliknya, terkadang orang tua mereka juga mengunjungi

mereka ke Pondok Pesantren Modren I’aanatuth Thalibiin, dengan membawa

makanan yang mereka masak dengan menggunakan kuali yang pernah

digunakan untuk memasak barang yang haram dan terkadang mereka

membawa lauk pauk seperti daging ayam  yang mereka sembelih sendiri

maupun yang lainnya.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan

tersebut sebagai sebuah karya ilmiah yang berjudul: “Pandangan Hukum

Islam Tentang Hukum Memakan Masakan Non Muslim (Study Kasus

Sanri Muallaf Pondok Pesantren Modren I’aanatuth Thalibiin Kecamatan

Tualang, Kabupaten Siak)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mengingat luasnya masalah yang timbul

dalam penelitian ini, begitu juga untuk mempermudah memahami serta

menghindari penafsiran yang berbeda - beda tentang penelitian ini,  maka

penulis perlu membatasi terhadap judul ini. Adapun judul penelitian ini

berkaitan dengan pandangan hukum Islam tentang hukum memakan masakan

non muslim (Study Kasus Santri Muallaf Pondok Pesantren Modren

I’aanatuth Thalibiin Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak).

C. Rumusan Masalah
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Berpijak dari latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka

peneliti merumuskan 2 (dua) masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kasus muallaf terhadap makanan yang dimasak oleh

orang tua mereka yang non muslim ?.

2. Bagaimanakah pandangan Islam tentang hukum memakan masakan

orang-orang yang non muslim ?.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ( tugas akhir kuliah) ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus muallaf terhadap makanan yang dimasak oleh

orang tua mereka yang non muslim.

2. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang hukum memakan masakan

orang-orang yang non muslim.

E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan.

Sedangkan manfaat dari dilakukannya penelitian  ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy)

pada Jurusan Ahwal Al - Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Dan Ilmu

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan dan

memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pandangan Islam tentang
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hukum memakan masakan non muslim (Study Kasus Santri Muallaf

Pondok Pesantren Modren I’aanatuth Thalibiin Kecamatan Tualang,

Kabupaten Siak).

3. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan untuk penelitian

berikutnya yang berhubungan dengan ini.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara - cara tertentu secara sistematis yang

diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah,

sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah14. Adapun untuk

metode Penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) ini terdiri dari:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di

Pondok Pesantren Modren I’aanatuth Thalibiin Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena

lokasi penelitian itu merupakan lokasi berlakunya masalah penelitian

sebagaimana tersebut diatas, salah satu Pondok yang menerima muallaf.

2. Populasi dan sempel

Populasi dalam penelitian ini adalah santri muallaf Pondok

Pesantren Modren I’aanatuth Thalibiin Kecamatan Tualang, Kabupaten

Siak yang berjumlah 11 orang.

14Sutrisno Hadi, Metode Reseach, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990),
Cet ke-1., h., 4.
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Dikarenakan jumlah populasinya terlalu sedikit, penulis

mengambil sample sebanyak jumlah populasi yang ada yaitu berumlah

11 orang.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian  ini adalah santri yang muallaf di

Pondok Pesantren Modren I’aanatuth Thalibiin. Sedangkan yang menjadi

objek penelitian  ini adalah pandangan Islam tentang hukum memakan

masakan non muslim (Study Kasus Santri Muallaf Pondok Pesantren

Modren I’aanatuth Thalibiin Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak).

4. Sumber data

Secara garis besar besar sumber data dalam penulisan ini ada 2

(dua) macam:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden

sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan

melalui pengamatan (observasi) dan wawancara15. Adapun sumber

data primernya adalah wawancara langsung kepada Santri Muallaf

Pondok Pesantren I’aanatuth Tahalibiin Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung

diperoleh peneliti dari subyek penelitinya. Peneliti menggunakan

15 Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
Buku Panduan Peyusunan Skripsi, (Pekanbaru: Suska Press, 2011), h., 6
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data ini sebagai data pendukung atau pembantu yang berhubungan

atau berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti yaitu

pandangan hukum Islam tentang memakan masakan non muslim

(Study Kasus Santri Muallaf Pondok Pesantren Modren I’aanatuth

Thalibiin Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak).

5. Tekhnik Pengumpulan Data

a. Metode wawancara atau interview.

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada

suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya  jawab lisan atau

tulisan, di mana dua orang atau lebih saling berhadapan fisik 16.

Dalam hal ini adalah peneliti dengan santri Muallaf.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal - hal

atau variabel yang berupa catatan - catatan, transkip, buku - buku,

surat kabar, majalah - majalah, artikel - artikel, media informasi

(internet), notulen rapat dan lain sebagainya17. Dalam hal ini penulis

menggunkan media foto/camera.

6. Analisa Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode

deskriptif kualitatif, yaitu setelah Penulis mengumpulkan data kemudian

melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan

16 Jonanthan Sarwono, Pintar Menulis Karya Ilmiah Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah,
(Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h., 34

17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta:
Rineka Cipta, 1999), h., 236.
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bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran

yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan

metode sebagai berikut:

 Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data - data yang bersifat

umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang

khusus.

 Induktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data - data yang bersifat

khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data

yang umum.

 Deskriptif

Dengan metode ini penulis menggambarkan secara tepat dan benar

masalah yang dibahas sesuai dengan data - data yang diperoleh,

kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan .

G. SistematikaPenulisan

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu

dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis

ilmiah berupa skripsi, maka penulis susun dengan membagi kepada lima
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bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun

sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II Gambaran umum Kecamatan Tualang yang terdiri dari

letak geografis Kecamatan Tualang,  keadaan penduduk,

agama dan sosial ekonomi, dan sarana pendidikan

Kecamatan Tualang dan gambaran umum Pondok Pesantren

Modren I’aanatuth Thalibiin yang terdiri dari sejarah

berdirinya, visi misi, jenjang pendidikan dan Pengurus serta

majelis guru.

BAB III Tinjauan umum tentang makanan dalam Islam yang terdiri

dari penegrtian, dasar hukum dan ciri-ciri makanan yang

halal dan baik.

BAB IV Hasil Penelitian yang terdiri dari kasus muallaf tentang

makanan yang dimasak oleh orang tua mereka yang non

muslim dan pandangan Islam tentang hukum memakan

masakan orang yang non muslim.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS


