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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan

beberapa hal, antara lain:

1. Praktik arisan rumah tangga yang dilakukan di Desa Laikaaha dalam

menentukan siapa yang memperoleh dana arisan dilakukan dengan melakukan

pengundian. Terdapat dua waktu pengundian, dari 7 kelompok arisan,

kelompok arisan yang melakukan pengundian setiap minggu berjumlah 4

kelompok dan kelompok arisan yang melakukan pengundian setiap bulan

berjumlah 3 kelompok. Besaran iuran bagi yang melakukan pengundian setiap

minggu yakni Rp 15.000, sedangkan kelompok arisan yang melakukan

pengundian setiap bulang memiliki jumlah iuran yang berbeda-beda, yakni Rp

50.000 per bulan, Rp 200.000 per bulan, dan Rp 300.000 per bulan.

2. Dalam praktik arisan rumah tangga yang dilakukan di Desa Laikaaha tidak

terdapat adanya gharar atau ketidak jelasan dalam pelaksanaannya, tidak

ditemukan adanya indikasi tadlis atau penipuan, serta tidak mengandung Riba.

Sabaliknya, dalam praktik arisan terdapat unsur tolong menolong antar anggota

arisan. Karena hakikatnya para anggota arisan sedang memberikan pinjaman

tanpa bunga kepada anggota arisan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Sehingga apabila ditinjau dari perspektif ekonomi syariah maka praktik arisan

yang dilakukan di Desa Laikaaha pada dasarnya dibolehkan selama

pelaksanaannya adil, transparan, tidak merugikan siapapun, serta tidak ada
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unsur riba di dalamnya. Hal ini merujuk pada dasar hukum muamalah yaitu

boleh.

B. Saran

Dari hasil penelitian tersebut penulis akan mengajukan saran yang dapat

menunjang pelaksanaan arisan, antara lain:

1. Para anggota arisan hendaknya mempertahankan konsistensi dalam membayar

iuran arisan sejak pertama kali dibentu sampai semua anggota arisan

mendapatkan dana arisan tersebut. Jangan sampai ada anggota arisan yang

merasa terdzalimi atas keterlambatan para anggota arisan dalam menyetorkan

iuran arisannya.

2. Setiap kelompok arisan hendaknya menjunjung tinggi akhlak-akhlak islami

dalam pelaksanaan kegiatan arisan. Hendaknya kebiasaan yang kurang baik

dari ibu-ibu anggota arisan dalam hal ini ghibah, riya, dihilangkan. Hal tersebut

bisa diminimalisir dengan cara melakukan pengajian terlebih dahulu sebelum

penentuan yang mendapatkan dana arisan dilakukan. Sehingga setiap

kelompok mempunyai kesempatan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan.


