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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

Tinjauan mengenai penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai acuan 

referensi, bahan pembanding, sekaligus sekaligus bentuk pertanggung jawaban 

orisinalitas untuk menghindari terjadinya duplikasi atau plagiasi (tiruan) karya 

ilmiah. Beberapa penelitian terdahulu yang memiki keterkaitan dengan penelitian 

ini diantaranya:  

1. Muhammad Zulkifli La Niasa (2019), Judul Penelitian Efektifitas Peraturan 

Daerah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur’an Pada 

Usia Sekolah Dan Bagi Masyarakat Islam di Kelurahan Anawai Kecamatan 

Wua-Wua Kota Kendari Dalam Perspektif Hukum Islam. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan sosiologis hukum yang dilakukan di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dan 

difokuskan obyek penelitiannya di kelurahan Anawai. Hasil penelitiannya 

menemukan berbagai faktor dan kendala upaya pemberantasan Buta buta 

aksara al-Qur’an yakni faktor pemerintah, faktor masyarakat, faktor 

lingkungan dan faktor proses pembelajaran. Untuk mengatasi berbagai masalah 

yang dihadapi ditempuh melalui intensitas program yang selaras dengan 

Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2015. 

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian kualitatif yang 

digunakan serta sumber dokumen utama yakni Peraturan Daerah Nomor 17 

tahun 2015 sebagai sumber hukum yang dianalisis, Namun terdapat 
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pernbedaan dengan penelitian ini yakni pada fokus penelitian yang dipilih 

yakni DPRD Kota Kendari. Perbedaan lain juga terletak pada model analisis 

yang lebih diarahkan pada upaya mengkaji proses penetapan sekaligus 

implementasi Peraturan Daerah pada masyarakat. 

2. Nurain Adam (2010), dengan judul penelitian, Implementasi Perda Tentang 

Pendidikan al-Qur’an Terhadap Kemampuan Baca Tulis al-Qur’an Siswa di 

SMK Negeri I Marisa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, melalui 

pendekatan pedagogis, psikologis, teologis normatif dan yuridis. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa penerapan Perda Nomor 14 tahun 2007 

tentang pendidikan al-Qur’an belum optimal diterapkan di SMK Negeri I 

Marisa. Hal ini disebabkan karena program ini teritengarasi dengan materi 

pendidikan Islam lainnya.  Penelitian ini merekomendasikan perlunya program 

tambahan di luar sekolah dengan bekerjasama dengan lembaga Tempat 

Pengajian al-Qur’an bekerjasama dengan orang tua siswa. 

Referensi yang dipergunakan dari hasil penelitian ini adalah pendekatan yang 

digunakan dalam analisis deskriptifnya, terutama pada aspek pendekatan 

yuridisnya (hukum). Aspek yuridis ini sangat erat kaitannya dengan deskripsi 

implementasi Peraturan Daerah berdasarkan sudut pandang atau perspektif 

hukum baik hukum positif, hukum Islam dan peraturan pendidikan dan 

pengajaran di sekolah secara spesifik yang dijadikan sebagai bahan analisis.  

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi yakni di Provinsi 

Gorontalo dan Peraturan Daerah dengan tema yang sama mengenai program 
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bebas buta aksara al-qur’an. Demikian pula persamaan metode analisis 

deksriptifnya .digunakan dalam penelitian ini. 

3. Muhammad Nurman (2012), berjudul Pemberantasan Buta Huruf Arab 

(Huruf Hijaiyah) Pada Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Desa Bayan Kecamatan 

Bayan Kabupaten Lombok Utara. 

Dalam jurnal disimpulkan bahwa upaya pemberantasan buta huruf Arab pada 

ibu-ibu rumah tangga di desa binaan Bayan, Lombok Utara, cukup efektif 

meskipun waktu pelaksanaannya tergolong sangat singkat. Hal ini disebabkan 

karena tutor memiliki pengalaman dan kompetensi dalam pengajaran huruf 

Arab, termasuk untuk kalangan orang dewasa. Melalui pertemuan empat kali 

pertemuan saja, seluruh warga belajar (ibu-ibu) mampu mencapai ketuntasan 

belajar individual maupun klasikal rata-rata diatas 80 persen.  

Salah satu aspek yang menarik dijadikan bahan penelitian dalam jurnal ini 

adalah strategi yang digunakan dalam pengajaran huruf arab dalam bentuk 

kursus singkat oleh tutor professional. Metode pengajaran yang digunakan 

adalah model tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat adat sehingga 

mudah diserap oleh peserta didik.  

Penelitian ini memiliki banyak perbedaan dengan penelitian ini, mekipun 

demikian referensi bagaimana menerapkan program pembelajaran al-Qur’an 

khususnya pada dunia pendidikan atau kalangan pelajar digunakan dalam 

penelitian ini, 
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4. Asdin (2014), melakukan penelitian yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan 

Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puwatu.  

Temuan penelitiannya menunjukan bahwa sebelum menikah, calon pengantin 

terlebih dahulu melalui proses pembimbingan dari seorang tutor dari KUA di 

kecamatan Powatu. Salah satu materi bimbingan adalah kemampuan baca tulis 

al-Qur’an. Proses ini sangat efektif dalam mempersiapkan calon pengantin 

secara fisik maupun psikis dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang 

sakinah mawadah dan warrahmah.  

Referensi yang dijadikan acuan dalam penelitian tersebut adalah metode 

pengajaran baca tulis al-Qur’an pada masyarakat muslim, utamanya pada calon 

pengantin sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005. Strategi pembinaan 

dan pengajaran dalam bentuk kursus ini dapat ditransformasi pada seluruh 

sasaran obyek penelitian, termasuk pada anggota DPRD Kota Kendari. 

Dari beberapa perbedaan dengan penelitian baik tema maupun metodenya, 

beberapa persamaan yang menjadi referensi  penelitian ini diantaranya adalah 

model pembelajaran al-Qur’an pada masyarakat, khususnya bagi calon 

pengantin pada institusi KUA. 

5. Nurdin Yusuf (2008) mahasiswa yang meneliti Peranan Pendidikan Agama 

Islam Dalam Pemberantasan Buta Baca Tulis al-Qur’an Siswa SD Negeri 

Lamendora Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe. 

Hasil penelitian disebutkan bahwa peran lembaga pendidikan formal sangat 

efektif dalam memberantas Buta Baca Tulis Al-Qur’an baik dari model 

pengajaran serta prosedur pembelajarannya. Salah satu metode pembelajaran 
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yang efektif diterapkan adalah model pembelajaran huruf hijaiyah secara 

khusus di luar kelas terutama pada saat shalat Zuhur dan shalat Jum’at bersama. 

Referensi yang dipergunakan dari penelitian tersebut adalah program 

pendidikan dan pengajaran baca tulis al-Qur’an pada usia sekolah secara 

spesifik yang dapat komparasikan dengan program yang diterapkan pada 

masyarakat secara umum sesuai konten atau isi Peraturan Daerah Nomor 17 

Tahun 2005.  

6. Lisnawati (2009), penelitiannya berjudul Peranan Majelis Taklim 

Khairunnisa Dalam Memberantas Buta Aksara al-Qur’an di Desa 

Lalonggaluku Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe. 

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa program pemberantasan buta aksara al-

Qur’an yang dilakukan Majelis Taklim Khairunnisa bertujuan meminimalisasi 

angka buta aksara dan telah menunjukan keberhasilan yang cukup signifikan. 

Faktor pendukung dan penghambat program meliputi masalah pengurus dan 

anggota, fasilitasdan pendanaan serta dukungan pemerintah dan masyarakat.  

Referensi riset yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah peran 

lembaga kemasyarakatan Islam dalam hal ini adalah kelompok-kelompok 

majelis taklim dalam upaya pemberantasan buta aksara al-Qur’an khususnya 

di wilayah Kota Kendari yang menjadi lokasi penelitian. 

2.2 Konsep Peraturan Daerah 

2.2.1 Pengertian Peraturan Daerah 

Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten 
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dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah 

Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Keberadaan 

Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat 

kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab 

dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan 

lebih lanjut berupa Peraturan Daerah (Wirjosoegito, 2004:14).  Menurut Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah 

Peraturan Perundang- Undangan yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Sedangkan menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan 

disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan 

pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang 

otonomi dan tugas pembatuan (Manan, 2005:3). 

2.2.2 Landasan dan Dasar konstitusi Peraturan Daerah. 

 

Charles O Jones mengemukakan mengenai implementasi suatu program, 

“implementation is the set of activities directed toward putting a program into 

effect” implementasi merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk 

melaksanakan suatu program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat 

tertentu, dimana implementasi kebijakan terdiri dari tiga aktivitas itama yang sangat 

penting yaitu organization, interpretation, and application.  

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi terdapat tiga aktivitas 

utama yang sangat penting.  
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1. Organisasi, merupakan kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau 

penataan kembali sumber daya manusi, unit-unit serta metode untuk 

menjadikan program berjalan. Organisasi berkaitan dengan koordinasi dan 

arah pencapaian tujuan. Pada aspek organisasi meliputi komitmen pada 

sasaran, penataan sumber daya, perintah atasan, sanksi bagi pelanggar, 

standar prosedur operasional, kesatuan antar pelaksana, pembatasan 

kewenangan, pengetahuan informasi, tanpa tekanan tertentu dan perubahan 

yang dilakukan. 

2. Interpretasi, keberhasilan pelaksanaan yang terpenting adalah adanya 

pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan maupun 

penerima kebijakan atas pedoman pelaksanaan, karena itu perlu diupayakan 

adanya saling pengertian antara aparat pelaksana dengan masyarakat 

sebagai penerima manfaat. Menurut Jones dengan mengutip pernyataan 

George C. Edwards, mengatakan “mereka yang menerapkan 

keputusan/kebijakan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan” 

(Jones. 1994:320). 

3. Aplikasi atau penerapan, merupakan suatu proses dinamis dimana para 

pelaksananya ataupun  para petugas diarahkan oleh pedoman program 

maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi 

yang actual.  

Oleh sebab itu terkait apa yang telah dikemukakan oleh Charles O Jones, 

maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin 

lebih jelas dan luas, dimana implementasi merupakan proses yang memerlukan 

tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. 
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Dalam islam juga mengajarkan bahwa perkataan dan perbuatan harus 

diselaraskan. Dimana sesuatu yang telah dikatakan hendaklah dilaksanakan sesuai 

perkataan yang telah diucapkan. Allah berfirman dalam QS. As-Saff ayat 3: 

 َكُبرَ َمْقًتا ِعْنَد اّللٰهِ اَْن تَ قرْولرْوا َما ََل تَ ْفَعلرْونَ 

Terjemahnya: “(itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan 

apa-apa yang tidak kamu kerjakan”. (QS. As-Safft 61: ayat 3)  . 

Dalam menyusun perundang-Undangan termasuk Peraturan Daerah 

(PERDA) harus memiliki pijakan konstitusional. Landasan perudang-undangan 

yang berkualitas meliputi: 

1. Landasan Yuridis, Yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan 

(bevoegheid competentie) pembuat Peraturan Perundang-Undangan 

Landasan ini dibagi menjadi dua: dari segi formil landasan ini Landasan ini 

dibagi menjadi dua: dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan 

bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu; dari   segi   materiil 

sebagai  dasar  hukum  mengatur  hal-hal tertentu.  

2. Landasan sosiologis, Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat harus 

dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Hukum 

yang dibentuk harus sesuai dengan hukum hidup (the living law) dalam 

masyarakat.  

3. Landasan filosofis, yakni dasar filsafat atau pandangan atau ide yang 

menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan pemerintah ke 

dalam suatu rancana atau draft peraturan negara. Suatu rumusan. Perundang-
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Undangan harus mendapat pembenaran (rechvaardinging) yang dapat 

diterima dan dikaji secara filosofis. 

4. Landasan politis yakni dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi 

dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan pemerintah ke dalam suatu 

rancana atau draft peraturan negara. (Manan, 2009:25). 

2.2.3 Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah 

 

Peraturan Daerah merupakan produk legislasi Pemerintahan Daerah, yakni 

Kepala Daerah dan DPRD.Sesuai Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, Peraturan Daerah 

merupakan hak legislasi konstitusional Pemeritahan Daerah dan DPRD. Rancangan 

Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Walikota/Bupati yang 

tertuang pada Pasal 140 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah harus mendapat persetujuan 

bersama DPRD dan Gubernur atau Walikota/Bupati.Tanpa persetujuan bersama, 

Rancangan Peraturan Daerah tidak dibahas lebih lanjut. Rancangan Peraturan 

Daerah yang sudah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau 

Walikota/Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau 

Walikota/Bupati untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Penyampaian 

Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari, 

terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah 

ditetapkan oleh Gubernur atau Walikota/Bupati paling lama 30 hari sejak rancangan 

tersebut disetujui bersama yang tertera dalam Pasal 144 ayat (1), (2), dan (3) UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
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2.2.4 Materi Muatan Peraturan Daerah 

 

Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan turunan dari Perundang-

Undangan di atasnya atau dengan kata lain bersumber dari peraturan di atasnya. 

Oleh karena itu materi atau isi (konten) Peraturan Daerah termasuk susunannya 

memiliki keterkaitan dengan yang terdiri dari beberapa bagian (BAB) Pasal (sub 

BAB) dan ayat-ayatnya.  Materi-materi tersebut pada umumnya berisi bagian 

umum, isi Peraturan Daerah, prosedur maupun tata laksana Peraturan Daerah, 

sangsi hukum serta penjelasan perubahannya. Peraturan Daerah sebagaimana 

peraturan perundang-undangan lain, biasanya dilengkapi penjelasan sebagai tafsir 

dari redaksional yang masih bersifat universal.  

Peraturan Daerah mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah mengandung beberapa 

asas yang terkandung dalam Pasal 138 ayat (1) yakni: pengayoman, kemanusiaan, 

kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, Keadilan, 

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian 

hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Pemerintah daerah dapat 

memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan. 

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan  yang tertera pada Pasal  137,  meliputi:  kejelasan  tujuan, 

kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian anatara jenis dan materi 

muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, 

keterbukaan. 
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2.2.5 Asas-Asas Peraturan Daerah 

 

Prinsip-prinsip mendasar dari Peraturan Daerah menyangkut dasar-dasar 

dari penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan otonomi yang diberikan 

kepada daerah tertentu. Penyelenggaran Pemerintahanan Daerah dikenal dengan 

tiga prosedur atau asas penting yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan 

tugas pembantuan (Munir, 2013:103). Asas-asas tersebut lebih lengkapnya diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Asas Desentralisasi 

Desentralisasi berasal dari bahasa latin “de” yang artinya dan “centrum” 

yang artinya pusat. Sehingga desentralisasi berarti melepas atau mejauh dari 

pusat. Asas desentralisasi adalah asas yang dimaksud memberikan 

wewenang dari pemerintah negara pemerintah lokal untuk mengatur dan 

mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang 

biasanya disebut dengan otonomi (Santoso, 2015:43). 

Pembagian bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut 

tingkat peralihan kewenangan. Berupa kewenangan untuk merencanakan, 

memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga 

yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, antara lain: 

1) Dekonsentrasi. 

2) Delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah. 

3) Pelimpahan kewenangan (delegasi) ke pemerintah daerah. 

4) Peralihan  fungsi  dari  lembaga-lembaga  Negara  ke  Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) (Huda, 2012:62). 
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2. Asas Dekosentrasi 

Pelaksanaan desentralisasi terdapat beberapa tingkat peralihan kewenangan, 

yakni kewenangan merencanakan, mencetuskan, dan mengatur dari 

pemerintah pusat ke lembaga-lembaga yang lain, aspek dari hubungan 

kewenangan ini adalah dekonsentrasi (Santoso, 2016:54). 

3. Asas Pembantuan 

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disamping pengertian 

otonomi dijumpai istilah “medebewind” atau yang biasa disebut dengan 

“Tugas Pembantuan” yang mengandung arti bahwa kewenangan 

Pemerintah Daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari Pemerintah 

Pusat,  atau   Pemerintah   Daerah   yang   lebih   tinggi   tingkatannya 

(Widjaja, 2014:169). 

2.2.6 Fungsi Peraturan Daerah 

 

Fungsi Peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah 

dirumuskan dalam Pasal 236, sebagai berikut: 

1. Menyelanggarakan   peraturan   dalam   rangka   penyelenggaraan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan 

2. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan 

Perundang-Undangan  yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah. 

3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan 

masing-masing kepentingan umum (Indarti, 2007:323). 
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2.3 Konsep Bebas Buta Aksara al-Qur’an 

2.3.1 Pengertian al-Qur’an 

Bila ditinjau dari segi bahasa terdapat berbagai pendapat para ahli mengenai 

pengertian al-Qur’an. Sebagian berpendapat, penulisan lafal al-Qur’an dibubuhi 

huruf hamzah. Pendapat lain mengatakan penulisannya tanpa dibubuhi huruf 

hamzah Syafi’I, al-Farra, dan al-Asy’ari termasuk diantara ulama yang berpendapat 

bahwa lafal al-Qur’an ditulis tanpa huruf hamzah (Ash-Shalih, 1991:10). Hasbi 

Ash-Shiddieqy mengatakan, al-Qur’an menurut bahasa, ialah bacaan atau yang 

dibaca. al-Qur’an adalah masdar yang diartikan dengan arti isim maful, yaitu 

maqru, yang dibaca (Ash-Shalih, 1991:16). Definisi al-Qur’an dikemukakan oleh 

al-Zarqani, al-Qur’an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

dari permulaan surat al-Fatihah sampai akhir surat al-Naas. 

Berbagai pemahaman al-qur’an secara lugbawy (bahasa) al-Qur’an dapat 

diartikan berarti saling berkaitan, berhubungan antara satu ayat dengan ayat lain, 

dan berarti pula bacaan. Selanjutnya al-Qur’an secara rinci didefinisikan oleh 

Manna al-Qathan, bahwa:  

al-Qur’an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad SAW dan 

membacanya adalah ibadah. Maka tidak termasuk perkataan berasal selain dari 

Allah, seperti perkataan manusia, jin dan malaikat. Dengan rumusan yang 

diturunkan kepada Muhammad SAW tidak termasuk segala sesuatu yang 

diturunkan kepada nabi ebelum Muhammad SAW. Al-Qur’an diturunkan 

Allah dengan lafalnya. Membacanya adalah perintah, karena itu, membaca al-

Qur’an adalah ibadah (Ash-Shalih, 1991:21). 

 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Abdul Wahhab Khallaf memberikan 

definisi bahwa:  

Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah, 

Muhammad bin Abdullah melalui al-Ruhul Amin, al-Qur’an terhimpun dalam 

mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri surat al-Naas, 

disampaikan kepada kita ecara mutawatir dari generasi ke generasi secara 
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tulisan maupun lisan. Ia terpelihara dari perubahan atau pergantian (Khallaf, 

1972:23). 

 

Berdasarkan berbagai pemikiran defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa al-

Qur’an adalah kalamullah (firman) Allah yang disampaikan kepada Nabi 

Muhammad melalui Jibril sebagai pedoman manusia dan terdiri dari surat al-fatihah 

hingga surat An-Naas berikut ayat-ayatnya. Pemahaman mengenai Al-Qur’an ini 

bersifat universal karena selain tulisan dan bacaannya, juga sekaligus menyangkut 

nilai-nilai ajaran dan isi kandungannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-

hari umat manusia. 

2.3.2 Buta Aksara al-Qur’an 

Pemahaman konsepsi buta baca tulis al-Qur’an dimaksudkan untuk 

memberikan indikator yang umum sekaligus membatasi ruang lingkup al-Qur’an 

yang universal sifatnya. Obyek kajian buta baca tulis al-qur’an ini  dimaksudkan 

pada dunia Pendidikan dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, berarti 

pula yang belum mampu membaca dan menulis huruf-huruf dasar al-Qur’an atau 

yang biasa dikenal dengan huruf hijaiyah. Meskipun demikian, perlu pula dikaji 

konsepsi al-Qur’an secara umum untuk memperoleh benang merah yang sesuai 

dengan tujuan penelitian (Nata, 1996:16). 

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa buta baca 

tulis al-Qur’an adalah ketidak-mampuan seseorang yang dalam penelitian ini adalah 

siswa yang tidak dapat membaca dan menulis huruf-huruf dasar dalam al-Qur’an. 

Dengan kata lain, siswa yang belum dapat membaca dan menuliskan huruf-huruf 

hijaiyah, bukan membaca dan menulis al-Qur’an secara umum. 
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2.3.3 Pendidikan Baca Tulis al-Qur’an 

Dalam lingkungan pendidikan formal (sekolah), program pemberantasan 

baca tulis al-Qur’an pada umumnya dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam. 

Gambaran ini menunjukan bahwa upaya pemberantasan buta baca tulis al-Qur’an 

merupakan tugas dan tanggung-jawab guru bidang studi pendidikan agama Islam. 

Namun demikian, dalam perkembangannya, mengingat pentingnya pengenalan al-

qur’an dalam pembelajaran agama Islam di sekolah, biasanya pihak sekolah 

mengambil kebijakan menghadirkan guru khusus (Guru mengaji) di sekolah untuk 

membantu guru agama Islam. Oleh karena itu dalam kajian teoritis ini  orientasi 

pemahaman konsep terletak pada prinsip-prinsip, metode, prosedur, dan berbagai 

bentuk pengajaran huruf hijaiyah. 

Pembelajaran baca tulis al-Qur’an (BTA) pada dasarnya merupakan 

pengajaran bahasa Arab, terutama menyangkut dasar-dasar pengenalan huruf-huruf 

Arab kepada siswa. Dalam pengajaran bahasa, Mulyanto Sumardi mengemukakan: 

Perlunya membedakan antara approach (pendekatan) metode dan teknik. 

Approach adalah suatu keyakinan, filsafat, atau asumsi dasar tentang ilmu yang 

akan diajarkan. Tentang bahasa misalnya, terdapat apa yang disebut aural-oral 

approach, yaitu suatu pandangan bahwa bahasa adalah sesuatu yang didengar 

dan diucapkan, sedangkan tulisan hanyalah perwujudan dari ajaran itu. Metode 

adalah rencana menyeluruh yang berhubungan dengan penyajian bahan 

pelajaran secara teratur yang didasarkan atas suatu approach. Teknik adalah 

implementasi metode di dalam kelas (Sumardi, 1974:11-14). 

 

Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa pengajaran baca tulis al-Qur’an 

pada dasarnya lebih beorientasi pada pembacaannya, sementara penulisan 

merupakan hasil dari proses mendengar dan mengucapkannya. Selanjutnya 

Selanjutnya Mulyanto Sumardi juga mengemukakan mengenai 4 kegiatan yang 

harus dilakukan dalam pengajaran bahasa yakni:  



24 

 

Gradasi, presentasi dan repetisi. Seleksi maksudnya pemilihan bahan yang 

akan diajarkan. Gradasi maksudnya adalah pentahapan bahan yang akan 

diberikan kepada murid. Presentasi maksudnya adalah bagaimana cara 

menyajikan bahan yang sudah dikelompokkan itu sehingga dipahami oleh 

murid dan Repetisi adalah pengulangan bahan (Sumardi, 1974:16). 

 

Dengan demikian berarti bahwa dalam pengajaran huruf hijaiyah diperlukan 

empat langkah yakni pemilihan materi ajar, tahapan pengajaran, penyajian dan 

pengulangan. Keempat langkah ini dipergunakan dalam pengajaran dasar huruf 

hijaiyah. 

Dalam memilih metode pengajaran huruf hijaiyah, Mahmud Yunus 

menyebutkan empat metode pengajaran, sebagai berikut: 

1. Metode Abjad, menurut metode ini, mulai diajarkan nama-nama semua 

huruf sekaligus, kemudian barisnya, lalu berpindah ke kata-kata, dan 

seterusnya kalimat. 

2. Metode Bunyi, menurut metode ini yang diajarkan mula-mula adalah bunyi 

huruf-huruf itu setelah diberi tandagaris. 

3. Metode kata-kata, di dalam metode ini yang diajarkan mula-mula adalah 

kata-kata, sedapat mungkin dengan gambarnya.  

4. Metode kalimat, metode ini memulai dengan kalimat, kemudian diuraikan 

menjadi kata-kata, seterusnya menjadi huruf-huruf (Hidayat, 1992:29-33). 

 

Metode tersebut sesungguhnya merupakan metode membaca permulaan 

bagi anak-anak pada tiap-tiap bahasan. Metode ini juga diberlakukan pada 

pengajaran membaca permulaan bagi anak-anak Arab sebagaimana dikemukakan 

oleh Qawrah sebagai berikut:  

Pada pengajaran permulaan bagi anak-anak di Arab dilakukan empat metode. 

Pertama adalah metode huruf, yaitu mengajarkan mula-mula nama-nama 

huruf, kemudian huruf-huruf itu ditulis dengan barisnya, panjang atau pendek. 

Lalu huruf-huruf itu disusun menjadi kata, dan kata-kata menjadi kalimat. 

Kedua, adalah metode kata, yaitu memberikan sebuah kata, kemudian mengeja 

huruf-hurufnya sesuai dengan barisnya. Ketiga, metode bunyi, yaitu 

memberikan sebuah kata yang sudah diketahui maknanya oleh murid dengan 

dilengkapi dengan gambar. Kemudian menganalisis huruf demi huruf. Dan 

Keempat adalah metode kalimat, yaitu memberikan sebuah kalimat sempurna 

yang kemudian diuraikan menjadi kata-kata, lalu menjadi huruf-huruf 

(Hidayat, 1992:33). 
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Sebenarnya belajar baca tulis al-Qur’an itu adalah merupakan bagian 

daripada belajar bahasa Arab. Bahkan ia merupakan tindak awal daripada belajar 

Bahasa tersebut. Berbagai metode telah diterapkan dalam proses pembelajaran baca 

tulis al-Qur’an, tetapi sejauh ini metode-metode tersebut hendaknya senantiasa 

dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi spesifik sekolah tertentu. 

2.3.4 Program Pemberantasan Buta Baca-Tulis al-Qur’an 

Program pemberantasan buta baca tulis al-Qur’an merupakan salah satu 

program pendidikan utamanya menyangkut program pembelajaran pendidikan 

agama Islam baik dalam lingkungan pendidikan formal, non formal maupun 

informal. Program ini telah menjadi issue nasional yang dikembangkan pada setiap 

intitusi pendidikan Islam baik madrasah, pesantren, majelis ta’lim dan sebagainya. 

Dalam lingkungan Sekolah, program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk 

mengurangi angka buta-baca tulis al-Qu’ran di tingkatan siswa (Khaeruddin, 

2000:1). Hal ini dimaksudkan selain sebagai program pembelajaran bahasa Arab 

juga sebagai upaya memperkenalkan nilai-nilai ajaran Islam sejak dini kepada 

peserta didik. Sebagaimana program pendidikan lainnya, program ini juga 

ditentukan oleh berbagai faktor yang secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh terhadap berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemberantasan 

sebagaimana yang dimaksudkan. Faktor-faktor tersebut terkait erat dengan berbagai 

komponen pendukung sekolah utamanya menyangkut program pembelajaran baca-

tulis al-Qur’an yang menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agama Islam. 

Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut memiliki relevasi dengan input 

pendidikan yang tersedia disekolah baik menyangkut kebijakan pendidikan, 

ketersediaan sarana dan prasarana, faktor pendidik (guru), faktor siswa dan 
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masyarakat. Output (hasil, tujuan) yang ingin dicapai adalah mengurangi angka 

buta baca tulis al-Qur’an di tingkatan siswa sekolah dasar umumnya.  

Mengenai faktor-faktor yang berperan dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran agama Islam, Khaerudin lebih jauh menjelaskan sebagai berikut:  

Secara umum, intitusi pendidikan belum berpihak pada upaya mendukung 

pembelajaran agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan kebijakan 

pendidikan (sekolah) yang kurang mendukung sehingga berakibat pula pada 

minimnya penyediaan sarana dan prasarana, ketersediaan guru agama Islam, 

rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran agama Islam, serta minimnya 

keterlibatan dan partisipasi orang tua maupun masyarakat dalam mendukung 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Keadaan ini menyebabkan kualitas 

pendidikan agama Islam di satu sisi semakin menurun dan di sisi lain tujuan 

pendidikan Islam menghadapi hambatan yang serius (Khaeruddin, 2000:5). 

 

Pemikiran tersebut mengindikasikan bahwa program pembelajaran Agama 

Islam belum optimal dapat diwujudkan, karena lemahnya dukungan faktor-faktor 

input pembelajaran secara umum. Ini berarti pula bahwa program pembelajaran 

baca tulis al-Qur’an sebagai salah satu bagiannya juga mengalami hambatan. 

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Khaeruddin menawarkan 

beberapa solusi sebagai berikut: 

Dalam meningkatkan pembelajaran agama Islam di sekolah-sekolah selain 

perlu dukungan input pendidikan yang dimiliki juga harus didukung oleh 

berbagai institusi pendidikan non formal maupun Informal lainnya. Sehingga 

upaya menanamkan nilai-nilai ajaran islam dapat menyeluruh dan merupakan 

hasil kerjasama semua pihak (Khaeruddin, 2000:5). 

 

Berbagai uraian tersebut mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang 

hendaknya dilakukan dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan agama Islam, 

khususnya upaya pemberantasan buta baca tulis al-Qur’an tidak saja dilakukan 

dengan memberdayakan input pendidikan berupa kebijakan, sarana dan prasarana, 

guru dalam hal ini guru agama Islam, meningkatkan minat belajar agama Islam di 

tingkatan siswa, tetapi lebih dari itu perlunya dukungan kelembagaan Islam lainnya. 
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Selain itu berbagai upaya yang dilakukan secara praktis antara lain melalui 

program-program kokurikuler yang sifatnya menunjang pembelajaran di kelas. 

2.4 Konsep Maqashid Al-Syariah 

2.4.1 Pengertian Maqashid Al-Syariah 

Secara etimologi, maqasid al Syariah merupakan istilah gabungan dari dua 

kata maqasid dan al Syariah. Maqasid adalah bentuk plural dari maqsud, qasd, 

maqsid atau qusud yang merupakan derivasi dari kata kerja qasada yaqsudu, 

dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan 

tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan 

kekurangan i(Bakri, i1996:61). iSyariah, isecara ietimologi ibermakna ijalan imenuju 

imata iair, ijalan imenuju imata iair iini idapat ipula idikatakan isebagai ijalan ikearah isumber 

ipokok ikehidupan. iSyariah isecara iterminologi iadalah ial inusus ial imuqaddasah i(teks-

teks isuci) idari ial-Quran idan ial-Sunnah iyang imutawatir iyang isama isekali ibelum 

idicampuri ioleh ipemikiran imanusia. iMuatan iSyariah idalam iarti iini imencakup 

iaqidah, iamaliyyah, idan ikhuluqiyyah i(Bakri, i1996:61). 

Secara iterminologis, imaqasid ial iSyariah idapat idiartikan isebagai inilai idan 

imakna iyang idijadikan itujuan idan ihendak idirealisasikan ioleh ipembuat isyariah i(Allah 

iSWT) idibalik ipembuatan isyariat idan ihukum, iyang iditeliti ioleh ipara iulama imujtahid 

idari iteks-teks isyariah iSementara, iMuhammad iThohir iIbnu iAshur imembagi imaqasid 

iSyariah imenjadi idua idan imendefinisikan ikeduanya: ipertama, imaqasid ial itashri’ ial 

iammah iadalah imakna-makna idan ihikmah iyang itersembunyi ipada iseluruh iatau 

imayoritas ihukum, iyang imana isubtansi ihukum itersebut itidak iterikat iruang ihukum 

isecara ikhusus. iKedua, imaqasid ial ikhasah iadalah icara-cara iyang idikehendaki ishari’ 
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iuntuk imerealisasikan ikemanfaatan imanusia, iatau iuntuk imenjaga ikemaslahatan 

iumum idalam iamal iperbuatan iyang ikhusus i(Ashur, i2001:14). i 

Dari idua idefinisi idi iatas ibisa iditarik ikesimpulan ibahwa imaqasid iSyariah 

iadalah itujuan-tujuan iakhir iyang iharus iterealisasi idengan idiaplikasikannya isyariat. 

iMaqasid ial iSyariah ibisa iberupa imaqasid iSyariah ial‘ammah, iyang imeliputi 

ikeseluruhan iaspek isyariat idan imaqasid iSyariah ial ikhasah iyang idikhususkan ipada 

isatu ibab idari ibab-bab isyariat iyang iada, iseperti imaqasid ial iSyariah ipada ibidang 

iekonomi, ihukum ikeluarga idan ilain-lain, iatau imaqasid iSyariah ial-juz’iyyah iyang 

imeliputi isetiap ihukum ishara’ iseperti ikewajiban ishalat, idiharamkannya izina, idan 

isebagainya. iMaqashid ial-Syariah ipada idasarnya imerupakan iperspektif ihukum 

idalam ikonteks iIslam iyang idigunakan isebagai ipedoman ihidup iindividu imaupun 

ikelompok-kelompok itertentu idalam imasyarakat. 

2.4.2 Tujuan iMaqashid iAl-Syariah 

Dasar ipemikiran idalam imenetapkan imaqasid iyaitu idengan ifitrah, imaslahah, 

idan ita’lil. iOperasionalisasi iteori imaqasid idengan itiga icara iyaitu imelalui ial iMaqam, 

iIstiqra’ i(induksi), idan imembedakan iantara iwasail idan imaqasid. iTujuan iumum 

i(maqasid ial‘amah) isyariah idari iseluruh ihukum iadalah itujuan iyang itidak ihanya 

idikhususkan ipada isatu ihukum. iSeperti itujuan idari iibadah isecara iumum iadalah iuntuk 

imengagungkan iAllah iSWT idan itakut ikepada-Nya iserta itawakkal idan imenyerahkan 

isegala iurusan ikepadaNya. iSetiap ihukum ibaik iberupa iperintah imaupun ilarangan 

iadalah ibertujuan iuntuk iberibadah idan iberagama ikepada iAllah, imendatangkan 

ikemaslahatan idan imenolak ibahaya, imemudahkan idan imenghilangkan ikesulitan. 

iMenjaga iketeraturan iumat, idan imelestarikan ikebaikan imereka, ikebaikan iini 

imencakup ikebaikan iakal, iperbuatan, idan ikebaikan ilingkungan isekitarnya. i 
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Selanjutnya iIbnu iAshur imembatasi imaqasid ial iammah idengan iempat isyarat 

iyang imendasari itujuan iMaqashid ial-Syariah iyaitu: 

Pertama, ibersifat itetap i(al ithubut). iKedua, ijelas i(al iduhur), iyaitu ibersifat ijelas 

itidak imenimbulkan iperselisihan idalam imenjelaskan iarti iseperti imenjaga 

iketurunan isebagai itujuan idari idisyariatkannya inikah. iKetiga, iterukur i(indibat), 

iyaitu isuatu iarti imempunyai ibatasan iyang irinci iseperti imenjaga iakal isebagai 

itujuan idishariatkannya ihukuman icambuk iketika imabuk. iDan iKeempat, iotentik 

i(itrad), iyaitu ijika isuatu itujuan ishara’ itidak idiperdebatkan ikarena iperbedaan 

idaerah, ietnis, idan iwaktu iseperti itujuan ikesepadanan idalam ipergaulan isuami iistri. 

iSetiap itujuan isyariah isecara iumum ibertujuan iuntuk ikemaslahatan imanusia ibaik 

idi idunia imaupun iakhirat. iMaslahat iadalah isifat isuatu iperbuatan iyang idapat 

imerealisasikan ikebaikan iatau ikemanfaatan iselamanya iatau isecara iumum ibagi 

iorang ibanyak imaupun iindividu i(Ashur, i2001:235). 

 

Ibnu iAshur imembagi imaslahat iyang imenjadi imaqsud i(tujuan) idalam ishara’ 

imenjadi iempat ibagian isebagai iberikut: i 

1. Maslahat idilihat idari isegi ipengaruhnya ibagi itegaknya iumat i 

Dari isegi iini imaslahat iterbagi imenjadi idaruriyat, ihajiyat idan itahsiniyat. 

iMaslahat idaruriyat iadalah imasyarakat iharus imendapatkan ikemaslahatan iini 

ibaik isecara ikelompok imaupun iindividu. iYang imana, isuatu itatanan imasyarakat 

itidak iakan itegak idengan ihilangnya ikedaruratan iitu, idan ikeadaan imanusia iakan 

imenjadi irusak iseperti ibinatang. iMaslahat iini ikembali ipada ikulliyat ial ikhamsah. 

iKulliyat iini itergambar idalam ipenjagaan iterhadap iagama, ijiwa, iakal, iharta, idan 

inasab. iSedangkan imaslahat ial-hajiyat iadalah imaslahat iyang idibutuhkan ioleh 

iumat iuntuk imenegakkan iaturannya idengan ibaik, ijika imaslahat iini ihilang itatanan 

ikehidupan itidak imenjadi irusak iakan itetapi iberada idalam ikeadaan itidak iteratur. 

iContoh idari imaslahat ial ihajiyat iadalah imenjaga ikehormatan. iMaslahat 

itahsiniyah iadalah idengan imaslahat iitu ikesempurnaan iketeraturan iumat idapat 

iterealisasi. iMaslahat iini imerupakan isebab iumat ilain itertarik iuntuk iberinteraksi 

idengan iumat iIslam. iContohnya iadalah iakhlak iyang imulia. i 
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2. Maslahat idilihat idari isegi ihubungannya idengan iumat isecara iumum, ikelompok, 

iatau iindividu i 

Maslahat idilihat idari isegi iini iterbagi imenjadi idua iyaitu imaslahat ial-kulliyah, idan 

imaslahat ijuz’iyah. iMaslahat ial ikulliyah iadalah imaslahat iyang ikembali ikepada 

iumat isecara iumum idan ikelompok ibesar idari isuatu iumat iseperti ipenduduk isuatu 

idaerah. iContoh imaslahat iini iseperti imenjaga ikelompok idalam imasyarakat idari 

iperpecahan, idengan idaruriyat, ihajiyat idan itahsiniyat. iMaslahat ijuz’iyat iadalah 

ikemaslahatan ibagi iindividu i(pribadi) iatau ibeberapa iindividu, iyang iharus idijaga 

idalam ihukum-hukum imuamalah. I 

3. Maslahat idilihat idari isegi iterealisasinya ikebutuhan iatau itercegahnya ikerusakan i 

a. Maslahat iqat’iyah, imaslahat iini idiketahui idengan iadanya iteks isecara ipasti 

ididukung ioleh iteori iinduksi iatau idengan idalil iakal ibahwa idalam 

iimplementasinya iterdapat ikebaikan iyang ibesar iatau idalam ipelaksanaan ihal 

iyang isebaliknya iakan iterjadi ibahaya iyang ibesar, iseperti imembunuh iorang 

iyang ienggan imengeluarkan izakat ipada imasa iKhalifah iAbi iBakr ias iSidiq. i 

b. Maslahat iDzanniyah, iyaitu imaslahat iyang ibisa idiketahui idengan 

ipersangkaan iakal isehat iseperti imemelihara ianjing iuntuk imenjaga irumah idi 

isaat isituasi imencekam, idan iada ikalanya iditunjukkan ioleh idalil idzanny 

iseperti isabda iNabi iSAW: iLa iyaqdi ial iqadi iwa ihuwa ighadban i(seorang 

ihakim ijangan imemutuskan iperkara iketika iia idalam ikeadaan imarah). i 

c. Maslahat iWahmiyah, iadalah idiandaikan iterdapat ikemaslahatan idan 

ikebaikan, iakan itetapi isetelah idicermati ikemaslahatan iitu iberubah imenjadi 

ikerusakan. iSeperti imengkunsumsi inarkoba i(Ashur, i2001:80). 
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Adanya imaslahat ikarena isebagai itujuan idari isuatu iperbuatan iatau ikarena 

iimplikasi idari iperbuatan. iMaslahat isemacam iini isebagai iawal ikemunculan imetode 

itatollu’at i(observasi), itafatanat i(pemahaman), idan imadahir i(fenomenologi). 

iMetode iobservasi iadalah idengan imenggunakan ihilah i(rekayasa), idan idzarai’ i(jalan 

imenuju iyang ilain), imetode ipemahaman idengan imenggunakan i‘ilal i(ilat-ilat ihukum), 

imetode ifenomenologi iadalah idengan imelihat ikeistimewaan ihukum iIslam idan 

ikarakteristik ikeumuman iserta ikeabadian ihukum iIslam. 

2.4.3 Tinjauan iHukum iMaqashid ial-Syariah 

Tingkatan iMuqashid ial-Syariah ikhususnya imenyangkut ihubungan iantar 

imanusia ipada idasarnya idapat idibagi imenjadi idua iyakni i.pertama, imashlahah idi 

ibidang itransaksi iantar imanusia idalam ibingkai isosial. iKedua, imashlahah iyang 

idifokuskan ikepada imanusia isecara iindividual. iDasar imaslahatnya imeliputi idasar 

ipolitik i(ta’sil ial-siyasi) idan ikedua idengan idasar ipenetapan ihukum i(ta’sil ial- 

itashri’i). iDasar iPolitik i(ta’sil ial isiyasi) iTermasuk ike idalam itujuan ishari’ah iadalah 

iadanya imasyarakat iIslam iyang ikuat, idisegani, idan itenang ijiwanya. iHal iini itidak iakan 

ibisa iterealisasi itanpa iadanya iperangkat ipendukung isebagai iberikut: i 

1) Mashlahah idaruriyat iadalah ijika ihal itersebut itidak iada imaka iurusan iumat idi 

idunia iakan ikacau iartinya ihal iitu imenyebabkan iterjadinya ikekacauan idan 

idikuasainnya iumat iini ioleh imusuh. iUntuk imenegakkan ipenjagaan iini 

idibutuhkan iorganisasi imasyarakat iyang idiakui ioleh ipemerintah i(organisasi 

ilegal). i 

2) Mashlahah ihaajiyah iadalah imashlahah iyang idengannya iketertiban iumum iakan 

ibisa iterealisasikan idengan ibaik. iJika imashlahah iini ihilang itidak isampai 

imengakibatkan ikekacauan, iakan itetapi ikesulitan idan ikesukaran itidak ibisa 
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idihilangkan. iIbnu iAshur ihanya imengkhususkan imashlahah iini idalam ibidang 

itransaksi idan ipernikahan. 

3) Mashlahah iTahsiniyah iadalah iuntuk imenampakkan iumat iIslam iagar idisukai 

ioleh ikelompok ilain. iTugas iini idiemban ioleh ikekuasaan ipolitik i(Ashur, 

i2001:99). 

Tujuan idasar idari ita’sil ial-tasyri’i iadalah iingin imenunjukkan ipentingnya 

imashlahah imursalah. iArti iirsal iadalah iShari’ itidak imenggantungkan isuatu ikejadian-

kejadian idengan iteks ihukum itertentu, idan ijuga itidak iditemukan ipersamaan isehingga 

idapat idiilhaqkan i(dipertemukan) idi idalam iqiyas. iDasar ioperasional iistidlal iini 

isebagai iberikut: iadanya isuatu isifat iyang ipantas idijadikan isuatu iillat iia itidak 

ididasarkan ipada isuatu ihukum iasal itertentu, iakan itetapi idisandarkan ikepada 

ikemaslahatan. iSecara iumum idalam iperspektif ilogika, ipersamaan i(ilhaq) idi idalam 

iqiyas iadalah ipersamaan i(ilhaq) isecara ijuz’i idengan ijuz’i iyang ilainnya iyang idiketahui 

idi idalam ishara’ ikarena iada iunsur ikesamaan idari isegi iillat-nya, isebagai imashlahah 

ijuz’iyyah idzanniyyah, imaka ipersamaan i(ilhaq) ipada imaslahah imursalah iadalah 

ipersamaan i(ilhaq) ijuz’iyyah, iyang itidak idiketahui idalam ihukum isyara’ idengan 

imetode iinduksi i(mustaqriah) idari idalil ishara’, ibaik iinduksi isecara ipasti iataupun 

isecara idzanny iyang imendekati ikepastian. i 

Ibnu iAshur imenambahkan ijika iterjadi ipertentangan iantara ibeberapa 

imaslahah, ikemaslahatan ilebih iringan idibandingkan ikerusakan, imaka iseorang 

imujtahid iharus imempertimbangkan ipertentangan-pertentangan iitu idengan ihal-hal 

isebagai iberikut: i 

1. Kuatnya ipengaruh ikemaslahatan iyang idiperoleh idan iimplikasinya ibaik 

iberupa ikemaslahatan iatau ikemafsadatan. i 
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2. Tinggi irendahnya ikemaslahatan idapat idiketahui idengan icara iinduksi iyang 

imana imashlahahtersebut isebagai itujuan iShari’ idalam irangka iuntuk 

imendapatkan iyang irajih idan imengabaikan iyang imarjuh. i 

3. Kebutuhan iumum iadalah iuntuk imendapatkan imashlahah i‘ammah iatau 

imashlahah ikhasah. i 

4. Perbedaan isituasi idan ikondisi isuatu imasyarakat idalam ikeadaan idamai 

imaupun iperang iuntuk imendapatkan imashlahahataupun imenolak imafsadah. 

Berbagai iuraian iuum idi iatas imerupakan idasar-dasar iumum ifilosofi 

ipembentukan ihukum idalam iteori imaqashid isyariah iyakni imenyangkut iperanan 

ipenting ifitrah iyakni ihukum iseharusnya imendatangkan ikemaslahatan idan imencegah 

ikerusakan, ita’lil iadalah isalah isatu imetode irasionalisasi idi ibidang iSyariah, ikarena 

ita’lil imerupakan isalah isatu isolusi iuntuk imenjembatani i“terbatas-nya” iteks idan 

iselalu iberkembangnya ipermasalahan idalam ikehidupan idan isarana iuntuk 

imenemukan ikarakteristik iaturan idan ibatasan ihukum. iMaqashid ial-syariah 

imerupakan idasar idalam imenganalisis iproduk-produk ihukum idi ibidang ikemanusiaan 

imaupun ikekuasaan. iHukum idalam ipandangan iIslam ibersifat imemudahkan iatau 

itidak imempersulit iakan itetapi ihendaknya ididasarkan ipada ikajian iilmiah iyang ilogis 

iserta ididasari ikenyataan idan iperkembangan ihukum iserta ikemajuan iperadaban iyang 

isenantiasa iberfluktuasi iatau iberubah. iTujuan ihukum iserta iberbagai iperundang-

undangan iyang idibuat ioleh imanusia iuntuk imencapai ikeadilan, ipencerahan ihak-hak 

iindividu, ikedamaian ihubungan iantar ipribadi imaupun ikelompok iserta imenjaga 

ikewibawaan idan iketertiban iumat. 
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2.5 Kerangka iPenelitian 

Kerangka ipikir imerupakan imodel ikonseptual itentang ihubungan iantar 

ivariabel idengan iberbagai iindikator iukurnya iyang isebelumnya itelah idiidentifikasi 

imenjadi imasalah iriset. iKerangka ipikir idalam ikonteks iini imerupakan ikerangka 

isistematis iuntuk imemudahkan ipeneliti imenganalisis itematik idan iobyek iyang idikaji. 

iSehubungan idengan ipenelitian iini, ikerangka idasar iyang imenjadi iobyek ikajian 

iadalah iPeraturan iDaerah i(PERDA) iNomor i17 iTahun i2005 isebagai ivariabel iutama 

ipenelitian. iPeraturan iDaerah i(PERDA) iNomor i17 iTahun i2005 itentang ibebas ibuta 

iaksara ial-Qur’an ipada iUsia iSekolah idan iMasyarakat iIslam. iSub iVariabel iyang 

idiamati iadalah iimplementasi idari iisi i(konten) iPeraturan iDaerah iyang iterdiri idari 

ibeberapa iBAB idan ipasal-pasalnya isesuai ilembaran idokumen iyang iada. i 

Adapun isasaran isubyek iyang imenjadi inarasumber idalam iupaya 

ipengumpulan idata ipenelitian idifokuskan ipada iinstitusi iDewan iPerwakilan iRakyat 

iDaerah iKota iKendari isesuai ifungsinya idalam imerancang, imenetapkan, imenyusun 

ianggaran iserta imelakukan ipengawasan ipenerapan iPeraturan iDaerah. iDalam ihal iini 

iPeraturan iDaerah iyang idiusulkan ioleh ipemerintah imaupun idiinisiasi ioleh iDPRD 

idisepakati idan iditerapkan ioleh iberbagai ikelembagaan iterkait ibaik ilembaga 

ipendidikan iformal i(sekolah) imaupun iinformal ilainnya idi itingkat imasyarakat. 

iKeseluruhan iData iyang idikumpulkan idan idianalisis isecara ideskriptif iuntuk 

iselanjutnya iditetapkan ikesimpulan idan irekomendasi ipenelitian. 

Untuk ilebih ijelasnya ikerangka ipikir ipenelitian isebagaimana iyang idiuraikan 

itersebut, idapat idilihat ipada igambar iberikut: 
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Gambar i2.1. i iKerangka iPikir iPenelitian. 
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