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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak akan lepas dari interaksi terhadap 

sesama manusia, karena dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, ia tidak 

dapat memenuhinya dengan sendirinya. Bagaimana pun juga ia tetap 

membutuhkan bantuan orang lain, demikian juga ia diperlukan bantuannya oleh 

orang lain. 

Untuk menjamin kesinambungan dalam perhubungan antara anggota 

masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan 

keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa 

anggota masyarakat untuk mentaatinya. 

Memang diakui oleh agama bahwa ada bermacam-macam cara untuk 

memenuhi kebutuhan hidup tiap-tiap manusia baik itu kebutuhan lahiriyah 

maupun kebutuhan bathiniyah, salah satu bentuk dari kebutuhan yang bersifat 

lahiriyah yaitu kebutuhan manusia terhadap kemanfaatan tanah, yakni dalam hal 

ini adalah adanya perjanjian akad sewa menyewa khususnya akad sewa 

menyewa tanah, adapun perjanjian akad sewa menyewa tersebut adalah 

merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang ada dalam masyarakat 

Pada hakekatnya kegiatan muamalah yang berbentuk utang piutang, sewa 

menyewa, pinjam meminjam, bagi hasil dam sejenisnya bertujuan agar manusia 

mau menolong dan membantu sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat, 

sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya : 
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Artinya : 

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong 

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al Maidah : 2)
1
 

Menurut Chairuman Pasaribu sewa menyewa adalah perjanjian yang 

bersifat konsensual, apabila akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa 

(musta’jir) sudah berhak mengambil manfaat. Sedangkan orang yang 

menyewakan (mu’ajir) berhak pula mengambil upah dengan menyerahkan benda 

dan sebagai penyewa berkewajiban membayar uang sewa (ijarah). 
2
 

Syari„at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam 

melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling 

menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan 

demikian maka akad sewa menyewa tanah harus berdasarkan atas asas saling rela 

antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini tidak 

diperkenankan adanya unsur pemaksaan, dan penipuan, karena hal tersebut akan 

merugikan salah satu pihak. 

Kata ijarah berarti „balasan‟ atau “jasa” , artinya imbalan yang diberikan 

sebagi upah suatu perbuatan.  Menurut syara‟ : ijarah adalah perjanjian atau 

perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda, atau 

binatang.
3
 

Salah satu fenomena sewa menyewa yang terjadi di masyarakat adalah 

sewa menyewa lapangan sepak bola. Sekarang ini, sewa menyewa lapangan 

sepak bola dilakukan oleh sebagian orang di perkotaan yang sudah hampir tidak 

adanya lahan kosong yang bisa dijadikan sebagai lapangan untuk berolah raga 

khususnya lapangan sepak bola, salah satu contoh sewa menyewa yang terjadi 

adalah sewa menyewa lapangan sepak bola di desa Brangsong Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal. 

                                                 
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Al-Waah, 1993, h. 156. 

2
Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h. 52. 

3
Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta :  PT Rineka Cipta, 1992, cet. I, h. 422. 
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Dalam fiqih klasik belum pernah diatur bagaimana hukum sewa 

menyewa lapangan sepak bola, karena sewa menyewa lapangan sepak bola baru 

muncul dijaman sekarang ini. Fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan 

menyewakan rumah, kendaraan (hewan), dan orang untuk perbuatan-perbuatan 

yang tidak dilarang (mubah), tetapi mereka berselisih pendapat tentang 

persewaan tanah, air, tukang adzan, tukang mengajar al-Qur‟an dan binatang 

pejantan.
4
 

Terdapat perbedaan yang sangat mencolok tentang sewa menyewa tanah 

di masa-masa dahulu dengan masa sekarang ini, dahulu sewa menyewa tanah 

dimanfaatkan untuk lahan pertanian, sedangkan yang terjadi sekarang ini, tanah 

yang dijadikan obyek sewa menyewa tidak untuk pertanian, salah satu contohnya 

adalah digunakan untuk sarana olah raga. Hal ini membuktikan bahwa hukum 

Islam dituntut untuk terus menerus merespon dan memberi solusi terhadap 

persoalan-persoalan kemanusiaan yang selalu muncul dalam dimensi ruang dan 

waktu yang berbeda. Di sinilah peran hukum Islam dibutuhkan untuk 

memberikan solusi terbaik yang dapat diterima oleh masyarakat dengan 

memberikan pemahaman secara komprehensif dan melalui berbagai metode 

dalam penetapan hukum yang akan bermuara pada tercapainya kemaslahatan 

dalam bermasyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat dalam pandangan Islam 

merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang 

menyangkut kehidupan bersama.
5
 

Yang menarik dari sewa menyewa yang penulis angkat untuk dijadikan 

skripsi adalah lahan atau tanah yang dijadikan lapangan merupakan tanah desa 

yang diberikan hak pakainya kepada klub sepak bola lokal (pribumi) yang 

bernama Persebra untuk memakai dan mengelolanya sampai batas waktu yang 

tidak ditentukan. Namun, dengan hak pakai tersebut di samping memakainya 

sendiri pihak Persebra juga menyewakan lapangan kepada klub-klub sepak bola 

                                                 
4
Ibnu Rusyd, Bidayatu ’l-Mujtahid, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang 

:Asy-Syifa‟, 1990, h. 196-197. 
5
 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta :  PT Rineka Cipta, 1992, cet. I, h. 413. 
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lainnya tanpa adanya pemberitahuan maupun bagi hasil kepada pihak pemilik 

lapangan. 

Dengan adanya permasalahan yang terjadi di atas, bagaimanakah 

keabsahan sewa menyewa lapangan sepak bola tersebut, bagaimana akadnya ? 

Berpijak pada pemikiran diatas dan belum adanya pembahasan secara 

khusus dan komprehensif terhadap hukum akad dan praktek sewa menyewa 

lapangan sepak bola, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian dalam 

bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Sewa 

Atas Hak Pakai Lapangan Sepak Bola (Studi Kasus Di Desa Brangsong 

Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Ijarah sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. 

Dari segi ini, ijarah dapat dibedakan menjadi dua. Pertama ijarah yang 

mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya 

menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, ijarah yang 

mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.
6
 

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Atas Hak Pakai Lapangan Sepak 

Bola (Studi Kasus Di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal)”, yaitu : 

1. Akad sewa menyewa lapangan sepak bola yang berada di desa 

Brangsong Kabupaten Kendal, apakah sudah sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam. 

2. Lahan atau tanah yang dijadikan lapangan sepak bola merupakan 

tanah desa yang diberikan hak pakainya kepada klub sepak bola 

(Persebra) untuk memakai dan mengelolanya sampai batas waktu 

yang tidak ditentukan. 

                                                 
6
Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2000, h. 121. 
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3. Persebra juga menyewakan lapangan kepada klub-klub sepak bola 

lainnya tanpa adanya pemberitahuan dulu maupun bagi hasil kepada 

pihak pemilik lapangan. 

Dari keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian skripsi. 

 

C. Telaah Pustaka 

Penelitian ini merupakan studi kasus, dan berdasarkan penelusuran 

peneliti, belum ada orang yang meneliti, atau buku-buku yang secara khusus dan 

terperinci membahas tentang sewa menyewa lapangan sepak bola yang berada di 

desa Brangsong, bahkan penelitian maupun skripsi yang berjenis field research 

yang membahas tentang kegiatan muamalah, lebih banyak mengangkat tentang 

jual-beli, dan jarang yang membahas tentang sewa menyewa. Ada beberapa 

penelitian yang berbentuk skripsi tentang sewa menyewa, diantaranya : 

a. Skripsi Saeful Amar (IAIN Walisongo, 2006) dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap sewa menyewa sawah eks bengkok (studi kasus di 

kelurahan Bugangin kota Kendal)”. Dalam skripsi ini dibahas tentang sewa 

menyewa sawah eks bengkok yang berada di kelurahan Bugangin kota 

Kendal. Akad sewa menyewa tanah bengkok di kelurahan Bugangin kota 

Kendal menurut hukum Islam adalah diperbolehkan, karena syarat dan rukun 

dari akad sewa menyewa tanah bengkok tersebut dapat dipenuhi para pihak 

ketika akad sewa menyewa berlangsung. Akad sewa menyewa tanah 

bengkok yang terbentur dengan peralihan hak milik tanah bengkok kepada 

pihak lain, tidak menjadikan batal atau berakhirnya akad sewa menyewa 

yang sudah berjalan. Hal itu dapat diqiyaskan dengan meninggalnya salah 

satu pihak dalam akad sewa menyewa. Di mana hal itu tidak membatalkan 

atau menjadikan berakhirnya hubungan sewa menyewa tanah bengkok ini.
7
 

                                                 
7
Saeful Amar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa sawah eks bengkok (studi kasus 

di kelurahan Bugangin kota Kendal)”. (Skripsi - IAIN Walisongo, Semarang 2006). 
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b. Skripsi Muhammad Abdul Hamid ( IAIN Walisongo, 2007) dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa 

Tanah Untuk Bangunan Di Stasiun Alastuwo”.Dalam skripsi ini dibahas 

tentang perjanjian sewa menyewa tanah antara penyewa dengan pemilik 

tanah di lokasi bekas stasiun kereta. Dalam prakteknya akad sewa menyewa 

tanah  untuk bangunan di stasiun Alastuwo dilakukan dengan bentuk kontrak 

yakni perikatan antara Pihak Kedua (penyewa) yang mengajukan 

permohonan sewa tanah untuk mendirikan bangunan sebagai tempat 

tinggal/tempat usaha kepada Pihak Pertama (pihak yang menyewakan/PT. 

KAI stasiun Alastuwo) secara tertulis dengan membayar sejumlah uang sewa 

yang telah sepakati. Perjanjian sewa tanah untuk bangunan di stasiun 

Alastuwo berbentuk kontrak tahunan yakni kontrak yang setiap tahunnya 

dilakukan perpanjangan kontrak. Kontrak perjanjian yang disepakati oleh 

dua belah pihak memuat tentang ketentuan-ketentuan perjanjian serta hak 

dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun dalam prakteknya sewa-menyewa 

tanah untuk bangunan di stasiun Alastuwo dilakukan pembayaran dengan 

jelas, serta pemanfaatan tanahnya juga jelas, dimana kejelasan mengenai 

mekanisme akad sewa-menyewanya dituangkan dan dijelaskan dalam 

kontrak perjanjian sewa-menyewa tanah yang di sepakati dan diketahui oleh 

kedua belah yang berikatan.
8
 

c. Skripsi Agung Ardiyanto (Unwahas, 2017) dengan judul “Konsep Ijarah 

Pada Sewa Menyewa Alat Berat Dengan Sistem Jam Operasional Dan 

Penerapan Denda Saat Alat Tidak Digunakan (Studi Kasus Di PT. Kartika 

Bumi Wahana Semarang)”. Dalam skripsi ini dibahas tentang perjanjian 

sewa menyewa alat berat antara penyewa dengan pemilik alat berat untuk 

pertambangan. Dalam prakteknya akad sewa menyewa alat berat untuk 

pertambangan dilakukan dengan bentuk kontrak harian yang dihitung sewa 

perjam yakni perikatan antara Pihak Kedua (penyewa) yang mengajukan 

                                                 
8
Muhammad Abdul Hamid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa-

Menyewa Tanah Untuk Bangunan Di Stasiun Alastuwo”. (Skripsi - IAIN Walisongo, Semarang 2007). 
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permohonan sewa alat berat untuk pertambangan kepada Pihak Pertama 

(pihak yang menyewakan/PT. Kartika Bumi Wahana Semarang) secara 

tertulis dengan membayar sejumlah uang sewa yang telah sepakati. 

Perjanjian sewa menyewa alat berat berbentuk kontrak harian yang dihitung 

perjam yakni kontrak yang setiap harinya dilakukan perpanjangan kontrak. 

Kontrak perjanjian yang disepakati oleh dua belah pihak memuat tentang 

ketentuan-ketentuan perjanjian serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

Adapun dalam prakteknya sewa menyewa alat berat dilakukan pembayaran 

dengan jelas, serta pemanfaatan tanahnya juga jelas, dimana kejelasan 

mengenai mekanisme akad sewa menyewanya dituangkan dan dijelaskan 

dalam kontrak perjanjian sewa menyewa alat berat yang di sepakati dan 

diketahui oleh kedua belah yang berikatan. Akan tetapi, dalam penggunaan 

alat berat tersebut tidak sesuai dengan perjanjiannya, maka penyewa akan 

mendapatkan denda. Begitupun jikalau alat berat tersebut tidak digunakan, 

baik itu karena faktor alam, maka penyewa juga akan mendapatkan denda.
9
 

Dari skripsi karya Saeful Amar, ada kesamaan dalam barang yang 

disewanya, yaitu berupa tanah. Namun, berbeda dengan skripsi yang penulis 

angkat sebagai judul yang berkaitan tentang status tanah dan Akadnya. 

Skripsi kedua karya Muhammad Abdul Hamid, ada kesamaan dalam sistem 

kontraknya, tapi ini berbeda dengan skripsi yang penulis angkat yang 

meliputi Akad, status tanah, sistem perjanjian kontrak. Skripsi ketiga karya 

Agung Ardiyanto, skripsi ini lebih menekankan pada denda dalam perjanjian 

kontraknya, berbeda dengan skripsi yang penulis angkat yang meliputi lebih 

dari perjanjian kontraknya saja. 

 

D. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana konsep sewa menyewa tanah menurut Hukum Islam ? 

                                                 
9
Agung Ardiyanto, “Konsep Ijarah Pada Sewa Menyewa Alat Berat Dengan Sistem Jam 

Operasional Dan Penerapan Denda Saat Alat Tidak Digunakan (Studi Kasus Di PT. Kartika Bumi 

Wahana Semarang)” . (Unwahas, 2017). 
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2. Bagaimana praktek akad sewa lapangan sepak bola di Desa Brangsong 

Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ? 

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek akad sewa atas hak pakai 

lapangan sepak bola di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal ? 

 

E. Penegasan Istilah 

Agar semakin mempermudah dalam memahami dan agar tidak terjadi 

kekeliruan dalam pemahaman maksud skripsi ini, terlebih dahulu penulis 

sampaikan beberapa penegasan istilah dalam skripsi, antara lain: 

1. Analisis 

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, ataupun penjabaran 

sesudah dikaji sebaik-baiknya.
10

 

2. Hukum Islam 

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan 

Islam. Kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab al-hukm yang 

merupakan isim mashdar dari fi‟il (kata kerja) hakama-yahkumu yang berarti 

memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingg 

kata al-hukm berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan.
11

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukumdiartikan dengan : 1) 

peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat ; 2) undang-

undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. 

Adapun kata yang kedua, yaitu Islam, adalah agama Allah yang 

diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar 

                                                 
10

 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis diakses selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 10.00 

WIB 
11

Muhammad Daud Ali, Azas-azas Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Press, 1996, h. 38. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis
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dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta 

mengajak mereka untuk memeluknya.
12

 

Hukum Islam adalah aturan yang di syariatkan oleh Allah atau dasar 

peraturan yang di syariatkan oleh Allah agar manusia mengambil dengannya 

di dalam berhubungan dengan Tuhannya, berhubungan dengan sesama 

muslim, berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan keadaan 

dan juga kehidupan. 

3. Akad 

Akad adalah perjanjian atau perikatan, sedangkan menurut istilah 

yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan 

syara‟ yang berdampak pada objeknya.
13

 

4. Sewa 

Rahmat Syafe‟i mendefinisikan sewa secara etimologi sebagai 

menjual manfaat sedangkan jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa sewa 

adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan 

bendanya. Selain itu juga ada yang menerjemahkan bahwa sewa sebagai jual-

beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan 

ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat 

dari barang.
14

 Ijarah adalah suatu akad untuk mengambil manfaat suatu 

benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang diterima dari 

orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditentukan dan dengan syarat-syarat tertentu.
15

 

Dengan demikian untuk menjadikan suatu persewaan, sebelumnya 

harus ada akad yang mengikat kedua belah pihak untuk melakukan sewa 

menyewa tersebut, karena akad tersebut merupakan dasar berlangsungnya 

sewa menyewa atau dapat dikatakan sebagai ukuran ada atau tidak adanya 

sewa menyewa. 

                                                 
12

Mahmud S, Al Islamu Al’aqidatu Was Syari’atu, Jakarta: Darul Kutub, 1986, h. 6. 
13

Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2000, h. 44. 
14

Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, 144. 
15

Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2000, h. 123. 
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5. Hak Pakai 

Hak kekuasaan untuk berbuat sesuatu, wewenang menurut hukum 

(karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).
16

 

Sedangkan Pakai adalah memakai atau mengenakan.
17

 

Jadi, Hak pakai adalah kekuasaan untuk memakai sesuatu yang 

mempunyai wewenang menurut hukum. 

6. Lapangan 

Tempat atau tanah yang luas dan lapang.
18

 

7. Sepak Bola 

Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang 

umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang 

masing-masing beranggotakan 11 (sebelas) orang pemain inti dan 

beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol 

sebanyak-banyaknya dengan menggunakan bola ke gawang lawan. Sepak 

bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang, 

di atas rumput atau rumput sintetis.
19

 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui konsep sewa menyewa tanah menurut hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui praktek akad sewa atas hak pakai lapangan sepak bola 

di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. 

c. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap Islam praktek akad sewa atas 

hak pakai lapangan sepak bola di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong 

Kabupaten Kendal. 

 

                                                 
16

 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak diakses selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 10.00 WIB 
17

 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pakai diakses selasa tanggal 17 Juli 2018 pukul 10.00 WIB 
18

https://id.wikipedia.org/wiki/Lapangan Diakses Senin 3 April 2017 pkl 10.00 WIB 
19

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sepak_Bola Diakses Rabu 5 April 2017 pkl 11.00 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Olahraga
https://id.wikipedia.org/wiki/Bola
https://id.wikipedia.org/wiki/Gol
https://id.wikipedia.org/wiki/Gawang
https://id.wikipedia.org/wiki/Lapangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumput
https://id.wikipedia.org/wiki/Rumput_sintetis
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pakai
https://id.wikipedia.org/wiki/Lapangan
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis 

1) Untuk memberi kontribusi keilmuan tentang hukum Islam terhadap 

pelaksanaan praktek akad sewa atas hak pakai lapangan sepak bola 

Fakultas Agama Islam program studi Muamalat pada umumnya dan 

bagi penulis pada khususnya. 

2) Dapat menjadi sumber wacana bagi setiap pembaca sehingga dapat 

memberikan masukan dan wawasan terkait pelaksanaan akad sewa atas 

hak pakai. 

b. Manfaat praktis 

1) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan dalam khazanah ekonomi 

Islam khususnya terhadap pelaksanaan praktek akad sewa atas hak 

pakai lapangan sepak bola di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong 

Kabupaten Kendal. 

2) Memberikan sumbangan pemikir dan menambah literatur perpustakaan 

dan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya 

mengenai pelaksanaan praktek akad sewa hak pakai lapangan sepak 

bola di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. 

3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek akad sewa 

atas hak pakai lapangan sepak bola di Desa Brangsong Kecamatan 

Brangsong Kabupaten Kendal, dengan analisis skripsi ini.  

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini 

adalah  penelitian lapangan (Field Research), yang bertujuan untuk 
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mendeskripsikan sebuah penelitian dan apabila memungkinkan memberi 

solusi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari di desa Brangsong.
20

 

Pendekatan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan 

mendasarkan pada ketentuan hukum islam, baik menggunakan ketentuan nash 

Al-Quran dan Hadist, pandangan ulama ataupun kaidah-kaidah Ushul fiqh. 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, 

ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang 

akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Dalam hal ini adalah Pemakai 

lapangan dan penyewa lapangan. Di dalam subjek penelitian inilah terdapat 

objek penelitian. 

Objek penelitian adalah sifat keadaan suatu benda, orang, ataupun 

yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud 

bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, 

pendapat, pandangan penilaian, sikap, dan bisa juga berupa proses.
21

 Dalam 

hal ini yang menjadi sasaran penelitiannya adalah akad sewanya barang hak 

pakai lapangan. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada data 

kualitatif, dimana data yang didapat mencakup hampir semua data non-

numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta 

atau kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan selama proses penelitian. 

Sumber data yang digunakan oleh penulis ada dua macam : 

 

 

                                                 
20

Saifuddinazar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 36. 
21

Ibid., h. 35. 
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a. Data Primer 

Data yang diperoleh penulis langsung dari responden yang 

bersangkutan, baik dari pemilik tanah, penyewa, maupun yang 

menyewakan lapangan sepak bola. Data juga diperoleh melalui proses 

observasi langsung, serta dokumen-dokumen lainnya. 

b. Data Sekunder 

Penulis menggunakan data sekunder melalui buku-buku Fiqh 

Muamalah tentang akad ijarah, Majalah, Koran, Jurnal, maupun artikel-

artikel berkenaan tentang akad ijarah. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Adalah pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian 

terjadi terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.
22

 

Metode ini dilakukan untuk melakukan pengamatan secara langsung 

dilokasi penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 

praktek akad sewa atas barang hak pakai lapangan sepak bola di desa 

Brangsong. 

b. Wawancara 

Yaitu tanya jawab dengan seorang responen untuk dimintai 

keterangan atau pendapaatnya mengenai suatu hal.
23

 Secara sengaja 

kepada beberapa sumber yang berhubungan dengan judul proposal 

penulis. 

 

 

                                                 
22

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian dan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Reneka 

Cipta, 1998, h. 17. 

23
Suharso dan Ana, Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang: Widya Karya, 

2005, h. 637.  
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c. Studi kepustakaan 

Yaitu dengan membaca buku literatur yang relevan dengan topik 

masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan pada 

media informasi yang terkait dengan penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, ketegori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat disarankan oleh data.
24

 Untuk  menganalisa data yang telah 

diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan 

maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif  

kualitatif. Deskriptif artinya melukiskan variable demi variable, satu demi 

satu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengidentifikasi 

masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapinya 

pada waktu yang akan mendatang.
25

 Kemudian Kualitatif artinya data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. 

6. Metode Penyajian  Data 

Dalam penyajian data penulisan teknik yang digunakan penulis antara 

lain :
26

 

a. Editing, yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keserasian data antara satu dengan 

yang lain. Teknik ini digunakan untuk memeriksa data-data 

wawancara yag diperoleh penulis dan dibandingkan antara pendapat 

setiap para pihak. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan mensistematisasikan data-data 

yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Menyusun data yang diperoleh dari 

                                                 
24

 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Cet XVIII, Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 

2004, h. 103. 
25

 Ibid., h. 104. 

  
26

 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, Surabaya : Hilal Pustaka, 2013 , h. 253. 
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penetapan upah kemudian menyatukan dengan teori-teori hukum 

islam yang sudah ada. 

c. Analizing, yaitu dengan mengadakan penggalian terhadap data-data 

yang telah disusun dengan cara menganalisis data tersebut supaya 

bisa mendapat suatu kesimpulan. Dengan teknik ini penulis 

menyimpulkan antara penetapan upah yang terjadi di lapangan 

dengan teori-teori dalam hukum islam sudah sesuai dengan aturan 

hukum islam atau sebaliknya.
27

 

 

H. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Sistematika penulisan adalah merupakan gambaran umum dari suatu 

pembahasan dalam skripsi, sehingga lebih memudahkan dalam memahami isi 

dan pokok-pokok masalah yang dikaji. Untuk itu penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN yang memuat latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : AKAD SEWA MENYEWA MENURUT HUKUM ISLAM 

yang memuat pengertian akad sewa menyewa, hukum akad sewa menyewa, 

dasar hukum sewa menyewa, rukun sewa menyewa, syarat sewa menyewa, 

konsep sewa menyewa tanah. 

BAB III : HASIL PENELITIAN AKAD SEWA ATAS HAK PAKAI 

LAPANGAN SEPAK BOLA DI DESA BRANGSONG KECAMATAN 

BRANGSONG KABUPATEN KENDAL yang memuat gambaran umum Desa 

Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, praktek akad sewa 

lapangan sepak bola di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten 

Kendal. 

                                                 
27

Ibid., h. 254. 
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BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD SEWA 

ATAS HAK PAKAI LAPANGAN SEPAK BOLA DI DESA BRANGSONG 

KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL yang memuat analisis 

terhadap praktek akad sewa atas hak pakai lapangan sepak bola di Desa 

Brangsong Kecamatan Kabupaten Kendal, analisis hukum Islam terhadap 

praktek akad sewa atas hak pakai lapangan sepak bola di Desa Brangsong 

Kecamatan Kabupaten Kendal. 

BAB V : PENUTUP diuraikan tentang simpulan, saran dan kata penutup. 


