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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dakwah dalam agama Islam merupakan kegiatan yang bersifat
menyeru atau mengajak orang-orang untuk beriman dan taat kepada Allah
sesuai yang ditentukan oleh aqidah, syari‟at dan akhlak Islam. Tujuan
utamanya untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia
dan di akhirat yang diridhai oleh Allah. Namun kondisi yang terlihat saat ini
dari penyampaian dakwah yang semakin maju dengan menggunakan berbagai
media oleh para da‟i dan da‟iah ternyata sebagian dari materinya belum
banyak membahas tentang haramnya riba. dan belum dapat merubah mindset
sebagian masyarakat untuk mengetahui hal tersebut.
Al-Qur‟an sebagai sumber materi dakwah yang berbicara tentang
haramnya riba seperti yang tertuang dalam Surah Ar-rum ayat 39, An-nisa
ayat 160-161, Ali-imran ayat 30, Al-baqarah ayat 275-279 dan berbagai
Surah di dalam Al-Qur‟an lainnya, serta Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 telah
menjelaskan tentang haramnya riba termasuk bunga bank dalam transaksi
pada

perbankan

konvensional.

Sebagai

Solusi

untuk

menjawab

permasalahnan riba dalam perbankan konvensional, maka telah berdiri
berbagai perbankan syariah di Indonesia.
Namun pada kenyataannya, berdasarkan jumlah penduduk Indonesia
yang beragama Islam sebesar Rp. 87,2 % dari total populasi penduduk di
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Indonesia berdasarkan data BPS pada sensus penduduk tahun 2010 1
sedangkan sampai dengan akhir 2017, rasio aset perbankan syariah masih
jauh dibandingkan dengan aset perbankan konvensional. Catatan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) menunjukan, total aset bank umum pada tahun 2017
sudah mencapai Rp. 7,387 triliun sementara total aset perbankan syariah baru
sebesar Rp. 424 triliun, yang mana dari jumlah tersebut, artinya rasio aset
bank syariah terhadap bank umum baru sebesar 5,73%.2 Melihat fenomena
tersebut, peneliti tertarik untuk melihat bagaimanakah pandangan masyarakat
pada kenyataan saat ini terhadap bank syariah, bagaimanakah pemahaman
masyarakat terhadap riba, apakah masyarakat belum mendapatkan dakwah
tentang haramnya riba pada saat pemasaran bank syariah dilakukan.
Gambaran lain tentang kesenjangan penduduk muslim dan total
pangsa pasar perbankan syariah dapat dilihat pada data yang menunjukkan
bahwa di Kota Palangka Raya sendiri juga adalah mayoritas pemeluk agama
Islam yaitu berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Palangka Raya, pada tahun
2018 yaitu dari total

jumlah penduduk di kota Palangka Raya sebesar

331.115 jiwa, pemeluk agama Islam sebanyak 221.972 jiwa.3 yaitu sebanyak
67,04 % dari total penduduk kota Palangka Raya yang beragama Islam,
namun kenyataan ini masih tidak sejalan dengan nasabah yang menabung di
Bank Syariah di kota Palangka Raya, karena berdasarkan data BI yang
menyatakan bahwa perbandingan dana pihak ketiga (Tabungan, Giro,
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Deposito) antara Bank Konvensional dan Bank Syariah sumber data Statistik
Perbankan Indonesia Vol. 16 No. 07 Juni 2018 dalam kategori Buku 1 adalah
sebanyak Rp.57.675 (Miliar) untuk Bank Umum Konvensional dan
sedangkan untuk Bank Umum Syariah hanya sebanyak Rp. 11.636 (Miliar)
atau hanya sebesar 20,2 % yang menggunakan bank syariah.4
Berdasarkan kesenjangan antara minat menabung masyarakat di bank
konvensional dibanding bank syariah sedangkan jumlah penduduk yang
beragama Islam lebih besar, maka muncul ketertarikan peneliti untuk melihat
bagaimana pengaruh dakwah terhadap pemahaman riba masyarakat untuk
meningkatkan minat menabung ke Bank Syariah di Kota Palangka Raya
dengan menggunakan pembagian kuesioner.
Media dakwah atau instrument yang peneliti gunakan sebagai alat
untuk mempermudah sampainya pesan dakwah kepada mad‟u (penerima
dakwah) dengan menyebarkan serangkaian brosur / bahan bacaan yang berisi
pesan-pesan dakwah tentang haramnya riba. Dalam menyampaikan dakwah
dapat dilakukan baik dalam bentuk lisan atau tulisan. Di antara media dakwah
yang masih banyak digunakan oleh para da‟i saat ini adalah: TV, Radio, Surat
Kabar, Majalah, Buku, Internet, Handphone, Bulletin.5 Perihal tersebut
peneliti mengambil media dakwah dalam penelitian ini berupa tulisan melalui
kuesioner yang diberikan kepada responden dimana kuesioner tersebut berisi
pemahaman tentang riba yang lengkap dengan ayat dalam Al-Qur‟an dan
4
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Hadist dengan kata lain, dakwah yang dilakukan oleh peneliti merupakan
dakwah dalam bentuk tertulis.
Pemasaran melalui jalan dakwah ini merupakan program yang
diterapkan di salah satu Bank Syariah di Indonesia dimana dalam program ini
mengajak masyarakat yang memiliki rekening di Bank Konvensional untuk
melakukan Hijrah ke Bank Syariah, dengan mengenalkan pengertian riba
secara mendalam, dan mengajak untuk nasabah untuk mengikuti program
“Riba Amnesty” yaitu sebuah gerakan untuk memindahkan kegiatan
keuangan yang berbasis riba ke dalam sistem syariah. Program ini berlaku
untuk siapa saja yang kebaikan untuk dirinya, keluarga dan masyatakat.
Dalam memberikan dakwah dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tulisan.
Sehingga dengan dakwah yang dilakukan dengan membagikan kuisioner
tentang riba dan pengetahuan tentang Bank Syariah yang berbentuk dakwah
dalam tulisan ini menjadi penelitian apakah berpengaruh untuk menarik minat
menabung nasabah ke Bank Syariah.6
Umumnya teknik pemasaran ini masih dinilai baru dan unik, dimana
dalam pemasarannya Bank Syariah mengenalkan kepada calon nasabah
tentang beberapa Ayat dan Hadist yang berhubungan dengan riba, dan
ekonomi syariah sehingga dapat menginformasikan kepada masyarakat
tentang Bank Syariah dan membedakannya dengan Bank Konvensional. Hal
ini sangat penting, untuk dapat merubah persepsi masyarakat terhadap Bank
Syariah. Dengan cara ini pula diharapkan dapat merubah pandangan
6
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msyarakat terhadap Bank Syariah, dengan merujuk pada aturan yang telah
ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga masyarakat lebih memahami informasi
yang diberikan oleh Bank tidak hanya untuk memberikan jasa solusi
managemen keuangan, tetapi juga untuk mengajak masyarakat kembali untuk
lebih bijak dalam menggunakan jasa keuangan sesuai aturan yang telah
ditentukan Allah SWT dengan sebenar-benarnya.
Sedangkan dengan ditambahkannya

kuisioner

dapat membantu

pemahaman masyarakat secara perlahan tentang bank syariah. Kuisioner ini
dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan mengenai
pengetahuan dan pengenalan masyarakat terhadap Bank Syariah. Pertanyaan
ini dapat berupa alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana
pengetahuan masyarakat terhadap Bank Syariah, seberapa banyak masyarakat
yang telah menggunakan Bank Syariah, serta mengetahui apakah masyarakat
telah mengerti betul tentang arti riba dan larangan Al-Qur'an untuk menjauhi
riba. Kuisioner ini diharapkan dapat membuat Bank lebih dekat dengan
masyarakat, dan dapat membuat bagian pemasaran lebih mudah untuk
mendekati calon nasabah. Karena kebanyakan, calon nasabah lebih tertarik
apabila kita dekati dengan pertanyaan-pertanyaan santai, daripada harus
mendengarkan penjelasan produk dari sales yang dirasa sangat monoton.
Dengan pemberian kuesiober ini bertujuan agar masyarakat dapat memilih
jasa perbankan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan yang sesuai
aturan Allah SWT.
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Berdasarkan pemaparan latarbelakang di atas maka peneliti tertarik
untuk melihat bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat terhadap riba
dalam meningkatkan minat menabung masyarakat ke Bank Syariah di Kota
Palangka Raya.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan pemaparan latarbelakang masalah di atas maka dapat
dilihat identifikasi masalah dalam penelitian ini terdapat dari minat
masyarakat yang cenderung rendah terhadap Bank Syariah sedangkan
larangan akan riba telah tertulis jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Maka
dalam penelitian akan dilihat adakah pengaruh dari pemahaman masyarakat
terhadap riba dalam meningkatkan minat menabung masyarakat ke Bank
Syariah di kota Palangka Raya.

C. Pembatasan Masalah
Mengingat begitu banyaknya pembahasan masalah mengenai uraian
masalah di atas, maka peneliti membatasi pembahasan tentang penelitian ini
sesuai dengan yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapun hal-hal yang
tidak termasuk dalam rumusan masalah, maka peneliti tidak menguraikannya
secara terperinci.
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D. Perumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang dapat penulis temukan dari latar
belakangmasalah yang telah dikemukakan, yaitu:
1. Bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat terhadap riba dalam
meningkatkan minat menabungmasyarakat ke Bank Syariah di Kota
Palangka Raya?
2. Bagaimana hubungan antara pemahaman riba dan minat menabung ke
Bank Syariah di Kota Palangka Raya?

E. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penulisan daripada proposal penelitian
tesis ini, antara lainsebagai berikut:
1. Untuk mengetahui adakah pengaruh pemahaman masyarakat terhadap riba
melalui media dakwah ini dalam meningkatkan minat menabung ke Bank
Syariah di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dakwah terhadap pemahaman
riba dalam meningkatkan minat menabung masyarakat ke Bank Syariah di
Kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara pemahaman riba dan
minat menabung masyarakat ke Bank Syariah di Kota Palangka Raya.
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F. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:
1. Kegunaan teoritis yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai
kahzanah wawasan dan keilmuan bagi mahasiswa atau mahasiswi yang
mengambil jurusan ekonomi syariah untuk mempelajari metode dalam
pemasaran yang dapat meningkatkan minat masyarakat mengelola
keuangannya di Bank Syariah.
2. Kegunaan praktis yaitu menjadi khazanah keilmuan bagi mahasiswa yang
mempelajari metode pemasaran dan sebagai referensi untuk menambah
koleksi perpustakaan IAIN Palangka Raya.
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ВАВ ІI
TINJAUAN PUSTAKA
Á. Deskripsi Konseptual
1. Dakwah
a. Pengertian Dakwah
Secara etimologis, kata dakwah merupakan bentuk masdar dari kata
yad‟u (fiil mudhar‟i) dan da‟a (fiil maddli) yang artinya adalah memanggil
(to call), mengundang (to invete), mengajak (to summer), menyeru (to
propo), mendorong (to urge) dan memohon (to pray). Selain kata “dakwah”,
al-Qur‟an juga menyebutkan kata yang memiliki pengertian yang hampir
sama dengan “dakwah”, yakni kata “tabligh” yang berarti penyampaian, dan
“bayan” yang berarti penjelasan. Kata dakwah disebutkan dalam al-Qur‟an
dengan berbagai bentuk, seperti fi‟il madly (da‟a), fi‟il mudhari‟ (yad‟u),
fi‟il „amar (ud‟u), masdar (da‟watan) dan sebagainya sebanyak 203 kali,
sedangkan kata “tabligh” sebanyak 64 kali, dan “bayan” sebanyak 131 kali.7
Dalam Al-Qur‟an, ajakan dan seruan sebagai arti dasar dari kata
dakwah memiliki dua pengertian, baik dalam arti positif maupun negatif.
Pengertian dakwah yang berarti ajakan dan seruan kepada hal-hal yang
positif dapat dijumpai di dalam ayat-ayat Al-Qur‟an sebagai berikut:

...
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Terjemahan:
“… mereka itu menyeru ke dalam neraka dan Allah menyeru ke dalam surga
…”. 9
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Terjemahan:
“Wahai orang-orang yang beriman sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya
apabila ia memanggil kamu kepada apa yang menghidupkan kamu”. 11
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Terjemahan:
“Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang bermohon kepada-Ku”. 13
Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa kata dakwah umumnya
dipahami sebagai ajakan kepada hal-hal yang baik (positif). Hal ini berarti
bahwa Allah mengajak hamba-Nya untuk melakukan sesuatu yang
menyebabkan mereka masuk ke dalam surga, yaitu berpegang teguh pada
agama-Nya.
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Akan tetapi, Al-Qur‟an juga menggunakan kata dakwah dalam
pengertian yang ditujukan untuk hal-hal yang tidak baik (negatif).
Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan bahwa orang-orang
kafir mengajak ke dalam neraka, dan dalam surat Yusuf ayat 13
menggambarkan bahwa Zulaikha mengajak Nabi Yusuf AS untuk
melakukan hal yang terlarang, Allah berfirman :
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Terjemahan:
“Yusuf berkata: wahai Tuhanku, penjara lebih baik aku sukai daripada
memenuhi ajakan mereka kepadaku”.
Dengan demikian, berbagai ayat Al-Qur‟an secara jelas menunjukkan
bahwa kata dakwah memiliki dua pengertian yang berbeda. Pertama,
dakwah sebagai seruan, ajakan, dan panggilan menuju neraka. Karena itu,
kata da‟iyah atau da‟i (orang yang mengajak) juga mengandung dua
pengertian: pertama, da‟iyah atau da‟i diartikan sebagai orang yang
mengajak pada petunjuk. Kedua, da‟iyah atau da‟i diartikan sebagai orang
yang mengajak pada kesesatan. Hal ini juga ditegaskan dalam sabda
Rasulullah SAW:15
“Barangsiapa mengajak pada petunjuk, ia berhak mendapat pahala
orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.
Dan barang siapa mengajak pada kesesatan, ia berhak mendapat dosanya

14
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Yusuf [12]: 33.
Awaludin Pimay, Metodologi Dakwah.., h.3.
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seperti dosanya orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa
mereka sedikit pun” (HR. Tirmdzi).16
Hadits ini secara literal menunjukkan bahwa dakwah bisa berarati
ajakan kepada yang baik (da‟a ila hudan) dan bisa juga berarti ajakan
kepada yang buruk (da‟a ila dlalalah).
Sementara pengertian dakwah secara konseptual telah dirumuskan
oleh para ulama dengan pengertian yang beragam. Pengertian dakwah
tersebut dikemukakan oleh para ahli (pakar) dakwah sebagai berikut:17
1) Ibnu Taimiyah
Dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Dakwah merupakan suatu proses
usaha untuk mengajak agar orang beriman kepada Allah, percaya apa yang
telah diberitakan oleh Rasul dan taat terhadap apa yang telah diperintahkan
yang meliputi dua kalimat syahadat, menegakkan shalat, menunaikan zakat,
puasa bulan Ramadhan, melaksanakan haji, iman kepada malaikat, kitabkitab-Nya, hari kebangkitan, qadha dan qadar. Selain itu dakwah juga
berarti mengajak agar hamba menyembah kepada Allah seakan-akan
melihatnya. Dari pengertian ini, nampaknya Ibnu Taimiyah condong pada
pemahaman dakwah sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan ditujukan
kepada masyarakat yang sudah mengenal Islam dan ajaran-ajarannya,

16

Abu „Isa Muhammad bin „Isa bin Surah, Jami al-Shahih : Sunan al-Tirmidzi (Beirut : Dar alKutub al-Ilmiyah, 1987M/1408H) Juz 5, h. 42.
17
Ibid, h.4.
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sekaligus mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas
untuk mencapai derajat ihsan.18
2) Al-Bahy al-Khauly
Menurut Al-Bahy al-Khauly, dakwah adalah usaha mengubah situasi
kepada yang lebih baik dan sempurna baik terhadap individu maupun
masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa esensi dakwah bukan hanya
terletak pada usaha mengajak kepada keimanan dan ibadah, lebih dari itu
dakwah adalah usaha penyadaran manusia atas keberadaan dan keadaan
hidup mereka. Barangkali yang dimaksud pengertian dakwah ini sesuai
dengan pendapat Munir Mulkhan bahwa dakwah bermakna usaha
pemecahan suatu masalah dan pemenuhan kebutuhan manusia.19
3) Ra‟uf Syalaby
Bagi Ra‟uf Syalaby, dakwah adalah gerakan untuk merealisasikan
undang-undang (Ihya al-Nidham) Allah yang telah diturunkan kepada nabi
Muhammad SAW. Pengertian ini cukup singkat, tapi makna yang
terkandung di dalamnya cukup luas. Menurut Ra‟uf Syalaby, dakwah
merupakan perjuangan untuk menegakkan agama tauhid, amar ma‟ruf dan
nahi munkar dan menjalankan syariat-syariat Islam lainnya. 20
Beberapa pengertian dakwah tersebut, meskipun dituangkan dalam
Bahasa dan kalimat yang berbeda, tetapi kandungan isinya tetap sama

18

Ibnu Taimiyah, Majmu‟ Al-Fatawa (Riyad : Mathabi al-Riyad, 1985), Juz XV, cet. Pertama,
h. 185.
19
Al-Bahy al-Khauly, TAdzkirat al-Du‟at (Kairo : Maktabah Dar al-Turas, 1408 H/1987 M),
Cet. Ke-8, h.35.
20
Ra;uf Syalaby, Al-Da‟wah al-Islamiyah fi „Ahdiha al-Makky : Manahijuha wa Ghayatuha
(Kairo : Al-Fajr al-Jadid, 1985), h. 34.
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bahwa dakwah dipahami sebagai seruan, ajakan dan panggilan dalam
rangka membangun masyarakat Islami berdasarkan kebenaran ajaran Islam
yang hakiki. Dengan kata lain, dakwah merupakan upaya atau perjuangan
untuk menyampaikan ajaran agama yang benar kepada umat manusia
dengan cara yang simpatik, adil, jujur, tabah dan terbuka, serta
menghidupkan jiwa mereka dengan janji-janji Allah SWT tentang
kehidupan yang membahagiakan, serta menggetarkan hati mereka cengan
ancaman-ancaman Allah SWT terhadap segala perbuatan tercela, melalui
nasehat-nasehat dan peringatan-peringatan.
b. Unsur-unsur Dakwah
Dalam istilah komunikasi, dakwah merupakan proses penyampaian
pesan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan, sehingga
berlangsung hubungan komunikasi antara komunikator (sender) dan
komunikan (receiver) bersifat informatif. Namun demikian, komunikasi
tidak hanya bersifat informative tetapi juga persuaif. Artinya, komunikasi
tidak hanya bertujuan agar orang lain tahu dan mengerti, tetapi juga
berharap agar orang lain meneria suatu paham, keyakinan atau melakukan
suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya
penyampaian informasi, tetapi juga pembentukan pendapat umum (public
opinion) dan sikap public (public attitude). Dengan mengutp pandangan
Carl

I.

Hovland,

Onong

Uchjana

Effendy

mengatakan

bahwa

(communication is the process to modify the behavior of other individuals).
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Kemudian, untuk sampai pada tujuan komunikasi yang bersifat
informative dan persuasive tersebut, terdapat beberapa proses komunikasi
yang harus dilalui oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pertama-tama
komunikator menyandi (encode) pesan yang akan disampaikan pada
komunikan (receiver). Ini berarti ia memformulasikan pikiran atau
perasaannya ke dalam lambang (bahasa) yang diperkirakan akan dimengerti
oleh komunikan. Kemudian menjadi giliran komunikan untuk mengawasi
sandi (decode) pesan dari komunikator. Ini berarti ia menafsirkan lambang
yang mengandung pikiran atau perasaan komunikator dalam konteks
pengertiannya. Jadi, komunikasi akan berhasil apabila pesan yang
disampaikan komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of
reference), yakni paduan pengalaman dan pengertian (collection of
experoences and meaning) yang pernah diperoleh komunikan.
Dengan demikian, komunikasi selalu bersifat dialogis, sehingga ketika
komunikan memberikan jawaban, maka ia kini menjadi encoder dan
komunikator menjadi decoder. Inilah suatu proses yang dinamakan umpann
balik (feedback). Umpan balik ini memainkan peranan yang amat penting
dalam komunikasi, sebab ia menentukan apakah sebuah pross komunikasi
akan berlanjut atau berhenti.21
Oleh karena itu, umpan balik bisa bersifat positif, dapat pula bersifat
negatif. Umpan balik dikatakan positif apabila tanggapan, respon atau reaksi
komunikan menyenangkan komunikator sehingga komunikasi dapat

21

Awaludin Pimay, Metodologi Dakwah.., h. 20.
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berjalan lancar. Sebaliknya, umpan balik dikatakan negatif apabila
tanggapan

komunikan

tidak

menyenangkan

komunikator,

sehingga

komunikator enggan untuk melanjutkan komunikasinya.
Dengan demikian, agar komunikasi berlangsung efektif, maka
komunikator harus tahu khalayak

mana yang ia jadikan sasaran dan

tanggapan apa yang ia inginkan. Selain itu, komunikator juga harus terampil
dalam menyandi pesan dengan memperhitungkan bagaimana komunikan
sasaran dapat mengawasi sandi pesan yang ia sampaikan. Bersamaan
dengan itu, komunikator juga harus mengirimkan pesan melalui media yang
efesien dalam mencapai khalayak sasaran.
Bila pola komunikasi ini diterapkan dalam ilmu dakwah, maka akan
ditemukan beberapa komponen yang terlibat dalam aktivitas dakwah.
Komponen-komponen dakwah tersebut meliputi materi dakwah, subjek
dakwah, objek dakwah, metode dakwah, media dakwah, tujuan dakwah.
Kemudian masing-masing komponen tersebut akan dijelaskan di bawah ini
secara lebih rinci.22
1) Materi Dakwah (maaddah al-Dakwah)
Materi dakwah yang meliputi bidang akidah, syariah (ibadah dan
mu‟amalah) dan Akhlak. Kesemua materi dakwah ini bersumber dari AlQur‟an, As-Sunnah Rasulullah SAW., hasil ijtihad ulama, sejarah
peradaban Islam.
2) Subjek Dakwah (Da‟i)

22

Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 8-9.

17

Subjek dakwah adalah orang yang aktif melaksanakan dakwah kepada
masyarakat. Da‟i ini ada melaksanakan dakwahnya secara individu ada
juga yang berdakwah secara kolektif melalui organisasi.
3) Objek Dakwah (Mad‟u)
Objek dakwah adalah masyarakat atau orang yang didakwahi, yakni
diajak ke jalan Allah agar selamat dunia dan akhirat. Masyarakat sebagai
objek dakwah sangat heterogen, misalnya ada masyarakat yang berprofesi
sebagai petani, nelayan, pedagang, pegawai, buruh, artis, anggota legislatif,
eksekutif, karyawan, dan lainnya. Bila kita melihat dari aspek geografis,
masyarakat itu ada yang tinggal di kota, desa, pegunungan, pesisir, bahkan
tinggal di pedalaman. Bila dilihat dari aspek agama, maka mad‟u ada yang
Muslim/mukmin, kafir, munafik, musyrik, dan lain sebagainya.
4) Metode Dakwah (Thariqoh al-Dakwah)
Metode dakwah yaitu cara atau strategi yang haru dimiliki oleh da‟i,
dalam melaksanakan aktivitas dakwahnya. Metode dakwah ini secara
umum ada tiga berdasarkan Al-Qur‟an surat Al-Nahl; 125, yaitu: Metode
Bil Hikmah, Metode Mau‟izhoh Hasanah dan Metode Mujadalah.
5) Media Dakwah (Wasilah al-Dakwah)
Media dakwah adalah media atau instrument yang digunakan sebagai
alat untuk mempermudah sampainya pesan dakwah kepada mad‟u. Media
ini bisa dimanfaatkan oleh da‟i untuk menyampaikan dakwahnya baik yang
dalam bentuk lisan atau tulisan. Di antara media dakwah yang masih banyak
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digunakan oleh para da‟i saat ini adalah: TV, Radio, Surat Kabar, Majalah,
Buku, Internet, Handphone, Bulletin.
6) Tujuan Dakwah (Maqashid al-Dakwah)
Tujuan dakwah adalah tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan
dakwah. Adapun tujuan dakwah itu dibagi yaitu tujuan jangka pendek dan
tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang dimaksud adalah agar
manusia mematuhi ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan
keseharian, sehingga tercipta manusia yang berkahlak mulia, dan
tercapainya individu yang baik (khoiru al-fardiyah), keluarga yang
sakinah/harmonis (khoiru al-usrah), komunitas yang tangguh (khoiru aljamaah), masyarakat madani/civil society (khairu al-ummah) dan pada
akhirnya akan membentuk bangsa yang sejahtera dan maju (khoiru albaldah) atau dalam istilah yang disebut dalam Al-Qur‟an yaitu: Baldatun
thoyyibatun wa robbun ghofur.
2. Riba
a. Pengertian Riba dan Hukum Riba
Riba menurut Bahasa adalah az-ziyadah yang berarti kelebihan atau
tambahan. Riba juga berarti an-nama‟ yang berarti tumbuh atau
berkembang. Sedangka pengertian riba menurut istilah adalah “Kelebihan
harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan
harta”.23
b. Macam-macam Riba

23

Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hal. 240.
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Riba menurut jumhur fuqaha‟ ada 2 (dua), yaitu riba fadhal dan riba
nasi‟ah. Menurut Syafi‟iyah riba itu ada 3 (tiga) macam, yakni riba fadhal,
riba yad

dan riba nasiah. Berikut akan diuraikan macam-macam riba

tersebut:24
1) Riba nasiah, yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang
yang mengutangkan dari orang yang berutang, sebagai imbangan
penundaan pembayaran utang.
2) Riba fadhal, yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan
ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis.
3) Riba yad, yaitu jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua
barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa
menyebutkan waktunya tidak saling menyerahterimakan.
Jenis riba ini juga terdapat dalam pengertian Riba pada Al-Qur‟an
surah Ali Imran ayat 130 (lihat hal 21).
c. Hikmah Diharamkannya Riba
Di antara hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah:
1) Menjaga agar seorang Muslim tidak memakan harta orag lain dengan caracara batil;
2) Mengarahkan seorang Muslim supaya menginvestasikan hartanya pada
usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari
segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara
kaum muslim;
24

Ibid, h. 243-250.
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3) Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada
tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang
berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.
4) Menjauhkan seorang Muslim dari perbuatan yang dapat membawanya
kepada kebinasaa. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan
dan kezaliman, sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu ialah
penderitaan.
5) Membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang Muslim untuk
mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan meminjami saudaranya
sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutanginya,
menangguhkan

utang hingga

mampu

membayarnya,

memberinya

kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari
keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan ruh
persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.

Ayat-ayat Al-Qur‟an tentang larangan Riba
1. QS. Ar-Rum : 39
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Terjemahan:
39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada
harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan
25

Ar-rum [30]: 39.
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Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).26
2. QS. An-Nisa : 160-161










   

 














27
Terjemahan:28
160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas
(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka,
dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,
161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah
dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan
jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara
mereka itu siksa yang pedih.
3. QS. Ali Imran : 130








   
29  
Terjemahan: 30
130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan
berlipat ganda31 dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan.
26

Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan terjemahannya, Bandung, 2008.
An-Nisa [4]: 160-161.
28
Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan terjemahannya, Bandung, 2008.
29
Ali Imran [3]: 130.
30
Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan terjemahannya, Bandung, 2008.
31
Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba
nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan
27
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4. QS. Al-Baqarah : 275-279



   



  
   
  
   



   



   
    







   


    
    






  
   





 
  
    



 
 
  
    



   
32 
fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba
fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya
karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas,
padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat
ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.
32
Al-Baqarah [2]: 275-279.
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Terjemahan: 33
275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba34 tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila35. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu36 (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah 37. dan Allah tidak
menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa 38.
277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh,
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi
Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka
bersedih hati.
278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu
bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
3. Pengertian Minat
Pada setiap orang, minat berperan sangat penting dalam kehidupannya.
Minat mempunyai dampak yang besar atas perilaku dan sikap orang tersebut.

33

Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan terjemahannya, Bandung, 2008.
Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan
oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang
sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian,
seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud
dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman
jahiliyah.
35
Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan
syaitan.
36
Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
37
Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan
berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta
yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.
38
Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.
34
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Di dalam belajarpun minat dapat menjadi sumber motivasi yang kuat dalam
mendorong seseorang untuk belajar.39
Pengertian minat menurut bahasa(Etimologi), ialah usaha dan kemauan
untuk mempelajarai (learning) dan mencari sesuatu. Secara terminologi, minat
adalah keinginan, kesukaan dan kemauan terhadap sesuatu hal. Menurut Hilgar
minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan
diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas.40
Andi Maprare menyatakan bahwa minat adalah suatu perangkat mental
yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka,
rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu
pikiran tertentu.
Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan
yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.
H.C. Witherington menjelaskan bahwa minat adalah kesadaran seseorang
bahwa suatu objek, seseorang, suatu soal atau situasi mengandung sangkut paut
dengan dirinya. Minat dapat diartikan pula sebagai suatu kecenderungan untuk
memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas, atau situasi
yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan
senang.
Sementara Abu Ahmadi mendefinisikan bahwa minat merupakan sikap
jiwa seseorang yang tertuju pada suatu objek tertentu ketiga jiwanya (kognisi,
39

Yayat Suharyat, Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia, Unisma Bekasi,

h. 13-14.
40

Ulfa Nurhayani, Pengaruh Motivasi tehadap Mahasiswa Akutansi untuk Mengikuti
Pendidikan Profesi Akutansi (PPAk) Studi Empiris pada Perguruan tinggi swasta Medan, Jurnal
Mediasi, Vol.4 No.1 Juni 2012, h.61.
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konasidan emosi) dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang terkuat. Minat
mengandung unsur-unsur yang terdiri dari kognisi (mengenal), emosi
(perasaan), dan konasi (kehendak). Unsur kognisi, dalam arti minat itu
didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju oleh
minat tersebut. Unsur emosi karena dalam partisipasi atau pengalaman itu
disertai dengan perasaan tertentu (perasaan senang) sedangkan unsur konasi
merupakan kelanjutan dari kedua unsur tersebut yaitu yang diwujudkan dalam
bentuk kemauan danhasrat untuk melakukan suatu kegiatan, termasuk kegiatan
yang diselenggarakan oleh sekolah.41
Secara garis besar, minat memiliki dua pengertian, Pertama, usaha
dankemauan untuk mempelajari (Learning) danmencari sesuatu, Kedua
merupakan dorongan pribadi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu.
Crow and Crow mengatakan bahwa minat (Interest) bisa berhubungan
dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada
orang, benda, atau kegiatan ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang
dirangsang olah kegiatanitu sendiri. Dengan kata lain, minat dapat menjadi
penyebab kegiatan dan penyebab partisipasi dalam kegiatan.
Minat menurut Elizabeth B. Hurlock merupakan sumber motivasi yang
mendorong untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas
memilih. Bila mereka melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka
merasa berminat, bila kepuasan berkurang minatpun berkurang. Minat akan
menambah kegembiraan pada setiap kegiatan yang ditekuni seseorang. Bila

41

Ibid. h.63.
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anak berminat pada suatu kegiatan, pengalaman mereka jauh lebih
menyenangkan. Lagipula jika anak-anak tidak memperoleh kegembiraan suatu
kegiatan, mereka akan berusaha seperlunya saja. Akibatnya prestasi mereka
jauh lebih rendah dari kemampuan yang sebenarnya.
Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal
atau aktivitas suasana tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah
penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri.
Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.
Menurut Drs. Agus Sujanto minat adalah perbuatan perhatian yang
sengaja terlahir dengan kemauan dan bergabung pada minat dan bakat.
Sedangkan menurut Kriterinton minat adalah kesadaran seseorang terhadap
suatu objek, suatu soal atau situasi yang mengandung sangkut paut dirinya.42
Berbagai pendapat yang berbeda mengemukakan arti dari minat, namun
demikian pada dasarnya mengatakan bahwa minat itu timbul dari dalam diri
seseorang yang disertai dengan rasa senang lalu diekspresikan dengan
perbuatan, jika seseorang itutidak berminat terhadap sesuatu, maka ia
tidakakan

memperdulikannnya

dan

tidak

pula

diekspresikan

dengan

perbuatannya.
Berdasarkan beberapa literatur diatas, dapat disimpulkan bahwa minat
adalah kecenderungan hati untuk memperhatikan suatu hal atau aktivitas
dimana aktivitas tersebut secara terus menerus diperhatikan dan dilakukan
tanpa adanya paksaan dari orang lain, sebaliknya dengan disertai rasa senang.

42

Ibid. h.66.
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a. Ciri-ciri Minat
Minat taraf tinggi merupakan hasil dari pendidikan penting orang
yang benar-benar terdidik, ditandai dengan adanya minat-minat yang benarbenar besar serta benar terhadap hal-hal yang dinilai secara singkat oleh
pandangan hidup seseorang atau seluruh perbendaharaan.
Norma seseorang yang ditentukan oleh arah minat menulisnya dengan
arti oleh apa yang dianggap ada sangkut paut dengan dirinya.

Minat

berbeda dari kesenangan sementara bukandalam kesenangan memotivasi
tindakan, melainkan dalam ketetapan. Rasa bosan merupakan lawan dari
minat.43
b. Macam-Macam Minat
Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain
berdasarkan timbulnya minat dan berdasarkan arahnya minat.
1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi dua macam
antara lain:
a) Minat Primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis
atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan,
perasaan enak dannyaman, kebebasan beraktivitas serta seks.
b) Minat Kultural atau sosial adalah minat yang timbulnya karena
proses belajar, minat ini tidak secara langsung berhubungan dengan
diri kita. Misalnya minat belajar individu punya pengalaman bahwa
masyarakat atau lingkungan akan lebih menghargai orang-orang

43

Yayat Suharyat, Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia. h. 16.
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terpelajar

dan

pendidikan

tinggi,

sehingga

hal

ini

akan

menimbulkan minat individu untuk belajar dan berprestasi agar
mendapat penghargaan dari lingkungan, halini mempunyai arti
yang sangat penting bagi harga dirinya.
2) Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi dua macam antara
lain:
a) Minat Intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan
aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau
minatasli. Misalnya seseorang belajar karena memang pada ilmu
pengetahuan atau karena memang senang membaca, bukan karena
ingin mendapatkan pujian atau penghargaan.
b) Minat Ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan
akhirdari kegiatan tersebut, apabila tujuannya sudah tercapai ada
kemungkinan minat tersebut hilang. Misalnya seseorang yang belajar
dengan tujuan agar menjadi juara kelas atau lulus ujian.44
3) Berdasarkan cara mengungkapkan minat dapat dibedakan menjadi empat
macam, terdiri atas:
a) Expressed interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara
meminta kepada subjek untuk menyatakan atau menuliskan kegiatankegiatan baik yang berupa tugas maupun bukan tugas dengan perasaan
senang.

44

Ibid, h.18.
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b) Manifest interest adalah minat yang diungkapkan dengan cara
mengobservasi secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang
dilakukan subjek.
c) Tested interest adalah minat yang diungkapkan cara menyimpulkan
dari hasil jawaban tes objektif yang diberikan.
d) Inventoried interest adalah minat yang diungkapkan dengan
menggunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan.
c) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat
Faktor minat mempunyai peranan yang sangat penting, minat individu
terhadap suatu objek, pekerjaan, orang, benda, dan persoalan yang
berkenaan dengan dirinya timbul karena ada faktor yang mempengaruhinya
pada objek yang diamati. Dalam buku psikologi perkembangan, suatu
pendekatan sepanjang rentang kehidupan dijelaskan sebagai berikut:45
Sebab timbulnya minat bergantung pada seks/jenis kelamin,
intelegensi,

lingkungan

dimana

ia

hidup,

kesempatan

untuk

mengembangkan minat, minat teman-teman sebaya, status dalam kelompok
sosial, kemampuan bawaan, minat keluarga, dan banyak faktor-faktor lain.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap
sesuatu, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang
bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan (misal: umur, bobot,
jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian) dan yang berasal
dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan
45
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lingkungan masyarakat. Agus Sujanto memperkuat pendapat ini, dengan
menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat ada 2, yakni
factor internal dan faktor eksternal.46
1) Faktor Internal
Adapun faktor yang tergolong dalam faktor internal, yaitu :
a) Motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu
untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuan.
b) Sikap adalah adanya kecendrungan dalam subjek untuk menerima,
menolak suatu objek yang berharga baik atau tidak baik.
c) Permainan adalah merupakan suatu permasalahan tenaga psikis yang
tertuju pada suatu subjek semakin intensif perhatiannya.
d) Pengalaman suatu proses pengenalan lingkungan fisik yang nyata baik
dalam dirinya sendiri maupun di luar dirinya dengan menggunakan
organ-organ indra.
e) Tanggapan adalah banyaknya yang tinggal dalam ingatan setelah itu
melakukan pengamatan. Kalau kita lihat secara jeli, maka akan
tampak suatu perbedaan antara pengamatan dan tanggapan, meskipun
keduanya merupakan gejala yang saling berkaitan, karena tanggapan
itu sebenarnya kesan yang tinggal setelah individu mengamati objek.
Tanggapan itu terjadi setelah adanya pengamatan, maka semakin jelas
individu mengamati suatu objek, akan semakin positif tanggapannya.

46

h. 13-14.
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f) Persepsi merupakan proses untuk mengingat atau mengidentifikasikan
sesuatu, biasanya dipakai dalam persepsi rasa, bila benda yang
kitaingat

atau yang kita

identifikasikan

adalah objek yang

mempengaruhi oleh persepsi, karena merupakan tanggapan secara
langsung terhadap suatu objek atau rangsangan.
2) Faktor Eksternal
Lingkungan bisa juga mempengaruhi minat,karena lingkungan
mempunyai peranan yang sangat penting terhadap individu, baik itu
lingkungan fisik yang berhubungan dengan benda konkrit maupun
lingkungan fisik yang berhubungan dengan jiwa seseorang. Lingkungan
itu sendiri terbagi atas 2 bagian,yakni (1) Lingkungan fisik, yaitu berupa
alat misalnya keadaan tanah. (2) Lingkungan sosial, yaitu merupakan
lingkungan masyarakat dimana lingkungan ini adanya interaksi individu
yang satu dengan yang lain. Keadaan masyarakat akan memberi
pengaruh tertentu kepada individu. Dengan teknik pengungkapan yang
cukup berbeda, Crow and Crow mengungkapkan bahwa ada tiga faktor
yang menjadi timbulnya minat, antara lain yaitu:
a) Dorongan dari dalam diri individu. Dorongan ingin tahu atau rasa
ingintahu akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar,
menuntut ilmu, melakukan penelitian dan lain-lain.
b) Motif

Sosial.

Motif

sosial

ini

dapat

menjadi

factor

yang

membangkitkan minat untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu.
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Misalnya minat untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan timbul
karena ingin mendapat penghargaan dari masyarakat, karena biasanya
yang memiliki ilmu pengetahuan cukup luas (orang pandai) mendapat
kedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat.
c) faktor emosional. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan
emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan
menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat
minat terhadapa ktivitas tersebut. Sebaliknya suatu kegagalan akan
menghilangkan minat terhadap hal tersebut. Jadi minat merupakan
suatu kecenderungan yang menetap dalam hati untuk selalu mengingat
sesuatu atau mengerjakan sesuatu secara terus menerus tanpa merasa
terbebani untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan disertai
perasaan senang. Adapun indikatornya yaitu: perasaan senang,
partisipasi, perhatian, keaktifan, dan mentaati peraturan atau aturan
main yang terkait dengan subjek.

4. Perbankan Syariah
Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti
ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara
bermuamalah secara Islam.
Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh
hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi
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mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh
keuntungan sebesar mungkin.
Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan
persetujuan

yang

matang

atas

proporsi

masukan

dan

keluarannya.

Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat
untuk saling meningkatkan produktivitas.47
Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: kui vall iyuluyl
alMashrafiyah

al-Islamiyah)

adalah

suatusistem

perbankan

yangpelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan
sistemini

berdasarkan

adanya

larangan

dalam

agama

Islam

untuk

meminjamkanatau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman
(riba),serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang
Sumber?(haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin
absennyahal-hal

tersebut

dalam

investasinya,misalnya

dalam

usaha

yangberkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha
mediaatau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.
5. Produk Bank Syariah
Jenis produk Bank Syariah akan tergantung pada fungsi pokok bank
syariah. Fungsi pokok bank syariah dalam kaitannya dengan kegiatan
perekonomian masyarakat terdiri dari:48
a.

Fungsi Pengumpulan Dana (Funding)
47

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: PT. Bestari
Buana Murni, 2008, h.32-33.
48
Ibid, h.35.
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Dana yang ditempatkan nasabah di Bank Syariah dalam bentuk
Simpanan atau Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah dan
Nasabah yang bersangkutan.
1) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank
Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro,
Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2) Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi
dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat
dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati,
tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya
yang dipersamakan dengan itu.
3) Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan
Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariahdan/atau UUS.
4) Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana
perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.
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5) Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada
BankSyariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad
lainyang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk
Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu.
Dalam

bank

syariah

produk-produk

penghimpunan

dana

dapatditerapkan berdasarkan prinsip masing-masing, yaitu:49
1) Wadiah yaitu akad titipan dimana barang yang dititipkan dapatdiambil
sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat memintajasa untuk
keamanan dan pemeliharaan.
2) Mudharabah yaitu akad usaha dimana salah satu pihak memberikanmodal
(Sahibul Mal), sedangkan pihak lainnya memberikan keahlian(Mudharib)
dengan nisbah yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik
modal menanggung kerugian tersebut.
b. Fungsi Penyaluran Dana (Financing)
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berupa:50
1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasildalam bentuk mudharabah dan
musyarakah;
2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
ijarah muntahiya bittamlik;
49
50

Ibid, h.35.
Ibid, h.37.

36

3) Transaksi jual beli dengan memperoleh keuntungan dalam bentuk

piutang

murabahah, salam, dan istishna;
4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BankSyariah dan/atau
UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa

imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberifasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
keuntungan, ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Produk Bagi Hasil/Untung dalam Bank Syariah dibagi menjadi 3, yaitu:
1) Mudharabah
Dalam pembiayaan Mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik dana
(sahibul mal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam fiqih
klasik yang dibagikan adalah keuntungan (pendapatan dikurangi biaya),
tetapi dalam praktik yang dibagikan adalah Revenue karena sulit untuk
menemukan kesepakatan tentang biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah.
Nisbah bagi hasil disepakatidimuka termasuk bila terjadi kerugian. Dalam
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fiqih klasik, Mudharabah adalah akad yang modal dikembalikan ketika
usaha berakhir. Dalam sebagian praktik perbankan syariah, modal yang
digunakan nasabah dicicil untuk memudahkan pengembalian ketika
Mudharabah berakhir. Dalam fiqih klasik, ketika usaha menemui kegagalan
semua aset yang tersisa dijual dan dikembalikan kepada sahibul mal (Bank).
Dalam perbankan syariah nasabah selaku mudharib (pengelola usaha) masih
diberi

kesempatan

untuk

melanjutkan/memperbaiki

usaha

dengan

bertindak

selaku

penambahan modal dari Bank.
2) Musyarakah
Dalam

Musyarakah,

syarik(partner)

yang

bank

dan

masing-masing

nasabah

memberikan

dana

untuk

usaha.pembagian keuntungan menurut kesepakatan dan apabila rugi
dibagimenurut

porsi

modal

masing-masing

(proporsional).

selaku

syarik,bank berhak ikut serta dalam manajemen sesuai kaidah musyarakah.
3) Rahn (gadai)
Rahn adalah penyerahan jaminan untuk mendapat pinjaman.Rahn
dalam syariah dapat berbentuk:
- Fiducia:

penyerahan

barang,

tetapi

hanya

dokumen

yang

ditahan.Barangnya masih dapat digunakan oleh pemilik.
- Gadai : penyerahan barang secara fisik sehingga pemilik tidak
dapatmenggunakan lagi.
c. Pelayanan Jasa (Service)
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Jasa Perbankan adalah pelayanan Bank terhadap nasabah dengan tidak
menggunakan modal tunai. Atas jasa yang diberikan, bank akan menerima
imbalan (fee).
Jenis Produk Bank bila dilihat dari fungsi pelayanan jasa
(service)terdiri dari:51
1) Transfer (pengiriman uang)
2) Inkaso (pencairan cek)
3) Valas (penukaran mata uang asing)
4) L/C (Letter of Credit)
5) Letter of Guarantee dil
Bank syariah menggunakan akad dalam penetapan produknya. Akad
yang dipakai sebagai dasar dalam jasa perbankan syariah:
1) Wakalah (Perwakilan)
Produk yang memakai akad ini: Transfer, Inkaso, Debit Card, L/C.
2) Kafalah (Penjaminan)
Produk yang memakai akad ini: Bank Guarantee, L/C, Charge Card.
3) Hawalah (Pengalihan Piutang)
Produk yang memakai akad ini: Bill Discounting, Post Dated Check (cek
mundur), anjak piutang.
4) Sarf (Pertukaran mata uang)
51

Ibid, h. 40
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Produk yang memakai akad ini: Jual beli Valuta Asing.
6.

Akad Bank Syariah
Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke
dalam enam kelompok pola yaitu:52
a. Pola titipan, seperti wadi‟ah yad amanah dan wadi‟ah yad dhamanah;
b. Pola pinjaman, seperti qardh dan qardhul hasan;
c. Pola bagi hasil, seperti mudharabah dan musharakah;
d. Pola jual beli, seperti murabahah, salam,dan istishna;
e. Pola sewa, seperti ijarah dan ijarah wa iqtina; dan
f. Pola lainnya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf, dan rahn.

Sementara itu, secara skematis berbagai jenis akad bank syariah dapat
digambarkan seperti pada gambar berikut:
Jenis-Jenis Akad
Titipan:
- Wadi‟ah yad Amanah

- Wadi‟ah yad

Pinjaman:
- Qardh
- Qardhul Hasan

Bagi Hasil:
- Mudharabah
- Musyarakah

Jual beli:
- Murabahah
- Salam
- Istishna

Sewa:

- Ijarah
- Ijarah wa Iqtina

Lain-lain:
- Wakalah Ujr
- Kafalah Sharf
- Hiwalah Rahn

Gambar. 1.Jenis-jenis Akad Bank Syariah
52

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, h.41.
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7.

Prinsip Bank Syariah
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
(penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan
lainnya) berdasarkan fatwa ' yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah
Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang
syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah
Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).
Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan
konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan
dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan
usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Prinsip hukum Islam melarang
unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:
a. Perniagaan atas barang-barang yang haram,
b. Bunga/riba,
c. Perjudian dan spekulasi yang disengaja ( Juaja maisir), serta
d. Ketidakjelasan dan manipulatif ( sė gharar).
Pada dasarnya prinsip bank syariah menghendaki semua dana
yangdiperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas
tinggidan sangat hati-hati.
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Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan
moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini
pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang
meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
b. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi
masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah.
Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan
pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi
masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
c. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam
mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga
timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana
investasi (mudharib).
d. Fathanah, memastikan bahwa

pegelolaan bank dilakukan secara

profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum
dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya
adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri'ayah)
serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).
Prinsip Bank Syariah yang membedakannya dengan Bank Konvensional
adalah karena Bank Syariah memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:
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Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba.
Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah
satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat
menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah
mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan
sistem bunga dalam transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi
yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan
distribusi pendapatan. Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas
bunga yang biasa disebut dengan bank syariah didirikan. Tujuan perbankan
syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan
maupun non keuangan (QS.Al-Baqarah 2: 275). Dalam sistem bunga, bank
tidak akan tertarik dalamkemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian
pengembalian modaldan pendapatan bunga.53
Ada perbedaan konsep mendasar antara bank syariah dan bank
konvensional. Pada bank konvensional terdapat dua perjanjian yang saling
terpisah. Pertama, perjanjian antara pihak bank dengan nasabah penabung,
yaitu penabung menaruh dananya di bank tersebut dan mendapatkan sejumlah
persentase tertentu bunga dari pihak bank. Kedua, perjanjian antara pihak bank
dan nasabah peminjam, yaitu bank meminjamkan dananya kepada nasabah
peminjam dan berhak mendapatkan sejumlah persentase tertentu bunga dari
nasabah peminjam. Keuntungan bankadalah dengan mengambil selisih tingkat
bunga dari yang ditawarkan kepada nasabah penabung dengan tingkat bunga

53

Adrian Sutedi, Perbankan Syariah, Jakarta: Gemilang Ilmu, 2013, h. 54.
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yang dikenakan kepada nasabah peminjam. Sementara pada bank syariah
terdapat kesatuan perjanjian antarabank dan nasabah penabung serta antara
bank dan nasabah pembiayaan. Nasabah penabung menaruh dananya di bank
syariah dengan mendapatkansejumlah nisbah bagi hasil. Kemudian, dana
tersebut digunakan untuk pembiayaan kepada nasabah pembiayaan, dan bank
mendapatkan sejumlah tertentu nisbah bagi hasil atas usaha yang dibiayai
tersebut. Dengan demikian, bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah
penabung bergantung pada bagi hasil yang diterima bank syariah dari nasabah
pembiaayaannya.
Menurut Sumitro (1996), beberapa ciri bank syariah yang membedakan
dengan bank konvensional, yaitu sebagai berikut:
a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian
diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kakudan
dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan
kesepakatan dalam kontrak.
b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran
selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang
meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir sehingga yang dipergunakan
adalah nisbah bagi hasil.
c. Dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan
perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti, yang ditetapkan di muka
karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang
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dibiayai bank hanyalah Allah SWT. Tingkat keuntungan yang dipergunakan
adalah tingkat keuntungan aktual. Apabila tingkat keuntungan aktual lebih
kecil daripada tingkat keuntungan proyeksi aktual lebih kecil daripada
tingkat keuntungan proyeksi,yang dipergunakan adalah tingkat keuntungan
aktual tersebut.
d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh
penyimpanan dianggap sebagai titipan (al-wadi'ah), sedangkan bagi54 bank
dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada
proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsipprinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang
pasti.
e. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi bank
syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut
syariahnya. Selain itu, manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai
dasar-dasar muamalah Islam. Unsur Dewan Pengawas Syariah inilah hal
utama yang membedakan struktur organisasi antarabank syariah dan bank
konvensional.
f. Fungsi Kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak
pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi
khusus, yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan

54

'M Nur Rianto, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, Bandung: Pustaka Setia,
2015, h. 327.
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bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktuwaktu apabila dana diambil pemiliknya.

B. Hasil Penelitian yang Relevan
1. Eliza Fitriah dan Nur S. Buchori, ”Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap
Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan
di BPR Syariah Kota Bekasi)”,Jurnal Maslahah, Vol.2, No. 2, Agustus
2011.
Dari penelitian diatas didapat persamaan dari segi jenis penelitian
yaitu mengamati adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel
terikat, dan objek yang dijadikan penelitian sama yaitu Bank Syariah
hanya saja objek studi di Bank Syariah yang berbeda. Untuk metode
pengumpulan data masih sama menggunakan kuisioner atau angket.
Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel
terikat yang diambil. Jika penelitian sebelumnya adalah nisbah bagi hasil
yang dijadikan variabel bebas, pada penelitian ini peneliti menggunakan
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pemahaman masyarakat sebagai varianel bebas. Dan jika penelitian
sebelumnya menggunakan variabel terikat berupa penghimpunan dana
Bank Syariah, dalam penelitian ini yang dijadikan variabel terikat adalah
riba. Dan apabila pada penelitian di atas hanya melihat pengaruh, pada
penelitian ini akan melihat hasil tersebut dalam meningkat minat
menabung masyarakat ke Bank Syariah.
2. Asih Fitri Cahyani, Saryadi, Sendhang Nurseto, “Pengaruh Persepsi
Bunga Bank dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada
Bank BNI Syariah di Kota Semarang”, Diponegoro Journal Of Social And
Politic Tahun 2013, Hal. 1-8.
Tedapat adanya persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian
yang akan diamati penulis, yaitu mencari adanya pengaruh antara variabel
bebas dan variabel terikat dan menjadikan Bank Syariah sebagai objek
penelitian dan metode pengumpulan data berupa kuisioner atau angket
dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari subjek penelitian. selain
itu, persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menjadikan Minat
menabung ke Bank Syariah sebagai hasil dalam pesan ini. Namun
perbedaan dalam penelitian ini adalah jumlah variabel bebas yang diambil,
pada penelitian di atas variabel bebas adalah persepsi bunga bank dan
kualitas pelayanan sedangkan dalam penelitian ini penulis mengangkat
pemahaman masyarakat sebagai variabel bebas. Dan Bank Syariah yang
dijadikan objek penelitian juga berbeda, jika sebelumnya di BNI Syariah
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Semarang, kali ini peneliti melakukan studi di BNI Syariah Palangka
Raya.55
3. Syarif As‟ad, ”Tingkat Sosialisasi Perbankan Syariah Terhadap Minat
Masyarakat Memilih Bank Syariah di Kotagede Yogyakarta”, Jurnal IlmuIlmu KeIslaman Afkaruna,Vol.8 No.2 Juli-Desember 2012.
Dalam penelitian diatas juga sama mengamati adanya pengaruh dari
variabel bebas dan variabel terikat yang diamati adalah minat masyarakat
dalam memilih Bank Syariah. Hanya saja bank syariah yang diamati
adalah Bank Syariah di Kotagede Jogjakarta. Untuk metode penelitian
tetap menggunakan kuisioner. Namun perbedaannya adalah yang dijadikan
variabel bebas adalah tingkat sosialisai perbankan syariah sedangkan pada
penelitian penulisan variabel bebasnya adalah pemahaman masyarakat
terhadap riba dalam meningkatkan minat menabung masyakat ke Bank
Syariah di Kota Palangka Raya.

C. Kriteria Evaluasi
Dalam penelitian variabel yang akan diteliti merupakan pemahaman
masyarakat terhadap riba dan meningkatkan minat menabung masyarakat ke
Bank Syariah di kota Palangka Raya, untuk menganalisa dari hasil penelitian
ini maka digunakan analisa Skala Likert, analisa N-Gain dan analisa Pearson
Product Moment. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah 100
orang responden masyarakat muslim di kota Palangka Raya yang mewakili
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Asih Fitri Cahyani, Saryadi, Sendhang Nurseto, “Pengaruh Persepsi Bunga Bank dan
Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Bank BNI Syariah di Kota Semarang”,
Diponegoro Journal Of Social And Politic Tahun 2013, Hal. 1-8.
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dari 221.972 orang masyarakat muslim di kota Palangka Raya, atau sebanyak
0,045% dengan tingkat kesalahan 5%.
Dalam analisa Skala Likert memiliki rentang 0 sampai dengan 4,
dengan mengaplikasikannya dalam kuisioner sebagai berikut, 0 = Sangat
Tidak Setuju (STS), 1 = Tidak Setuju (TS), 2 = Ragu-ragu (RR), 3 = Setuju
(S), 4 = Sangat Setuju (SS). Dengan Skala Likert ini akan di dapat tingkat
minat menabung nasabah dengan semakin tinggi nilai dari jawaban responden
maka semakin tinggi pula minat menabung responden.
Untuk Analisa N-Gain, diaplikasikan dalam bentuk soal pemahaman riba
sebanyak 10 soal, dimana dalam setiap soal memiliki nilai 10, dan apabila
semua jawaban benar akan mendapatkan nilai 100. Semakin tinggi
pemahaman responden terhadap riba maka akan semakin tinggi pula nilai
yang diperoleh.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu & Tempat Penelitian
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini, dimulai dari
judul diterima, merumuskan masalah sampai penulisan laporan penilitian beserta
konsultasi baik itu dengan dosen pembimbing 1 maupun pembimbing 2 yaitu
selama 8 bulan. Dengan rincian sebagai berikut:
1. Pra penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret 2018 yaitu selama 1 Bulan.
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2. Penulisan laporan proposal penelitian dimulai dari judul diterima, konsultasi
hingga seminar selama 5 bulan.
3. Pengumpulan data selama 2 bulan setelah seminar proposal diselenggarakan
dan telah mendapat izin dari pihak yang bersangkutan yaitu Institut Agama
Islam Negeri Palangka Raya.
4. Sedangkan tempat atau lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat
penelitian berlokasi di Kota Palangka Raya.
B. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah unsur yang menjadi ukuran dalam penelitian ini.
Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat, dimana variabel
bebasnya dapat berpengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini
variabel bebasnya yaitu pemahaman masyarakat terhadap riba yang diberikan
dalam bentuk dakwah, sedangkan variabel terikatnya adalah minat menabung ke
Bank Syariah di kota Palangka Raya.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian48
lapangan (filed reseacrch), dalam hal ini
peneliti menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Metode deksriptif
bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat
riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Metode riset
ini dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang
lain. Ia pun memberikan informasi yang mutakhir, sehingga bermanfaat bagi
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perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada
berbagai macam masalah.56
Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang
mempunyai

karakteristik

tertentu

di

dalam

kehidupan

manusia

yang

dinamakannya sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif, hakikat hubungan
di antara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori objektif. Selain
itu, juga yang dianalisis dalam kaitan hubungan dengan prinsip-prinsip umum dari
satuan-satuan temuan dari sampel terhadap semua populasi. Tetapi karena dalam
paradigm kuantitatif terdapat asumsi mengenai adanya ”keserupaan” antara objekobjek tertentu, maka generalisasi juga dapat didefinisikan sebagai universalisasi.
Sugiono mengemukakan bahwa penelitian deksriptif adalah Penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel
satu dengan variabel yang lain.57
D. Teknik Pengambilan Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel jika
tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan
diteliti. Penelitian yang dilakukan atas seluruh elemen dinamakan sensus.
Idealnya, agar hasil penelitiannya lebih bisa dipercaya, peneliti harus melalukan
sensus. Namun, karena sesuatu hal peneliti bisa tidak meneliti keseluruhan elemen
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Umar Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: Rajawali Pers
2014, hlm.22.
57
Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif,Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013,
h. 132-133.
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tadi, maka yang bisa dilakukan peneliti adalah meneliti sebagian dari keseluruhan
elemen atau unsur tadi.
Berbagai alasan yang masuk akal mengapa peneliti tidak melakukan sensus,
antara lain adalah (a) populasi demikian banyaknya sehingga dalam praktiknya
tidak mungkin seluruh elemen diteliti: (b) keterbatasan waktu peneliti, biaya dan
sumber daya manusia, membuat peneliti harus puas jika meneliti sebagian dari
elemen penelitian; (c) bahkan kadang, penelitian yang dilakukan tehadap sampel
bisa lebih reliabel daripada terhadap populasi misalnya, karena elemen
sedemikian banyaknya, maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para
pencacahnya sehingga banyak terjadi kekeliruan; (d) demikian pula jika elemen
populasi homogen, penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi
tidak masuk akal.
Agar hasil penelitian yang dilakukan tehadap sampel masih tetap bisa
dipercaya dalam artian bisa mewakili karakteristik populasi, maka cara
penarikansampelnya harus dilakukan secara seksama. Cara pemilihan sampel
dikenal dengan teknik sampling atau teknik pengambilan sampel.58
Populasi atau universe adalah sekelompok orang kejadian atau benda yang
dijadikan objek penelitian. Jika yang ingin diteliti adalah sikap consumer terhadap
satu produk tertentu maka populasinya adalah seluruh konsumen produk tertentu.
Dalam Penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat di kota
Palangka Raya. Dan yang akan diteliti adalah minat masyarakat di kota Palangka

58

Ibid, h. 144.
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Raya terhadap Produk Perbankan Syariah di Bank SSyariah di Kota Palangka
Raya.
1) Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sample random
sampling. Sample random sampling merupakan teknik pengambilan sampel
yang memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dijadikan
sampel. Syarat untuk dapat dilakukan teknik sample random sampling adalah
sebagai berikut:
a) Anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relative homogen.
b) Adanya kerangka sampel, yaitu merupakan daftar elemen-elemen populasi
yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel.

Populasi

Sampel

Gambar 3.1 Hubungan Populasi dan Sampel

Dalam simple random sampling, anggota sampel memiliki karakteristik
yang sama (homogen) yang diambil dengan cara acak atau menggunakan tabel
bilangan random. Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis
penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Perbedaan karakter
yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi tidak merupakan hal
yang penting bagi rencana analisisnya. Misalnya dalam populasi ada wanita
dan pria, atau ada yang kaya dan yang miskin, ada manager dan bukan
manager, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Selama pebedaan gender, status
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kemakmuran, dan kedudukan dalam organisasi, serta perbedaan-perbedaan lain
tersebut bukan merupakan sesuatu yang penting dan mempunyai pengaruh
yang signifikan tehadap hasil penelitian. 59
2) Besaran Sampel
Besaran sampel adalah banyaknya individu subjek dari populasi yang
diambil sebagai sampel. Sampel penelitian meliputi sejumlah elemen
(responden) yang lebih besar dari persyaratan minimal sebanyak 30 elemen
(responden) menurut Guilford (dalam J. Supranto, 2001:239), dimana semakin
besar sampel

(makin besar nilai n = banyaknya elemen sampel) akan

memberikan hasil yang lebih akurat. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang
diambil sebanyak 100 responden masyarakat muslim di kota Palangka Raya,
yang merupakan 0,045% dari 221.972 total masyarakat muslim di Kota
Palangka Rayadari berdasarkan taraf kesalahan 5%.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat
yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Pada penelitian
perpusatakaan murni tentunya teknik pengumpulan data berupa kartu-kartu
kutipan, sedangkan pada penelitian lapangan teknik-teknik tersebut dapat berupa
kuisioner atau pedoman wawancara, lembar pengamatan, tes, atau gabungan dari
semuanya. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan
teknik pengumpulan data melalui:60
1. Angket / Kuisioner
59
60

Ibid, h. 146.
Ibid, h.160.
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Dalam teknik pengumpulan data melalui kuisioner dikenal beberapa
jenis kuisioner, antara lain sebagai berikut.
Pertama, kuisioner tertutup. Dalam kuisioner ini tugas responden
adalah memilih satu atau lebih kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah
disediakan. Jadi, cara menjawab sudah diarahkan dan kemungkinan
jawabannya juga sudah ditetapkan. Sebagai contoh misalnya:
Apakah Pendidikan tertinggi anda?
□ SD atau yang sederajat
□ SLTP atau yang sederajat
□ SMA atau yang sederajat
□ Sarjana Muda atau yang sederajat
□ Sarjana atau yang sederajat
□ Dr atau yang sederajat
** Responden bisa mengisi dengan memberikan tanda (X) atau tanda (√)
pada alternartif jawaban yang sesuai.

Kedua, kusioner terbuka. Kuisionr terbuka ini berupa pertanyaanpertanyaan bebas yang memberi kebebasan pula kepada responden untuk
menjawabnya. Sebagai contoh umpamanya.
Bagaimana pendapat anda tentang Bank Syariah yang kini hadir
ditengah perekonomian Masyarakat?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
*** Responden mengisinya secara bebas sesuai dengan pengalamannya
masing-masing.
Ketiga, kuisioner campuran. Kuisioner ini merupakan gabungan dari
kuisioner sebelumnya. Dalam kuisioner campuran ini, di samping telah ada
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kemungkinan-kemungkinan jawaban yang tersedia, disediakan pula titik-titik
kosong untuk menampung kemungkinan-kemungkinan jawaban yang belum
tersedia. Contoh:
Apakah Pendidikan tertinggi anda?
□ SD atau yang sederajat
□ SLTP atau yang sederajat
□ SMA atau yang sederajat
□ Sarjana Muda atau yang sederajat
□ ……………………………………
** Responden bisa mengisinya dengan memberikan tanda (X) atau tanda
(√) pada alternartif jawaban yang sesuai atau mengisinya dengan
jawaban sendiri yang sesuai.61
Dalam penelitian ini angket yang digunakan peneliti berupa angket
dengan kuisioner tertutup dan kuisioner terbuka yang di desain menjadi dua
bagian pertanyaan. Disesuaikan dengan leaflet yang akan dibagikan kepada
responden.
Data yang dibutuhkan akan ditampung pada lembar kuesioner yang
telah dibagi menjadi dua bagian, yaitu kuisioner terbuka dan kuisioner tertutup.
Isi kuisioner berisi pertanyaan tentang minat nasabat ke Bank Syariah yang
diberikan pada sejumlah responden yang disurvei, yaitu 100 orang responen
yang menjadi sampel. Untuk komponen instrument minat menabung dihitung
berdasarkan skala likert dengan nilai 0-4. Dan untuk instrument pemahaman
riba diberikan 10 pertanyaan pemahaman tentang riba dengan nilai 10 untuk 1
soal yang benar dengan nilai maksimum 100 untuk seluruh jawaban benar.
F. Teknik Analisis Data
61

Ibid, h.161.
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Data yang diperoleh peneliti, selanjutnya akan dianalisis secara kuantitatif
untuk menguji hipotesis penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah NGain (Normalized Gain), Skala Likert dan Pearson‟s Product Moment. Dalam
teknik analisis data peneliti menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010 dan
Minitab 17.
a. N-Gain (Normalized Gain)
Peningkatan pemahaman yang terjadi sebelum dan sesudah diberikan
dakwah dalam bacaan tentang riba dalam penelitian ini diperhitungkan dengan
rumus N-Gain (Normalized Gain). Gain adalah selisih antara nilai pretest dan
posttest. Gain menunjukan peningkatan pemahaman atau penguasaan konsep
masyarakat terhadap riba setelah diberikan instrument bacaan tentang riba dari
peneliti. Adapun rumus N-Gain adalah sebagai berikut:62

Keterangan rumus:
Spost

= Skor tes akhir

Smaks

= Skor maksimum

Spre

= Skor tes awal
Sedangkan tingkat perolehan skor dikategorikan atas tiga kategori

sebagai berikut:63
Tinggi
62

: g > 0,7

Rita Rahmawati dan Supramono,”Pembelajaran I-Sets (Islamic, Science, Environment,
Technology and Society) Terhadap Hasil Belajar Siswa” , Anterior Jurnal., Vol 14 No. 2, Juni
2015, h. 196.
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Kharul Ummah, “Profil Penguasaan Konsep Siswa Melalui Lembar Kerja Rumah
(LKR) Pada Materi Keanekaragaman Mahkluk Hidup Berdasarkan Tingkat Perkembangan
Intelektual”, Artikel, Universitas Pendidikan Indonesia. 2012.
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Sedang

: 0,3< g < 0,7

Rendah

: g < 0,3

b. Skala Likert
Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseoramg atau sekelompok orang tentang fenomena social. Dalam penelitian,
fenomena social ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang
selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan di ukur dijabarkan
menjadi indicator variabel. Kemudian indicator tersebut dijadikan sebagai titik
tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau
pertanyaan.64
Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala Likert
mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, dengan
perincian sebagai berikut:
4 = sangat setuju

1 = tidak setuju

3 = setuju

0 = sangat tidak setuju

2 = ragu-ragu
Skala Likert ini akan digunakan dalam analisis data untuk mengukur
persentasi minat menabung masyarakat ke Bank Syariah di Kota Palangka
Raya.
c. Pearson‟s Product Moment

64

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
Bandung: Alfabeta, 2015, h. 134-135.
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Korelasi Product Momentdigunakan untuk menganalisis hubungan antara
pemahaman tentang riba terhadap minat menabung masyarakat ke BNI
Syariah, dengan taraf signifikansi 5%.
Rumus Korelasi Product Moment :65
∑
{ ∑

∑

∑
∑
}{ ∑

∑

}

Keterangan rumus:
rxy

= koefisien korelasi Pearson

∑XY

= Jumlah hasil kali skor pemahaman dan skor minat

∑X

= Jumlah Skor pemahaman

∑Y

= Jumlah Skor minat

∑X2

= Jumlah kuadrat Skor pemahaman

∑Y2

= Jumlah kuadrat Skor minat

N

= Jumlah responden

G. Hipotesis Statistika
Dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statsistik
tentang parameter populasi. Dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap
parameter populasi, melalui data-data sampel.66
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Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan kajian pustaka, maka
hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Ho=

Pemahaman masyarakatterhadap ribaberpengaruh dalam meningkatkan
minat menabungmasyarakat ke Bank Syariahdi Kota Palangka Raya.

H1=

Pemahaman

masyarakatterhadap riba

tidak berpengaruh

dalam

meningkatkan minat menabung masyarakat ke Bank Syariah di Kota
Palangka Raya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

H. Deskripsi Data
1. Karakteristik Responden
Gambaran umum responden di sini akan menguraikan karakteristik
responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan,
kapan pertama kali mengenal bank, kapan pertama kali menabung, kapan
pertama kali mengenal bank syariah. Untuk melihat penjelasan lebih lanjut
mengenai gambaran umum responden dapat dilihat pada paparan di bawah ini.
a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis kelamin merupakan factor genetic yang dimiliki manusia sejak
lahir. Jenis kelamin dapat mempengaruhi sikap maupun tingkah laku
manusia. Untuk melihat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin,
dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
- Laki-laki
- Perempuan
total

Frekuensi
48

Persentase
48%

52
100

52%
100%

Berdasarkan tabel 4.1, mengenai karakteristik responden berdasarkan
jenis kelamin menunjukan bahwa 48 orang (48%) mempunyai jenis kelamin
laki-laki, dan 52 orang (52%) mempunyai jenis kelamin perempuan.
59

61

Berdasarkan data tersebut didapat bahwa responden dalam penelitian ini
lebih dari 50% adalah perempuan di kota Palangka Raya.
b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Umur dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat
kedewasaan dan tingkat kematangan seseorang. Semakin tingga usia yang
dimiliki, maka tingkat kedewasaan yang dimiliki juga semakin tinggi. Untuk
melihat karakteristik responden berdasarkan usia, dapat dilihat pada tabel
4.2.
Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Tingkatan Usia
Usia
- 15 – 25 tahun

Frekuensi
72

Persentase
72%

- 26 – 34 tahun

20

20%

- 35 – 44 tahun

8

8%

- 45 – 55 tahun

-

-

- > 55 tahun

-

-

Total

100

100%

Berdasarkan tabel 4.2, mengenai karakteristik responden berdasarkan
tingkatan usia atau umur seseorang menunjukan bahwa 72 orang (72%)
responden masih dalam rentan remaja hingga mencapai dewasa yaitu pada
usia 15-25 tahun.20 orang (20%) responden berada pada usia dewasa yaitu
dalam rentan 26-34 tahun. Dan 8 orang (8 %) responden dalam rentan 35-44
tahun. Sedangkan untuk responden yang berusuia 44 tahun keatas tidak ada
atau nihil Berdasarkan data tersebut didapat bahwa responden dalam
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penelitian ini mengambil sampel masyarakat kota Palangka Raya dengan
mayoritas remaja hingga dewasa yang berusia 15-25 tahun.
c. Karakteristik Responden BerdasarkanPendidikan Terakhir
Pendidikan seseorang dapat digunakan untuk mengukur tingkat
intelektual seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang,
maka semakin tinggi pula tingkat intelektualitas yang dimiliki seseorang.
Untuk melihat karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir,
dapat dilihat pada tabel 4.3.
Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Jenis Kelamin
- SD / sederajat

Frekuensi
-

Persentase
-

- SLTP / sederajat

-

-

- SMA / sederajat

82

82 %

-

-

18

18 %

100

100 %

- SarjanaMuda / sederajat
- Sarjana
Total

Berdasarkan tabel 4.3, mengenai karakteristik responden berdasarkan
jenis pendidikan terakhir seseorang menunjukan bahwa 82 orang (82 %)
responden dengan pendidikan terakhir SMA dan saat ini rata-rata sedang
menempuh pendidikan di bangku kuliah. Dan sebanyak 18 orang (18%)
dengan pendidikan terakhir Sarjana. Sedangkan untuk responden yang
pendidikan terakhir SD, SMP dan sarjana muda tidak ada atau nihil.
Berdasarkan data tersebut didapat bahwa responden dalam penelitian ini
mengambil sampel masyarakat kota Palangka Raya dengan mayoritas
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pendidikan terakhir dibangku SMA baik itu sedang menempuh kuliah atau
yang sudah bekerja.
d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Jenis pekerjaan yang dilakukan seseorang dapat digunakan untuk
mengukur tingkat pengetahuan dan pengalaman yang pernah di tempuh.
Selain itu pekerjaan juga dapat mempengaruhi kebiasan yang sering
diakukan serta sudut pandang seseorang dalam menilai sesuatu. Untuk
melihat karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, dapat dilihat pada
tabel 4.4.
Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Pekerjaan
Jenis Kelamin
- Mahasiswa
- Pegawai Swasta
- PNS
- Profesional
- Wiraswasta
Total

Frekuensi
68
12
4
16
100

Persentase
68 %
12 %
4%
16 %
100 %

Berdasarkan tabel 4.4, mengenai karakteristik responden berdasarkan
jenis pekerjaan seseorang menunjukan bahwa 68 orang (68%) responden
dengan pekerjaan atau status masih mahasiswa. Sebanyak 12 orang (12 %)
dengan Pekerjaan pegawai swasta. Sebanyak 4 orang (4 %) dengan
Pekerjaan sebagai PNS dengan posisi Guru. Dan sebanyak 16 orang (16 %)
dengan Pekerjaan Wiraswasta atau pedagang. Sedangkan untuk responden
yang bekerja sebagai profesional tidak ada atau nihil. Berdasarkan data
tersebut didapat bahwa responden dalam penelitian ini mengambil sampel

64

masyarakat kota Palangka Raya dengan mayoritas sedang menempuh kuliah
yaitu sebanyak 68 orang (68%).
e. Karakteristik Responden Berdasarkan Pertama kali mengenal Bank
Waktu pertama kali mengenal Bank untuk mengukur seberapa lama
responden telah mengenal Bank dan dapat mengetahui seberapa besar
pengetahuan responden tentang Bank. Pada dasarnya apabila semakin dini
seseorang mengetahui sesuatu hal, maka semakin besar pemahamannya
tentang hal tersebut. Untuk melihat karakteristik responden berdasarkan
waktu pertama kali mengenal Bank, dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Responden Berdasarkan waktu pertama kali mengenal Bank
Jenis Kelamin

Frekuensi
27

Persentase
27 %

- SMP

52

52 %

- SMA

21

21 %

- Sarjana Muda

-

-

- Sarjana

-

-

100

100 %

- SD

Total

Berdasarkan tabel 4.5, mengenai karakteristik responden berdasarkan
jenis pekerjaan seseorang menunjukan bahwa 27 orang (27%) responden
yang telah mengenal Bank sejak di SD. Sebanyak 52 orang (52
%)responden yang telah mengenal Bank sejak di SMP. Dan Sebanyak 21
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orang (21

%)

responden

yang telah

mengenal

Bank

sejak

di

SMA.Sedangkan untuk responden yang mengenal istilah Bank pada saat
sarjana muda dan sarjana tidak ada atau nihil. Sehingga didapat data bahwa
responden dalam penelitian ini mengambil sampel masyarakat kota
Palangka Raya dengan pengetahuan tentang Bank sejak SD sampai yang
saat SMA dengan di mayoritasi masyarakat yang telah mengenal Bank sejak
SMP yaitu sebanyak 52 orang (52%).
f. Karakteristik Responden Berdasarkan Pertama kali Mengenal Bank Syariah
Waktu pertama kali mengenal Bank Syariah untuk mengukur seberapa
lama responden telah mengenal Bank Syariah dan dapat mengetahui
seberapa besar pengetahuan responden tentang Bank Syariah.

Pada

dasarnya apabila semakin dini seseorang mengetahui sesuatu hal, maka
semakin besar pemahamannya tentang hal tersebut. Untuk melihat
karakteristik responden berdasarkan waktu pertama kali mengenal Bank
Syariah, dapat dilihat pada tabel 4.6.
Tabel 4.6
Responden Berdasarkan Waktu Pertama Kali Mengenal Bank Syariah
Jenis Kelamin

Frekuensi
-

Persentase
-

- SMP

-

-

- SMA

38

38%

- KULIAH

47

47%

- BEKERJA

15

15%

100

100 %

- SD

Total
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Berdasarkan tabel 4.6, mengenai karakteristik responden berdasarkan
jenis pekerjaan seseorang menunjukan bahwa 38 orang (38%) responden
yang telah mengenal Bank Syariah sejak di SMA. Sebanyak 47 orang (47%)
responden yang telah mengenal Bank sejak saat Kuliah. Dan Sebanyak 15
orang (15%) responden yang baru mengenal Bank Syariah saat kuliah.
Sedangkan untuk responden yang mengenal Bank Syariah pada saat SD
sampai dan SMA tidak ada atau nihil. Sehingga didapat data bahwa
responden dalam penelitian ini mengambil sampel masyarakat kota
Palangka Raya dengan pengetahuan tentang Bank Syariah rata-rata pada
SMA sampai dengan Bekerja. Sehingga hal ini mempengaruhi dari
pengetahuan responden akan pentingnya pengelolaan keuangan syariah.
Karena belum mengenal Bank Syariah sejak dini, minat akan menabung ke
Bank Syariah juga rendah (rujukan data hasil analisis skala Likert).
2.

Karakteristik Data
Data dalam penelitian ini dideskripsikan berupa skor atau nilai yang
diperoleh dari pre-test dan post-tes yang dilakukan sebelum dan sesudah
pemberian dakwah secara tertulis melalui bacaan menggunakan 10 soal
pilihan ganda untuk mengukur pemahaman dasar masyarakat tentang Riba.
Pengambilan data untuk peningkatan minat menabung masyarakat ke Bank
Syariah dilakukan dengan bacaan menggunakan 20 pernyataan berupa angket
dengan kategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak
setuju untuk mengukur seberapa besar minat menabung Masyarakat ke Bank
Syariah di Kota Palangka Raya dengan 100 sampel Masyarakata yang ditarik
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sampel secara random. Data yang di dapat dari penelitian ini selanjutnya akan
dianalisis dengan menggunakan skala Likert, N-Gain, dan Korelasi Pearson
Product Moment.
I. Pengujian Persyaratan Analisis Data
Angket (kuesioner) dalam penelitian ini yang berisikan 8 pertanyaan identitas
responden, 10 soal pemaham dan 20 pernyataan yang berindikator minat
menabung ke Bank Syariah telah mengalami revisi setelah dilakukan penilaian
kualitas prototype oleh ahli yang memiliki kompetensi tidak hanya bidang
materi/isi tetapi juga bidang bahasa dan media. Penilaian dari ahli merupakan
dasar dilakukannya revisi pasca penilaian. Data didapat dari 100 sampel
masyarakat di kota Palangka Raya yang diambil secara random sebagai responden
dalam mengisi angket (kuesioner) yang dibagikan.
J. Pengujian Hipotesis
1. Analisis Skala Likert
Analisis Skala Likert dilakukan untuk mengetahui seberapa besar
masyarakat yang berminat untuk menabung ke Bank Syariah. Skala Likert
dihitung berdasarkan angket/kuisioner yang berisi

20 pernyataan tentang

seberapa besar minat masyarakat untuk menabung ke Bank Syariah.
Angket/kuisioner diberikan dua kali sebagai Pre-test dan Post-test yaitu pasa
saat sebelum masyarakat menerima bacaan dakwah tentang Riba dan setelah
menerima bacaan tentang dakwah.
Nilai yang diberikan dalam skala likert dalam rentang 0-4 dengan
keterangan sebagai berikut:
4 = sangat setuju

1 = tidak setuju
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3 = setuju

0 = sangat tidak setuju

2 = ragu-ragu
Dari 100 orang responden di dapat hasil peningkatan minat dari sebelum
diberikan dakwah tentang riba dan sesudah diberikan dengan nilai peningkatan
seperti pada table berikut.
Berikut hasil tabel hasil perhitungan data Skala Linkert.
Tabel 4.7
Perhitungan Skala Likert data Hasil Pre-test
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SS
13,00%
25,00%
10,00%
4,00%
9,00%
11,00%
4,00%
13,00%
16,00%
12,00%
17,00%
8,00%
12,00%
17,00%
11,00%
19,00%
12,00%
6,00%
12,00%
2,00%

Percentage (%)
S
RR
TS
STS
37,00% 39,00% 11,00%
0,00%
43,00% 32,00%
0,00%
0,00%
32,00% 51,00%
7,00%
0,00%
28,00% 31,00% 37,00%
0,00%
21,00% 28,00% 42,00%
0,00%
20,00% 42,00% 10,00% 17,00%
13,00% 37,00% 46,00%
0,00%
37,00% 24,00% 26,00%
0,00%
34,00% 38,00% 12,00%
0,00%
34,00% 36,00% 18,00%
0,00%
28,00% 34,00% 21,00%
0,00%
32,00% 39,00% 21,00%
0,00%
24,00% 42,00% 22,00%
0,00%
21,00% 43,00% 19,00%
0,00%
40,00% 40,00%
9,00%
0,00%
27,00% 35,00% 19,00%
0,00%
34,00% 42,00% 12,00%
0,00%
43,00% 43,00%
8,00%
0,00%
37,00% 37,00% 14,00%
0,00%
8,00%
28,00% 35,00% 27,00%
Rata-rata

%

Ket.

63,00%
73,25%
61,25%
49,75%
49,25%
49,50%
43,75%
59,25%
63,50%
60,00%
60,25%
56,75%
56,50%
59,00%
63,25%
61,50%
61,50%
61,75%
61,75%
30,75%
57,28%

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Tinggi
Cukup
Tinggi
Cukup
Cukup
Cukup
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Rendah
Cukup

69

Tabel 4.8
Perhitungan Skala Likert data Hasil Post-test
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SS
56,00%
55,00%
45,00%
28,00%
38,00%
29,00%
38,00%
43,00%
46,00%
47,00%
42,00%
43,00%
40,00%
45,00%
41,00%
47,00%
51,00%
44,00%
48,00%
52,00%

Percentage (%)
S
RR
TS
STS
44,00%
0,00%
0,00%
0,00%
45,00%
0,00%
0,00%
0,00%
52,00%
3,00%
7,00%
0,00%
57,00% 15,00% 37,00%
0,00%
48,00%
9,00%
5,00%
0,00%
41,00% 12,00% 18,00%
0,00%
44,00% 18,00%
0,00%
0,00%
57,00%
0,00%
0,00%
0,00%
46,00%
8,00%
0,00%
0,00%
53,00%
0,00%
18,00%
0,00%
49,00%
9,00%
0,00%
0,00%
43,00% 14,00%
0,00%
0,00%
48,00%
8,00%
4,00%
0,00%
47,00%
8,00%
19,00%
0,00%
43,00%
9,00%
7,00%
0,00%
41,00% 12,00% 19,00%
0,00%
38,00% 11,00% 12,00%
0,00%
44,00% 12,00%
0,00%
0,00%
43,00%
9,00%
14,00%
0,00%
36,00% 12,00%
0,00%
0,00%
Rata-rata

%

Ket.

89,00%
88,75%
85,50%
78,25%
79,75%
70,25%
80,00%
85,75%
84,50%
86,75%
83,25%
82,25%
81,00%
84,25%
79,50%
83,75%
85,00%
83,00%
84,75%
85,00%
83,01%

Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi

Keterangan rentang nilai skala Likert:
Sangat rendah
Rendah
Cukup

:0
- 20%
: 21% - 40%
: 41% - 60%

Tinggi
: 61% - 80%
Sangat tinggi : 81% - 100%

Pemberian angket Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner mengenai
variabel Pemahaman Riba dengan mengajukan dua puluh pernyataan sebagai
indikator pemahaman umum tentang hal-hal yang berhubungan dengan Riba,
dapat dideskripsikan bahwa dari total 100 masyarakat yang bersedia menjadi
responden didapatkan hasil data peningkatan minat menabung masyarakat
setelah menerima dakwah melalui bacaan tentang Riba. Dengan menggunakan
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Skala Linkert di dapat hasil rata-rata minat menabung masyarakat ke Bank
Syariah sebelum di berikan bacaan dakwah adalah sebesar 57,28 % (tergolong
kategori cukup). Dan setelah diberikan dakwah dalam bentuk bacaan Riba,
terdapat peningkatan minat dengan nilai 83,01 % (tergolong kategori sangat
tinggi).
Berdasarkan hasil analisis data di atas terlihat adalah pengaruh bacaan
dakwah terhadap minat menabung masyarakat ke Bank Syariah.Pengaruh yang
diterlihat adalah peningkatan minat menabung masyarakat, dari data 100
masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian. Dengan derajat
kepercayaan 95% atau taraf kesalahan 5%.
2. Analisis N-Gain
Analisis N-Gain dalam penelitian digunakan untuk melihat seberapa
besar peningkatan pemahaman masyarakat terhadap riba dan peningkatan
minat menabung masyarakat ke Bank Syariah dengan adanya pemberian
dakwah melalui bacaan.
a. Pemahaman Riba
Data dalam penelitian ini di ambil berdasarkan skor atau nilai yang
diperoleh dari pre-test dan post-tes yang dilakukan sebelum dan sesudah
pemberian dakwah secara tertulis melalui bacaan menggunakan 10 soal
pilihan ganda untuk mengukur pemahaman dasar masyarakat tentang Riba.
Untuk penilaian diberikan nilai 10 untuk 1 soal yang benar, sehingga
apabila seluruh soal pemahaman dijawab dengan benar, maka memperoleh
nila 100. Dari hasil pengumpulan data didapatkan peningkatan pemahaman
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masyarakat terhadap riba pada saat setelah diberikan bahan bacaan tentang
riba. Dari 100 masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini
diperoleh peningkatan pemahaman riba sebelum diberikan bahan bacaan
dan sesudah diberikan bahan bacaan, nilai peningkatan tersebut dapat dilihat
dari tabel berikut.
Tabel 4.9
Data N-Gain Pemahaman Riba
No.

Data

Pre-test

Post-test

1
2
3
4

Total Nilai
Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

4010
40,10
90
10

7520
75,20
100
20

Nilai
Peningkatan
57,69 %
0,58
1,00
0,00

Kategori

Sedang
Tinggi
Rendah

Tabel 4.10
Penyebaran Nilai Data N-Gain
<g>
Tinggi
Sedang
Rendah
TOTAL

F
42
31
27
100

%
42%
31%
27%
100%

Nilai rujukan N-Gain sebagai berikut:
N-Gain
Rendah
Sedang
Tinggi

=
=
=
=

Normalitas Gain
0,3 <
0,3 – 0,7
> 0,7

Pada saat pemberian pretest soal pemahaman Riba diperoleh ratarata nilai 40,10 dan Setelah diberikan bacaan tentang dakwah maka
diperoleh nilai rata-rata hasil post-test pemahaman Riba sebesar 75,20.
Dari pemberian bacaan dakwah tentang Riba tersebut terlihat adanya
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peningkatan pemahaman tentang riba dari masyarakat sebanyak 57,69 %
dari data tersebut di Analisis menggunakan N-Gain dan diperoleh nilai
0,58 yaitu dikategorikan dengan peningkatan yang memiliki nilai sedang
untuk pemahamana riba dari sampel 100 orang masyarakat di Kota
Palangka Raya. Nilai sedang berdasarkan rujukan dari Nilai N-Gain.
Penyebaran data terlihat pada hasil penelitian sebanyak 42 orang
yang memiliki pemahaman tinggi terhadap riba setelah diberikan dakwah
dalam bentuk bacaan, selain itu ada sebanyak 31 orang yang memiliki
pemahaman sedang dan 27 orang yang memiliki pemahaman rendah
meskipun telah diberikan dakwah dalam bentuk bacaan tentang riba.Secara
keseluruhan dari gambaran jawaban responden terhadap pemahaman
ribadapat dilihat adalah peningkatan pemahaman yang sedang berdasarkan
analisis N-Gain. Hal ini berarti lebih dari 50% responden yang memiliki
peningkatan pemahaman terhadap riba, yang semula tidak tahu menjadi
tahu, yang sebelumnya tidak mengerti maka telah memiliki pengertian
terhadap riba.(Data terlampir).
b. Minat Menabung ke Bank Syariah
Data untuk minat menabung masyarakat ke Bank Syariah dalam
penelitian ini dideskripsikan berupa skor atau nilai yang diperoleh dari
pre-test dan post-tes yang dilakukan sebelum dan sesudah pemberian
dakwah secara tertulis dan pemberian soal pemahaman riba yang juga
dilakukan dengan melalui pre-test dan post-tes.
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Pengambilan data untuk peningkatan minat menabung masyarakat ke
Bank Syariah dilakukan dengan bacaan menggunakan 20 pernyataan
berupa angket dengan kategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak
setuju, dan sangat tidak setuju untuk mengukur seberapa besar minat
menabung Masyarakat ke Bank Syariah di Kota Palangka Raya dengan
100 sampel Masyarakat yang ditarik sampel secara random.
Untuk 1 pernyataan yang dijawab responden akan dikalikan 1,25 dan
ditambahkan dengan seluruh hasil dari jawaban responden sebanyak 20
soal. Sehingga apabila seluruh pernyataan untuk instrument minat
menabung dengan sangat setuju sekali (STS) dengan nilai 4, maka untuk
seluruh penyataan akan memperoleh nilai 100. Simulasi perhitungan untuk
pernyataan minat menabung dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Nilai 1 soal : (Nilai skala likert X 1,25) + nilai seluruh jawaban
Nilai skala likert :
4 = sangat setuju

1 = tidak setuju

3 = setuju

0 = sangat tidak setuju

2 = ragu-ragu
Dari hasil pengumpulan data didapatkan peningkatan minat menabung
masyarakat ke Bank Syariah pada saat setelah diberikan bahan bacaan
tentang riba. Dari 100 masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian
ini diperoleh peningkatan minat menabung sebelum diberikan bahan bacaan
dan sesudah diberikan bahan bacaan, nilai peningkatan tersebut dapat dilihat
dari tabel berikut.
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Berikut tabel hasil analisis N-Gain untuk peningkatan pemahaman
masyarakat kota Palangka Raya terhadap riba berdasarkan 100 sampel
yang diambil sebagai responden.
Tabel 4.11
Data N-Gain Peningkatan Minat Menabung
No.

Data

Pre-test

Post-test

1
2
3
4

Total Nilai
Rata-rata
Nilai Tertinggi
Nilai Terendah

6601,9
66,02
92,5
41,25

7739
77,39
100
51,25

Nilai
Peningkatan
31,88
0,32
1,00
0,00

Kategori

Sedang
Tinggi
Rendah

Tabel 4.12
Penyebaran Nilai Data N-Gain
<g>
Tinggi
Sedang
Rendah
TOTAL

F
7
46
47
100

%
7%
46%
47%
100%

Nilai pada analisis N-Gain memiliki kategori rendah, sedang dan
tinggi berdasarkan rujukan berikut.
N-Gain
Rendah
Sedang
Tinggi

=
=
=
=

Normalitas Gain
0,3 <
0,3 – 0,7
> 0,7

Pada saat pemberian pre-test Minat Menabung masyarakat ke Bank
Syariah di Kota Palangka Raya diperoleh rata-rata nilai sebesar 66,02 dan
Setelah diberikan bacaan tentang dakwah dan dilihat peningkatan
pemahaman Riba masyarakat maka didiperoleh nilai rata-rata hasil posttestpeningkatan minat menabung masyarakat ke Bank Syariah di Kota
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Palangka Raya sebesar 77,39. Dari pemberian bacaan dakwah tentang
Riba tersebut terlihat adanya peningkatan pemahaman tentang riba yang
meningkat dan untuk peningakatan minat menabung di Bank Syariah dari
masyarakat sebanyak 31,88 % dari data tersebut di Analisis menggunakan
N-Gain dan diperoleh nilai 0,32 yaitu dikategorikan dengan peningkatan
yang memiliki nilai sedang untuk peningkatan minat menabung
masyarakat ke Bank Syariah berdasarkan dari sampel 100 masyarakat di
Kota Palangka Raya dengan sampel random.
3. Analisis Korelasi Pearson Product Moment
Analisis Korelasi Pearson Product Moment digunakan untuk mengetahui
derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas dengan variabel terikat. Teknik
analisis ini termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data
interval dan ratio dengan persyaratan tertentu. Dalam penelitian ini Korelasi
Pearson Product Moment ini digunakan untuk mengetahui derajat hubungan
antara pemahaman masyarakat terhadap riba dan minat menabung masyarakat
ke Bank Syariah Berdasarkan hasil penelitian, bahwa nilai yang diperoleh
sebesar 0,126 berarti terdapat hubungan antara variabel pemahaman
masyarakat terhadap riba dan variabel minat menabung masyarakat ke Bank
Syariah namun berdasarkan rujukan nilai 0,126 terlihat hubungan keduanya
sangat lemah. Angka koefisien korelasi bertanda (+) menunjukkan bahwa
hubungan antara kedua variabel berbanding lurus, sehingga peningkatan satu
variabel akan diikuti peningkatan variabel lain, sehingga semakin besar
pemahaman masyarakat terhadap riba maka akan semakin besar pula minat
masyarakat ke Bank Syariah.
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Interprestasi angka korelasi menurut Prof. Sugiyono (2007) sebagai
berikut:
0

- 0,199 = Sangat lemah

0,20 - 0,399 = Lemah
0,40 - 0,599 = Sedang
0,60 - 0,799 = Kuat
0,80 - 1,0

= Sangat kuat

Berikut grafik hubungan pemahaman riba dan minat menabung ke Bank
Syariah dari 100 sampel masyarakat kota Palangka Raya.
Grafik. 4.1 Hubungan Pemahaman riba dan Minat Menabung ke Bank
Syariah

Scatterplot of X (Pemahaman) vs Y (Minat)
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Pearson correlation of X (Pemahaman) and Y (Minat) = 0,126

Berdasarkan hasil penelitian, nilai korelasi sebesar 0,126 maka dapat
dikatakan Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dakwah
berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman masyarakat terhadap riba dan
pemahaman masyarakat terhadap riba dapat meningkatkan minat masyarakat ke
Bank Syariah. Dan hubungan antara kedua variabel bersifat positif (+), meskipun
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positif karena nilainya hubungannya hanya 0,126 maka hubungan tersebut yang
sangat lemah.
K. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian, nilai korelasi sebesar 0,126 maka dapat
dikatakan Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa dakwah
berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman masyarakat terhadap riba dan
pemahaman masyarakat terhadap riba dapat meningkatkan minat masyarakat ke
Bank Syariah. Artinya semakin sering seseorang mendapatkan dakwah tentang
riba, maka semakin tinggi pula pemahaman seseorang terhadap riba, peningkatan
pemahaman ini terlihat berdasarkan hasil analisis data di atas, yaitu pada angka
0,58 dengan kategori sedang. Dan semakin sering diberikan dakwah juga
memiliki pengaruh terhadap meningkatnya minat masyarakat ke Bank Syariah
dengan nilai peningkatan 0,32 dengan kategori sedang.
Setelah melalui tahapan pengujian N-Gain maka selanjutnya dianalisis
dengan menggunakan metode analisis menggunakan Korelasi Pearson Product
Moment untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara pemahaman riba dan
minat menabung masyarakat ke Bank Syariah, hasil yang di dapat adalah adanya
hubungan antara pemahaman riba dan peningkatan minat menabung masyarakat
ke Bank Syaria, namun dalam penelitian ini hubungan antara keduanya sangat
lemah. Hubungan yang sangat lemah ini menjelaskan bahwa dalam peningkatan
pemahaman masyarakat terhadap riba memiliki pengaruh yang tidak terlalu kuat
terhadap minat masyarakat ke Bank Syariah. Hal ini dapat disebabkan karena
adanya beberapa alasan lain yang dapat mempengaruhi terhadap minat seseorang
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untuk menabung ke Bank Syariah seperti yang terdapat dalam penjelasan pada
landasan teori yaitu:
Sebab timbulnya minat bergantung pada seks/jenis kelamin, intelegensi,
lingkungan dimana ia hidup, kesempatan untuk mengembangkan minat, minat
teman-teman sebaya, status dalam kelompok sosial, kemampuan bawaan, minat
keluarga, dan banyak faktor-faktor lain.
Dalam hal tersebut di atas, maka penelitian ini telah mengklasifikasikan data
dari responden berdasarkan jenis kelamin, tingkatan usia, pendidikan terakhir,
pekerjaan, dan waktu pertama kali mengetahui berbagai lingkup tentang
perbankan.
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu,
secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari
dalam diri individu yang bersangkutan (misal: umur, bobot, jenis kelamin,
pengalaman, perasaan mampu, kepribadian) dan yang berasal dari luar mencakup
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Agus
Sujanto memperkuat pendapat ini, dengan menyebutkan bahwa faktor-faktor
yangmempengaruhi minat ada 2, yakni factor internal dan faktor eksternal.67
2) Faktor Internal
Adapun faktor yang tergolong dalam faktor internal, yaitu :
g) Motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk
melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai tujuan.
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h. 13-14.

Yayat Suharyat, Hubungan Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia, Unisma Bekasi,
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Hal ini yang sangat berpengaruh terhadap hasil penilitian, sehingga
hubungan antara pemahaman riba dan minat menabung ke Bank Syariah.
Karena dalam hal minat menabung berdasarkan pada motif, apa yang
memotivasi seseorang untuk menabung, dan hal ini yang membuat
pemahaman akan riba ternyata tidak begitu besar pengaruhnya terhadap
minat menabung masyarakat ke Bank Syariah. Hal lain yang memungkinkan
motif seseorang untuk menabung bisa dikarenakan kebutuhan, kebutuhan
akan masa depan, kebutuhan untuk dana yang digunakan dikemudian hari,
kebutuhan untuk sekolah, dan lain sebagainya.
Sehingga apabila seseorang yang memahami tingkatan pemahaman yang
tinggi terhadap riba tidak serta merta memiliki minat yang meningkat pula
untuk menabung ke Bank Syariah.
h) Sikap adalah adanya kecendrungan dalam subjek untuk menerima, menolak
suatu objek yang berharga baik atau tidak baik.
Perihal Sikap, hal ini menjadi satu alas an besar dalam penelitian ini karena
dari sekian pengaruh peningkatan minat menabung ini berdasarkan sikap
responden yang telah membaca dakwah tentang pemahaman riba, sehingga
sebagian besar memiliki hubungan kuat dengan minat menabung yang
meningkat juga setelah membaca dakwah tentang riba tersebut.
i) Pengalaman suatu proses pengenalan lingkungan fisik yang nyata baik
dalam dirinya sendiri maupun di luar dirinya dengan menggunakan organorgan indra.
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Hal ini juga berpengaruh dari adanya hubungan antara pemahaman riba
masyarakat dan peningkatan minat menabung masyarakat ke Bank Syariah.
j) Tanggapan adalah banyaknya yang tinggal dalam ingatan setelah itu
melakukan pengamatan. Kalau kitalihat secara jeli, maka akan tampaksuatu
perbedaan

antara

pengamatandan

tanggapan,

meskipun

keduanya

merupakan gejala yang saling berkaitan, karena tanggapan itu sebenarnya
kesan yang tinggal setelah individu mengamati objek. Tanggapan itu terjadi
setelah adanya pengamatan, maka semakin jelas individu mengamati suatu
objek, akan semakin positif tanggapannya.
Dengan adanya tanggapan baik dari responden setelah menerima bacaan
dakwah tentang riba, maka hal ini juga berhubungan erat dengan
meningkatnya minat menabung masyarakat terhadap Bank Syariah.
k) Persepsi merupakan proses untuk mengingat atau mengidentifikasikan
sesuatu, biasanya dipakai dalam persepsi rasa, bila benda yang kita ingat
atau yang kita identifikasikan adalah objek yang mempengaruhi oleh
persepsi, karena merupakan tanggapan secara langsung terhadap suatu objek
atau rangsangan.
Sama halnya dengan tanggapan respon ini juga memiliki pengaruh positif
dalam penelitian ini, persepsi masyarakat sebagian menjadi lebih positif
terhadap Bank Syariah melalui bacaan dakwah tentang riba, maka hal ini
juga berhubungan erat dengan meningkatnya minat menabung masyarakat
terhadap Bank Syariah.
2) Faktor Eksternal
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Lingkungan

bisa

juga

mempengaruhi

minat,karena

lingkungan

mempunyai peranan yang sangat penting terhadap individu, baik itu lingkungan
fisik yang berhubungan dengan benda konkrit maupun lingkungan fisik yang
berhubungan dengan jiwa seseorang. Lingkungan itu sendiri terbagi atas 2
bagian,yakni (1) Lingkungan fisik, yaitu berupa alat misalnya keadaan tanah.
(2) Lingkungan sosial, yaitu merupakan lingkungan masyarakat dimana
lingkungan ini adanya interaksi individu yang satu dengan yang lain. Keadaan
masyarakat akanmemberi pengaruh tertentu kepada individu. Dengan teknik
pengungkapan yang cukup berbeda, Crow and Crow mengungkapkan bahwa
ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, antara lain yaitu:
d) Dorongan dari dalam diri individu. Dorongan ingin tahu atau rasa ingintahu
akan

membangkitkan

minat

untukmembaca,

belajar,

menuntut

ilmu,melakukan penelitian dan lain-lain.
e) Motif Sosial. Motif sosial ini dapat menjadi factor yang membangkitkan
minat untuk melakukansesuatu aktivitas tertentu. Misalnya minatuntuk
belajar

atau

menuntut

ilmupengetahuan

timbul

karena

ingin

mendapatpenghargaan dari masyarakat, karenabiasanya yang memiliki ilmu
pengetahuan cukup luas (orang pandai) mendapat kedudukan tinggi dan
terpandang dalam masyarakat.
f) faktor emosional. Minat mempunyai hubungan yang eratdengan emosi. Bila
seseorang

mendapatkankesuksesan

pada

aktivitas

akanmenimbulkan

perasaan senang, dan haltersebut akan memperkuat minat terhadapaktivitas
tersebut. Sebaliknya suatukegagalan akan menghilangkan minatterhadap hal
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tersebut. Jadi minat merupakan suatukecenderungan yang menetap dalam
hatiuntuk selalu mengingat sesuatu ataumengerjakan sesuatu secara terus
menerustanpa merasa terbebani untuk mendapatkanapa yang dibutuhkan
dengan disertaiperasaan senang. Adapun indikatornya yaitu :perasaan
senang, partisipasi, perhatian, keaktifan, dan mentaati peraturan atau aturan
main yang terkait dengan subjek.
Selain adanya faktor yang mempengaruhi minat seseorang beberapa konsep
tentang Bank Syariah sendiri telah tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia
yang jelas telah melarang transaksi bunga bank dalam perbankan syariah, hal ini
tentu menjadi salah satu penguat alasan mengapa masyarakat muslim harus
melalukan transaksi keuangan syariah melalui perbankan syariah yang telah
berdiri di Indonesia. Berikut Fatwa MUI tersebut:
Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
BUNGA (INTERSAT/FA‟IDAH).
Majelias Ulama Indonesia, MENIMBANG :
 Bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga
(interst/fa‟idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al-qardh) atau
utang piutang (al-dayn), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan,individu
maupun lainnya;
 bahwa Ijtima‟Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424
H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
 bahwa karena itu, Majelis Ulama Indonesia memnadang perlu menetapkan
fatwa tentang bunga dimaksud untuk di jadikan pedoman.
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MENGINGAT :
Firman Allah SWT, antara lain :
 Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,lalu terus berhenti (darimengambil
riba), maka baginya maka yang telah diambilnya dahulu (sebelum dating
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka
kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan
Allah tiadak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran,dan selalu
berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman,mengerjakan amal
shaleh,mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat
pahala di sisi Tuhannya.Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak
(pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah
kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orangorang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)
dianiaya.Dan jika (orang-orang berhutang itu) dalam kesukaran,mereka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua
utang) itu,lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
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 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat
ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan (Ali‟Immran [3]: 130).
Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain :
 Dari Abdullah r.a., ia berkata : “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang
memakan orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi
berkata: saya bertanya:”(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang
menuliskan dan dua orang yang menajdi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab :
“Kami hannya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR.Muslim).
 Dari Jabir r.a.,ia berkata : “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan
(mengambil) riba, memberikn, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikan.”
Ia berkata: “mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim).
 Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan dating kepada
umat manusia suatu masa dimana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang
siapa tidak memakan (mengambilnya)-nya,ia akan terkena debunya.”(HR.alNasa‟I).
 Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh
puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang
berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).
 Dari Abdullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh
puluh tiga pintu (cara,macam).” (HR. Ibn Majah).
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 Dari Abdullah bin Mas‟ud: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan
(mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikannya.” (HR. Ibn
Majah).
 Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang
kepada umat manusia suatu masa dimana tak ada seorang pun diantara mereka
kecuali (terbias) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)nya,ia akan terkena debunya.”(HR. Ibn Majah).
 Ijma‟ ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa
besar (kaba‟ir) (lihat antara lain: al-Nawawi, al-Majmu‟Syarch al-Muhadzdzab,
[t.t.: Dar al-Fikr,t.th.],juz 9,h 391).
MEMPERHATIKAN :
Pendapat para Ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi
pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba
yang di haramkan Allah SWT., seperti dikemukakan,antara lain,oleh :
 Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab
Syafi‟I) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh alQur‟an, atas dua pandangan.Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal
(global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang
dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap
kemujmalan al Qur‟an, baik riba naqad maupun riba nasi‟ah.
 Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur‟an sesungguhnya hanya
mencakup riba nasa‟yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan
tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah
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seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan
pihang berhutang tidak membayarnya,ia menambahkan piutangnya dan
menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada
saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah : “… janganlah kamu
memakan riba dengan berlipat ganda… “ kemudian Sunnah menambahkan riba
dalam pertukaran mata uang (naqad) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam
al-Qur‟an.
 Ibn al-„Araby dalam Ahkam al-Qur‟an :
 Al-Aini dalam „Umdah al-Qary :
 Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth :
 Ar-Raghib al-Isfani dalam Al-Mufradat Fi Gharib al-Qur;an :
 Muhammad Ali al-Shabuni dalam Rawa-I‟ al-Bayan :
 Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Riba :
 Yusuf al-Qardhawy dalam fawa‟id al-Bunuk :
 Wahbah al-Zuhaily dalam Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh :
 Bunga uang atas pinjaman (Qardh) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba
yang di haramkan Allah SWT dalam Al-Quran,karena dalam riba tambahan
hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam system bunga
tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
 Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama
Internasional, antara lain:
- Majma‟ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
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- Majma‟ al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di
Jeddah tgl 10-16 Rabi‟ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
- Majma‟ Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang
diselenggarakan di makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
- Keputusan Dar Al-Itfa, kerajaan Saudi Arabia,1979.
- Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
 Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun
2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari‟ah.
 Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammdiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang
menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya
konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai
dengan kaidah Islam.
 Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar
Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa
Bunga.
 Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga
(interest/fa‟idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
 Keputusasn Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa‟idah 1424/03 Januari
2004;28 Dzulqa‟idah 1424/17 Januari 2004;dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari
2004.
Dengan memohon ridha Allah SWT,
MEMUTUSKAN : FATWA TENTANG BUNGA (INTERST/FA`IDAH):
Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba
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Bunga (Interest/fa‟idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi
pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa
mempertimbangkan

pemanfaatan/hasil

pokok

tersebut,berdasarkan

tempo

waktu,diperhitungkan secara pasti di muka,dan pada umumnya berdasarkan
persentase.
Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena
penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang
disebut Riba Nasi‟ah.
Kedua : Hukum Bunga (interest)
Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi
pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi‟ah. Dengan demikian, praktek
pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram
Hukumnya.
Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram,baik di lakukan oleh
Bank, Asuransi,Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan
lainnya maupun dilakukan oleh individu.
Ketiga : Bermu‟amallah dengan lembaga keuangan konvensional
Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari‟ah
dan mudah di jangkau,tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan
kepada perhitungan bunga.
Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan
Syari‟ah,diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan
konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.
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Keputusan Majelis Ulama Indonesia ini dibuat di Jakarta, 05 Djulhijah 1424
H / 24 Januari 2004 M oleh Ketua Sekretaris MUI K.H. Ma‟ruf Amin Drs.
Hasanudin ,M.Ag.
Dalam konsep mengenal Riba dapat dilakukan melalui jalan dakwah, dalam
menyebarkan dakwah rasulullah saw telah memiliki beberapa metode sebagai
berikut:
Dalam metode dakwah yang terdapat dalam Al-Qur‟an, diaplikasikan oleh
Rasulullah SAW dalam berbagai pendekatan, diantaranya yaitu:68
1) Pendekatan Personal
Pendekatan dengan cara ini terjadi dengan cara individual yaitu antara
da‟i dan mad‟u langsung bertatap muka sehingga materi yang disampaikan
langsung diterima dan biasanya reaksi oleh mad‟u akan langsung diketahui.
Seperti ini pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW., ketika berdakwah
secara rahasia. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan di zaman era
modern seperti sekarang ini pendekatan personal harus tetap dilakukan karena
terdiri dari berbagai karakteristik. Di sinilah letak elastisitas pendekatan
dakwah.
2) Pendekatan Pendidikan
Pada masa Nabi, dakwah lewat pendidikan dilakukan beriringan dengan
masuknya Islam kepada para kalangan sahabat. Begitu pula pada masa
sekarang ini, kita dapat melihat pendekatan pendidikan teraplikasi dalam
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Ibid, h. 257.
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lembaga-lembaga pendidikan pesantren, yayasan yang bercorak Islam ataupun
perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat materi-materi ke Islam-an.
3) Pendekatan Diskusi
Pendekatan diskusi pada era sekarang sering dilakukan lewat berbagai
diskusi keagamaan, da‟i berperan sebagai narasumber, sedangkan mad‟u
berperan sebagai audience. Tujuan dari diskusi ini adalah membahas dan
menemukan pemecahan semua problematika yang ada kaitannya dengan
dakwah sehingga apa yang menjadi permasalahan dapat ditemukan jalan
keluarnya.
4) Pendekatan Penawaran
Salah satu falsafah pendekatan penawaran yang dilakukan Nabi adalah
ajakan untuk beriman kepada Allah SWT., tanpa menyekutukan-Nya dengan
yang lain. Cara ini dilakukan Nabi dengan memakai metode yang tepat tanpa
paksaan sehingga mad‟u ketika meresponnya tidak dalam keadaan tertekan
bahkan ia melakukannya dengan niat yang timbul dari hati yang paling dalam.
Cara ini pun harus dilakukan oleh da‟i dalam mengajak mad‟unya.
5) Pendekatan Misi
Maksud dari pendekatan misi adalah pengiriman tenaga para da‟i ke
daerah-daerah di luar tempat domisili kita bisa mencermati untuk masa
sekarang ini, ada banyak organisasi yang bergerak di bidang dakwah
mengirimkan da‟i mereka untuk disebarluaskan ke daerah-daerah yang minim
para da‟i nya, dan di samping itu daerah yang menjadi tutjuan adalah biasanya,
kurang memahami ajaran-ajaran Islam yang prinsipil.
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Pendekatan-pendekatan di atas adalah sebagian kecil dari seluruh
pendekatan yang ada, dan semua itu biasa dijadikan acuan oleh para da‟i dalam
melakukan kegiatan dakwahnya.
Produk Bank Syariah
Ahli fi qih dari Academi Fiqh di Mekkah pada tahun 1973, menyimpulkan
bahwa konsep dasar hubungan antara ekonomi berdasarkan syariah Islam dan
bentuk sistem ekonomi Islam dapat diterapkan dalam operasional lembaga
keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Penerapan atas konsep
tersebut terwujud dengan munculnya lembaga keuangan Islam di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil, yang
direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998, bank syariah dan lembaga keuangan non
bank tumbuh dengan pesat. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang bagi
nasabah untuk mengelola keuntungan dan kerugian antara pemilik dana (shahibul
mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pegelola dana
(mudharib) dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus
peminjam dana atau pengelola usaha.69
Produk lembaga keuangan syariah baik yang berupa bank atau non-bank
secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1) Prinsip Simpanan (Al‟Wadiah)
Prinsip simpanan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk
memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan
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Hutomo Rusdianto, Chanafi Ibrahim, “Pengaruh Produk Bank Syariah Terhadap
Minat Menabung dengan Persepsi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating di Pati”,
EQUILIBRIUM : Jurnal Ekonomi Syariah,. Vol: 4 No. 1, Juni 2016 h.47-48.
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dananya dalam bentuk al-Wadiah. Fasilitas al-Wadiah diberikan untuk tujuan
investasi guna mendapatkan keuntungan.

2) Bagi Hasil (Syirkah)
Sistem ini merupakan suatu sistem dengan tata cara pembagian hasil usaha
antara penyedia dana dan pengelola dana.

3) Prinsip Jual beli (At-Tijarah)
Suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli
terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen
bank melakukan pembelian atas nama bank, kemudian bank menjual barang
tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan (margin).

4) Prinsip Sewa (Al-Ijarah)
Secara garis besar terbagi atas dua jenis; Pertama, Ijarah atau sewa murni,
kedua, Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan
penggabungan sewa dan beli.

5) Prinsip jasa/fee (Al-Ajr walumullah)
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.
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Persepsi
Persepsi memiliki artikulasi yang luas, karena persepsi merupakan
pencetusan pola pikir seseorang untuk memberikan bobot kepada apa yang
dilihatnya.
Sugihartono, dkk mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak
dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang
masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut
pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau
persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan
manusia yang tampak atau nyata.
Walgito mengungkapkan bahwa persepsi merupakan

suatu proses

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh
organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan
aktivitas yang integrated dalam diri individu.
Rakhmat menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa
atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan
menafsirkan pesan.
Suharman

menyatakan:

“persepsi

merupakan

suatu

proses

menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui system alat
indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap
relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan
perhatian.
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Jadi menurut keterangan para ahli diatas maka persepsi adalah proses
pengorganisasian, penginterprestasian bagi stimulus dengan pengamatan objek
yang diperoleh dan mampu menyimpulkan berbagai informasi yang positif. Setiap
kegiatan yang bersifat positif maka akan meningkatkan persepsi yang handal,
sehingga membutuhkan langkah kuat dan nyata dalam menggalang persepsi yang
kian tinggi.70
Syarat terjadinya persepsi menurut Sunaryo adalah:
a) Adanya objek yang dipersepsi
b) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan
dalam mengadakan persepsi.
c) Adanya alat indera
d) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan

Minat Menabung
Minat adalah aspek kejiwaan dan bukan hanya mewarnai perilaku
seseorang untuk melakukan aktifi tas yang menyebabkan seseorang
merasa tertarik kepada sesuatu. Selain itu minat memiliki makna yang
luas, karena dengan minat akan mampu merubah sesuatu yang belum jelas
menjadi lebih jelas.
Dalam dunia perbankan maka sumber dana terbesar bersumber dari
para nasabah yang melakukan transaksi yaitu dalam hal ini nasabah yang
melakukan transaksi menabung, sehingga pihak lembaga keuangan

70

Ibid, h.49.

95

mempunyai aturan yang ketat kepada pengelolaan keuangan yang
bersumber dari masyarakat atau nasabah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “Bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan banyak.”
Sebagai salah satu penyangga tiang perekonomian di Indonesia,
maka perbankan sebagai lembaga keuangan diatur oleh bank central,
sehingga tingkat persaingan dan perputaran uang bisa dikontrol dari bank
sentral tersebut.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung Masyarakat
Persaingan dalam menghimpun nasabah yang dilakukan oleh beberapa
bank, salah satunya Perbankan Syariah di Kalimantan Tengah. Ada beberapa
faktor yang mempengaruhi nasabah dalam proses mempertimbangkan, memilih
hingga menggunakan jasa perbankan syariah. Secara garis besar faktor-faktor
tersebut dapat di bagi tiga yaitu: faktor bauran pemasaran, faktor budaya, faktor
sosial, faktor pribadi dan faktor psikologi.
Minat Konsumen
Menurut Mowen dalam Oliver minat beli merupakan sesuatu yang diperoleh
dari proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu persepsi. Dimana
nantinya minat beli menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benak
nasabah dan menjadi suatu keinginan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika
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seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa
yang ada didalam benaknya itu. Kinnear dan Taylor berpendapat bahwa minat beli
merupakan

bagian

dari

komponen

perilaku

konsumen

dalam

sikap

mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan
membeli benar-benar dilaksanakan.
Minat konsumen merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli
suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang
diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian, hal tersebut
menurut Assael. Mehta mendefinisikan minat beli sebagai kecenderungan
konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang
berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan
konsumen melakukan pembelian. Percy dan Rossiter mengemukakan bahwa
minat beli merupakan instruksi diri konsumen untuk melakukan pembelian atas
suatu produk, melakukan perencanaan, mengambil tindakan-tindakan yang
relevan seperti mengusulkan (pemrakarsa) merekomendasikan (influencer),
memilih, dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian.
Pengertian Perilaku Konsumen
Perilaku konsumen yang tidak dapat di kendalikan secara langsung oleh
perusahaan perlu di cari informasinya semaksimal mungkin. Perilaku konsumen
memiliki kepentingan khusus bagi orang karena berbagai alasan, berhasrat
mempengaruhi atau merubah perilaku itu, termasuk mereka yang berkepentingan
utamanya adalah pemasaran, pendidikan dan perlindungan serta kebijakan umum.
Perilaku konsumen sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan
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membeli yang tahapnya di mulai dari pengenalan masalah berupa desakan yang
membangkitkan tindakan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya.
Menurut Lamb, Hair, dan McDaniel perilaku konsumen merupakan proses
seorang pelanggan dalam membuat keputusan membeli, juga untuk menggunakan
dan membuang barang-barang dan jasa-jasa yang di beli, juga termasuk faktor
yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Menurut
Umar perilaku konsumen adalah wuatu tindakan yang langsung dalam
mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk
proses keputusan yang mendahului dan penyusuli tindakan tersebut. Memahami
bagaimana seorang konsumen dalam membuat keputusan pembelian akan
membantu seorang manajer pemasaran dalam banyak hal.71
Model Perilaku Konsumen
Titik tolak untuk memahami perilaku pembeli adalah model rangsangantanggapan pemasaran dengan pembeli.
Sikap dan perilaku konsumen juga merupakan bagian dari konsep perilaku
konsumen yang lain. Untuk mengukur sikap dan perilaku konsumen dapat dengan
model multi atribut. Salah satu model sikap yang terkenal adalah model sikap
multiatribut dari Fishbein. Model sikap Fishbein ini berfokus pada prediksi sikap
yang di bentuk seseorang terhadap objek tertentu. Model ini mengidentifikasi tiga
faktor utama untuk memprediksi sikap, meliputi: Pertama, keyakinan seseorang
terhadap atribut yang menonjol dari objek. Kedua, kekuatan keyakinan seseorang
bahwa atribut memiliki atribut khas, biasanya di ketahui dalam bentuk pertanyaan.
71

Roni Andespa, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menabung
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Ketiga, evaluasi dari masing-masing keyakinan akan atribut yang menonjol,
dimana di ukur seberapa baik atau tidak baik keyakinan mereka terhadap atributatribut tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.

Kesimpulan
Hasil dari penelitian tentang pengaruh dakwah terhadap pemahaman riba

masyarakat untuk meningkatkan minat menabung ke Bank Syariah di Kota
Palangka Raya menunjukkan bahwa:
1) Pemahaman masyarakat berpengaruh

terhadap riba, besarnya berpengaruh

sebanyak 0,58% dengan perhitungan N-Gain termasuk kategori sedang. Data
didapat dari perbandingan nilai pre-test dan post-test pembagian angket
pemahaman terhadap riba, peningkatan yang di dapat sebanyak 57,69 %. Yang
berarti lebih dari 50% masyarakat yang menjadi sampel mengalami
peningkatan terhadap pemahaman riba. Pemahaman Riba Masyarakat mampu
meningkatan minat menabung masyarakat ke Bank Syariah di Kota Palangka
Raya. Data peningkatan minat didapat dari perhitungan analisis skala Likert.
Dari perbandingan skala likert hasil Pre-test dan hasil Post-test kemudian
dilakukan analis N-Gain untuk melihat hasil peningkatan diperoleh angka
sebesar 0.32 nilai N-Gain yang berarti terdapat peningkatan sedang. Dengan
presentasi peningkatan 31,88%.
2) Berdasarkan terdapatnya pengaruh pemahaman masyarakat terhadap riba maka
terdapatnya peningkatan minat menabung masykarakat ke Bank Syariah
dengan meningkatnya pemahaman terhadap riba. Maka dari hal tersebut
dihitunglah seberapa besar hubungan antara pemahaman riba masyarakat dan
98
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minat menabung masyarakat ke Bank Syariah dengan menggunakan analisis
Korelasi Pearson Product Moment. Didapat hubungan antara keduanya sebesar
0,126 yang berarti memiliki hubungan yang bersifat positif namun hubungan
tersebut memiliki nilai yang sangat lemah. Hal-hal yang mengakibatkan
lemahnya hubungan antara pemahaman riba dan minat menabung dikarenakan
tidak semua masyarakat yang meskipun memiliki pemahaman riba yang kuat
atau tinggi berminat menabung di Bank Syariah. Masyarakat yang berminat
menabung ke Bank Syariah sebagian besar karena kebutuhannya akan masa
depan, simpanan di hari tua, atau keperluan yang direncakan untuk beberapa
waktu ke depan. Selain itu, beberapa diantaranya digunakan untuk
simpanan/investasi.
B. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penilitian pengaruh dakwah terhadap
pemahaman riba untuk meningkatkan minat menabung masyarakat di kota
Palangka Raya penulis membaerikan rekomandasi untuk penelitian selanjutnya
dapat dicari pengaruh dari variabel lain yang lebih efektif dalam meningkatkan
hubungan antara pemahaman riba masyarakat dan minat menabung masyarakat ke
Bank Syariah.
Rekomendasi yang dapat peneliti berikan seperti mengganti variabel bebas
menjadi kegiatan social atau vaganza Bank Syariah, atau hal lain yang dapat
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap riba dan dapat meningkatkan
minat menabung masyarakat ke Bank Syariah.
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