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I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
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 ṡa ṡ es titik di atas ث
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III. Ta Marbutah di akhir kata 
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 هبة
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Ditulis 

Hibbah 

Jizyah 

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

 

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 Ditulis karāmah al-auliyā كرامه األولياء

 

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan 

damah ditulis t. 

 Ditulis zakātul fiṭri زكاةالفطر

 

IV. Vokal Pendek 

 

 

 

kasrah 

fathah 

dammah 

Ditulis 

ditulis 

ditulis 
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V. Vokal Panjang 

 

fathah + alif 
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yas'ā 
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ABSTRAK 

Riba adalah salah satu problem ekonomi masyarakat yang membuat tidak 

sedikit dari mereka yang menjadikan bank plecit sebagai solusinya. Hal tersebut 

membuat Ghufron Mustaqim dan Abduh Zulfikar, pebisnis muda di Yogyakarta 

merasa resa dan khawatir. Termotivasi oleh makna surat At-Talaq ayat 2-3, 

keduanya mendirikan Kajianmu sebagi solusi dari problem di atas. 

Pemaknaan secara mendalam terhadap ayat tersebut membuat keduanya 

berpikir bahwa nilai takwa itu terletak pada ikhtiar seorang hamba, bukan hanya 

teori semata. Dengan mendirikan Kajianmu sebagai bentuk pemaknaan terhadap 

ayat, keduanya telah atau sedang melakukan sebuah praktik living qur‟an. Praktik 

living qur’an di sini ditunjukkan dengan adanya interaksi antara pembaca dengan 

Al-Qur’an berupa proses pemaknaan yang mendalam yang kemudian memaknai 

sebuah ayat dalam bentuk tindakan. Tentu bukanlah hal baru, jauh sebelumnya 

telah ada Muhammadiyah yang menafsirkan Al-Ma’un menjadi sebuah rumah 

sakit dan panti asuhan. 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, 

dengan pencarian data primer dari kepustakaan dan lapangan. Data pustaka untuk 

menggali lebih dalam penafsiran ayat 2-3 surat At-Talaq. Data lapangan didapat 

dari para narasumber melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian teori 

tindakan sosial Max Weber sebagai pisau analisis digunakan untuk mengetahui 

lebih jauh apa maksud dan tujuan dari Kajianmu dalam tindakan-tindakannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat 2-3 surat At-Talaq adalah ayat 

yang berbicara mengenai perceraian dan terdapat perintah untuk bertakwa di 

dalamnya. Perintah takwa disini adalah solusi dari problematika rumah tangga 

yang hampir bercerai, karena dengan bertakwa Allah akan memberikan jalan 

keluar dari masalah dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Ayat 

ini juga dapat dimaknai umum sebagai anjuran untuk bertakwa dalam keadaan 

apapun dengan balasan berupa kemudahan dari kesusahan dan rezeki, bahkan 

rezeki yang dimaksudkan tidak terbatas pada masalah materi saja melainkan lebih 

dari itu. Ayat ini juga menjadi sebuah ayat yang memotivasi seseorang agar 

senantiasa bertakwa, takwa yang ditunjukkan dengan adanya sebuah tindakan 

nyata bukan teori semata. 

Dari hasil pemaknaan ayat di atas, Ghufron dan Zulfikar mendirikan 

Kajianmu sebagai penerapan dari makna ayat. Dalam kajian living qur’an, dapat 

diartikan dengan memaknai sebuah ayat menjadi bentuk tindakan, penerapannya 

adalah dengan didirikannya Kajianmu. Dengan teori tindakan sosial Weber, dapat 

diketahui bahwa tujuan dari didirikannya Kajianmu adalah agar nilai-nilai takwa 

bisa terealisasikan di kehidupan masyarakat, memakmurkan masjid dengan diisi 

kajian setiap pekan sebagai sebuah proses ketakwaan, permodalan dan 

pemberdayaan masyarakat sebagai solusi dan counter bagi bank plecit atau 

rentenir, sehingga masyarakat mampu terbebas dari praktik ribawi. 

Kata kunci : Tafsir terapan, Living Qur’an, Kajianmu, QS. At-Talaq ayat 2-3. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Permasalahan tentang ekonomi dan keuangan sering menjadi topik 

hangat pembicaraan kapanpun dan di manapun. Sebagai contoh dari 

problem keuangan ini adalah maraknya praktik riba
1
 di masyarakat, mulai 

dari transaksi yang berbunga, simpan pinjam dengan akad yang merugikan 

satu pihak, dan masih banyak lagi. Praktik riba ini pun sampai menjadi 

sebuah fenomena di masyarakat yang menjadikan masyarakat menengah 

ke bawah semakin terpuruk perekonomiannya karena saking banyaknya 

hutang dan besarnya bunga yang harus ditebus kepada penyedia jasa 

pinjaman seperti bank plecit.
2
  

Pada fakta lapangannya, di beberapa daerah sekitar Kabupaten 

Bantul dan Kabupaten Sleman bagian barat, meliputi daerah Sedayu, 

Moyudan, Minggir, hingga Kalibawang di Kabupaten Kulonprogo, dan 

masih banyak lagi tentunya, terdapat masyarakat yang terjerat praktik riba. 

Kebanyakan di antaranya disebabkan oleh bank plecit, mereka sangat 

mudah menghasut dan mengambil hati masyarakat yang notabene 

                                                           
1
 Riba disini diartikan sebagai pinjaman yang mensyaratkan adanya bunga atau tambahan 

di dalamnya, atau bisa diartikan transaksi yang di dalamnya terdapat akad yang tidak sesuai 

dengan syariat. 

2
 Bank Plecit adalah istilah yang digunakan sebagian kalangan ekonomi kelas menengah 

ke bawah sebagai sebuah lembaga bukan Bank atau bisa perseorangan yang menyediakan jasa 

peminjaman uang namun dengan bunga yang besar, biasa ditambahi dengan syarat-syarat tertentu 

kepada pihak peminjam serta menggunakan prosedur penagihan berupa penalti dan denda. 
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berpendidikan rendah dan termasuk dalam kategori ekonominya kelas 

menengah ke bawah. Dari problem masyarakat di atas, muncul sebuah 

gerakan yang berusaha mengentaskan praktik riba tersebut dengan 

mengamalkan surat At-Talaq
3
 ayat 2-3 yang berbunyi : 

َأْمِسُكوُىنَّ ِبَْعُروٍف َأْو فَارُِقوُىنَّ ِبَْعُروٍف َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل فَِإَذا بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ فَ 

َهاَدَة لِلَّوِ  نُكْم َوأَِقيُموا الشَّ ِلُكْم يُوَعُظ بِِو َمن َكاَن يُ ْؤِمُن بِاللَِّو َواْليَ ْوِم اْْلِخرِ  ۚ  مِّ  ۚ  ذََٰ

ْل  ۚ  ْرزُْقُو ِمْن َحْيُث ََل ََيَْتِسبُ َوي َ   ٢َوَمن يَ تَِّق اللََّو ََيَْعل لَُّو ََمَْرًجا   َوَمن يَ تَ وَكَّ

   ٣ َقْد َجَعَل اللَُّو ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا ۚ  ِإنَّ اللََّو بَاِلُغ أَْمرِهِ  ۚ  َعَلى اللَِّو فَ ُهَو َحْسُبوُ 

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka 

rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi 

pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang 

tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada 

Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya 

Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah 

telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. 

 

Ayat di atas menjadikan Kajianmu
4
 hadir sebagai problem solver 

di masyarakat yang dapat dirasakan secara nyata dan langsung manfaatnya 

bagi masyarakat, khususnya masyarakat dari kalangan menengah ke 

                                                           
3
 www.kajianmu.id Surat ini terdapat di dalam al-Qur‟an dengan nomor surat ke-65, 

terdiri dari 12 ayat. Kajianmu menjadikan ayat tersebut sebagai landasan dasar gerakan yang 

mengajak kepada jamaahnya untuk senentiasa bertakwa kepada Allah. 

4
 Kajianmu atau Kajian Memberdayakan Umat (Kajianmu) adalah program 

pemberdayaan masyarakat berbasis pengajian, pemberian pinjaman modal tanpa jaminan dan 

bunga, serta pendampingan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

http://www.kajianmu.id/
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bawah. Dengan cara pembinaan iman dan takwa melalui  pengajian dan 

melakukan pendampingan ekonomi masyarakat berupa pemberian 

pinjaman untuk pelunasan hutang hingga pemberian bantuan modal usaha 

tanpa bunga tanpa jaminan. Peminjam hanya perlu untuk rajin datang 

mengaji sepekan sekali di masjid dengan bantuan maksimal Rp 3 juta 

setiap peminjam.
5
  

Melalui gerakannya, Kajianmu mengajak kepada para jamaahnya 

untuk bertakwa kepada Allah. Karena dengan bertakwa kepada Allah, 

seorang hamba akan diberikan jalan keluar dari berbagai macam 

problematika kehidupan, tak terkecuali problem ekonomi. Kajianmu 

mencoba mengamalkan ayat ini dengan cara menyerukan gerakan salat 

berjamaah di masjid, ikut kajian di masjid dan kegiatan-kegiatan lainnya 

dalam rangka pemakmuran masjid serta pendampingan ekonomi yang 

kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk ketakwaan kepada Allah. 

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 

bagaimana pola penerapan makna tafsir surat At-Talaq ayat 2-3 oleh 

Kajianmu kepada jamaahnya, bagaimana proses transmisi pergerakannya 

serta apa makna takwa yang dimaksud oleh Kajianmu agar mudah dicapai 

oleh jamaahnya. 

 

                                                           
5
 https://krjogja.com/web/news/read/102650/Berdayakan_Ekonomi_Lewat_Pengajian 

diakses pada tanggal 22 Januari 2020. 

https://krjogja.com/web/news/read/102650/Berdayakan_Ekonomi_Lewat_Pengajian
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B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian latar belakang di 

atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana makna tafsir surat At-Talaq ayat 2-3 menurut 

Kajianmu? 

2. Apa makna takwa yang dimaksud oleh Kajianmu kepada 

jamaahnya? 

3. Bagaimana proses transmisi  makna takwa dalam gerakan 

Kajianmu? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dan 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian : 

a. Mengetahui dan memahami pemaknaan Kajianmu terhadap 

tafsir surat At-Talaq ayat 2-3. 

b. Mengetahui makna takwa yang dimaksud oleh Kajianmu. 

c. Mengetahui bagaimana penerapan tafsir surat At-Talaq ayat 

2-3 oleh Kajianmu dan bagaimana proses transformasi 

maknanya kepada jamaah. 
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2. Manfaat Penelitian : 

a. Secara umum penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi tentang Kajianmu dan bagaimana 

kiprahnya dalam mengamalkan Al-Quran di masyarakat. 

b. Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu 

menambah informasi dan khazanah keilmuan dalam bidang 

Living Qur‟an. 

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi pemantik 

untuk mempelajari, memahami, mentadabburi serta 

mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran pada 

kehidupan sehari-hari penulis maupun pembaca sekalian. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dilakukan dalam rangka mendukung dan 

memperkuat studi pendahuluan tentang studi kepustakaan. Apakah 

penelitian yang hendak diteliti ini sudah terdapat penelitian sebelumnya 

atau menjadi sebuah penelitian yang baru muncul. Dalam pembahasan 

mengenai telaah pustaka ini, penulis mencoba mencari beberapa tulisan 

atau buku mengenai surat At-Talaq atau yang lebih berfokus pada tafsir 

surat At-Talaq ayat 2-3. Lalu penelitian atau tulisan tentang Yayasan 

Kajianmu atau Yayasan yang serupa dengan Yayasan Kajianmu dalam 

peranannya di sektor ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Kemudian 

penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan tema atau konsep takwa, 
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karena surat At-Talaq ayat ke 2-3 sendiri berbicara tentang permasalahan 

takwa. Sehingga dalam telaah pustaka ini sekiranya akan dibagi menjadi 3 

bagian yang berbicara mengenai surat At-Talaq ayat 2-3, Yayasan 

Kajianmu, dan Konsep Takwa.  

Dari beberapa tulisan yang setema, penulis menemukan tulisan 

berupa skripsi yang membahas tentang tafsir surat At-Talaq ayat 2-3, 

diantaranya adalah : 

Pertama, penelitian berupa skripsi dari Alis Muhlis, mahasiswa 

program studi Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dengan judul “Pemaknaan QS. Al-Thalaq ayat 2-3 (Studi Komparatif 

antara Ruh Al-Ma‟ani Karya Al-Alusi dan Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya 

Al-Raziy)”.
6
 Skripsi ini adalah sebuah penelitian dengan konsep studi 

komparatif atau studi perbandingan antara dua kitab tafsir. Hasil daripada 

skripsi ini adalah mengetahui makna dari potongan ayat wa man 

yattaqillaha yaj‟allahu makhraja di dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Ayat 

tersebut bebrbicara mengenai konsep takwa dalam perkara rumah tangga. 

Dimana secara umum surat At-Talaq berbicara mengenai Talaq atau 

perceraian. Maka takwa menjadi solusi dalam rumah tangga apabila 

terdapat sebuah prahara yang dikhawatirkan menjadikannya bercerai. 

Kedua, skripsi mahasiswa program studi Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Penafsiran Min Haitsu La 

Yahtasib dalam QS. Ath-Thalaq (65) : 3 (Telaah atas Buku Metafisika 

                                                           
6
 Skripsi Alis Muhlis, “Pemaknaan QS. Al-Thalaq ayat 2-3 (Studi Komparatif antara Ruh 

Al-Ma‟ani Karya Al-Alusi dan Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Al-Raziy)” UIN Sunan Kalijaga. 
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Bisnis Bersama Allah karya Muhammad Muhyidin)”.
7
 yang ditulis oleh 

Muslim. Apabila pada skripsi yang ditulis oleh Alis Muhlis berfokus pada 

penafsiran mufasir terhadap ayat ke-2 dan 3, pada skripsi ini hanya 

berfokus pada lafaz min haitsu la yahtasib saja. Hasil penelitian atau 

tulisan dari skripsi tersebut adalah mengenai gambaran balasan dari Allah 

berupa rezeki bagi hamba-hambanya yang bertakwa dalam dunia bisnis. 

Ketiga, tulisan pada sebuah jurnal online dengan judul 

“Epistemologi Penafsiran Ayat „Seribu Dinar‟ (At-Talaq [65] : 2-3) Studi 

Komparasi Abdurra‟uf as-Singkili dan M. Quraish Shihab yang ditulis 

oleh Nurul Huda. Tulisan tersebut dimuat pada Jurnal Studi Islam, vol. 15 

nomor 1, Juni 2019. Dalam tulisan ini, fokus mengkaji mengenai 

pemaknaan dan penafsiran ayat ke 2 dan 3 surat At-Talaq dari sudut 

pandang dua mufasir yang berbeda latar belakang dan zaman. Menurut 

Abdurra‟uf as-Singkili ayat tersebut berbicara secara umum dan juga 

sedikit menyinggung tentang adanya perbedaaan qiraat atau cara baca pada 

beberapa lafaz ayat, sedangkan sebaliknya Quraish Shihab berpendapat 

bahwasanya ayat tersebut masih fokus pada ayat-ayat tentang perceraian 

dalam hal ini adalah suatu problematika dalam berumah tangga. Namun 

beliau menjelaskan bahwa apabila ayat ini digunakan menggunakan 

                                                           
7
 Skripsi Muslim,“Penafsiran Min Haitsu La Yahtasib dalam QS. Ath-Thalaq (65) : 3 

(Telaah atas Buku Metafisika Bisnis Bersama Allah karya Muhammad Muhyidin) UIN Sunan 

Kalijaga. 
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pragmatical theory, maka ayat tersebut sah-sah saja bila dikaitkan dengan 

pemaknaan seribu dinar.
8
 

Dari ketiga penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pembahasan 

tentang surat At-Talaq ayat 2-3 atau penafsirannya masih berkutat pada 

pembahasan makna dan seputar komparasi tafsir dari mufasir yang 

berbeda. Sehingga penelitian ini akan lebih condong pada bagaimana 

pemaknaan tafsir surat At-Talaq ayat 2-3 kemudian bagaimana hasil 

pemaknaan tersebut diimplementasikan menjadi sebuah action atau 

bagaimana ayat tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. 

Kemudian penelitian atau tulisan yang setema dengan Yayasan 

Kajianmu, sebelumnya memang belum ditemukan tulisan atau penelitian 

tentang Yayasan Kajianmu itu sendiri, namun ada beberapa lembaga atau 

yayasan yang memiliki konsep atau gerakan yang bisa dikaitkan dengan 

gerakan Kajianmu. 

Pertama, Skripsi dari mahasiswa program studi Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Pengelolaan Program Jogja 

Sejahtera pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta 

tahun 2017” 
9
yang ditulis oleh Riska Putri Utami pada tahun 2019. Skripsi 

di atas menjadi gambaran adanya suatu program yang mengarah kepada 

                                                           
8
 Nurul Huda, “Epistemologi Penafsiran Ayat Seribu Dinar (At-Talaq [65] : 2-3) : Studi 

Komparasi Abdurra‟uf as-Singkili dan M. Quraish Shihab”, Jurnal Studi Islam, Vol. 15, Juni 2019. 

 
9
 Skripsi Riska Putri Utami, “Pengelolaan Program Jogja Sejahtera pada Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta tahun 2017” Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga. 



9 

 

kesejahteraan masyarakat yang digerakkan oleh sebuah lembaga keuangan 

milik pemerintah yang bergerak di sektor ekonomi, sosial dan 

kemasyarakatan. Hanya saja skripsi di atas tidak berbicara mengenai surat 

At-Talaq akan tetapi mengenai seuah program dalam rangka 

mensejahterakan masyarakat di daerah Yogyakarta oleh Baznas. 

Selanjutnya adalah penelitian, tulisan atau buku mengenai takwa, 

dan diantaranya adalah buku-buku yang berbicara mengenai konsep dan 

pengertian takwa. 

Pertama, buku mengenai konsep taqwa dengan judul “Konsepsi 

Taqwa Perspektif Al-Qur‟an” yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Nashruddin 

Baidan. Beliau adalah dosen sekaligus seorang Guru Besar Ilmu Tafsir dan 

Tafsir di IAIN Surakarta. Buku tersebut secara khusus membahas tentang 

takwa yang terdapat di dalam Al-Qur‟an. Semua ayat yang berbicara 

tentang takwa beliau cantumkan satu-persatu dengan membaginya ke 

dalam beberapa bagian. Surat At-Talaq menjadi surat Madaniyyah yang 

dicantumkan di dalam buku ini karena berbicara tentang takwa. Hanya 

saja, buku tersebut sangat detail dan komprehensif membahasa konsep 

takwa di dalam Al-Qur‟an, bukan hanya surat At-Talaq saja.
10

 

Kedua, buku yang sering menjadi rujukan dalam perkuliahan 

adalah buku yang berjudul “Kuliah Akhlaq” yang ditulis oleh Prof. Dr. H. 

Yunahar Ilyas. Di dalam buku ini, beliau menjelaskan bahwa takwa adalah 

bentuk akhlaq kepada Allah dan takwa memiliki keutamaan-keutamaan. 

                                                           
10

 Nashruddin Baidan, Konsepsi Takwa Perspektif Al-Qur‟an, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2018). 
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Surat At-Talaq ayat ke 2-3 dicantumkan oleh beliau sebagai ayat yang 

menjelaskan bahwa buah dari takwa adalah mendapatkan rezeki yang tidak 

disangka-sangka dan akan mendapatkan bantuan berupa jalan keluar bagi 

siapa yang dalam permasalahannya senantiasa bertakwa kepada Allah.
11

 

Secara garis besar, penulis belum menemukan adanya pembahasan 

secara mendetail mengenai Tafsir Terapan Surat At-Talaq ayat 2-3, karena 

kebanyakan tulisan-tulisan yang telah ada lebih membahas secara spesifik 

tentang tafsir (penafsiran) surat tersebut dan belum pada ranah terapan 

atau aplikatifnya. Selanjutnya belum ada juga tulisan yang meneliti 

mengenai Yayasan Kajianmu, mengingat yayasan ini baru berdiri tahun 

2018. Dengan ini, penulis mencoba memfokuskan penelitian ini kepada 

bagaimana bentuk tafsir terapan atau bagaimana Kajianmu menerapkan 

tafsir surat At-Talaq ayat 2-3 sebagai bentuk pengamalan ayat Al-Qur‟an. 

Sehingga, penelitian ini diharapkan bisa sesuai dengan tujuan dan manfaat 

penelitian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Yakni mampu 

mengetahui dan memahami pemaknaan Kajianmu terhadap ayat tersebut. 

  

E. Kerangka Teori 

Kerangka Teori atau theoretical framework merupakan model 

konseptual dari suatu teori atau hubungan logis (Logical Sense) di antara 

faktor-faktor yang diidentifikasi penting pada masalah penelitian.
12

 

                                                           
11

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq, (Yogyakarta : LPPI UMY, 2018), hlm. 23. 

12
 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, hlm. 10. 
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Sehingga dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah teori yang digunakan 

sebagai pisau analisis untuk menganalisa data. Dalam penelitian ini, 

penulis mencoba menerapkan teori tindakan sosial. 

Dalam penelitian ini, teori yang akan digunakan adalah teori 

tindakan sosial yang dikemukakan oleh sosiolog kenamaan dari Jerman 

yaitu Max Weber. Max Weber merupakan salah seorang sosiolog 

kenamaan yang berasal dari Erfurt, Thuringia, Jerman. Ia lahir pada 21 

April 1864 dan berasal dari keluarga pedagang linen dan produsen tekstil 

di daerah Jerman barat.
13

 Weber juga tercatat sebagai seorang yang ahli 

dalam bidang politik, ahli dalam bidang ekonomi, bidang geografi namun 

lebih dikenal sebagai seorang sosiolog, bahkan Weber dianggap sebagai 

salah seorang pakar ilmu sosiologi generasi awal. 

Sebagai seorang sosiolog, Weber memiliki beberapa teori sosial 

yang sering digunakan oleh banyak orang, bahkan beberapa 

dikembangkan oleh para sosiolog setelahnya.  Teori tindakan sosial 

merupakan salah satu teori yang dikemukakan oleh Max Weber. Teori 

tindakan sosial atau biasa dikenal dengan social action memiliki artian 

bahwasanya tindakan atau perilaku yang memiliki makna atau arti 

subyektif yang diarahkan kepada orang lain dalam tujuan tertentu. Sebab 

tindakan manusia merupakan bagian utama dari kehidupan sosial. Weber 

mengemukakan terori tindakan sosial ini menjadi empat tipe tindakan 

                                                           
13

 Max Weber, Sosiologi, diterjemahkan oleh Noorkholis, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2009), cet II, hlm, 3. 



12 

 

sosial, yakni tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan yang 

berorientasi pada nilai, dan tindakan yang berorientasi pada tujuan. 

Pada pengklasifikasian teori ini, yang pertama, tindakan tradisional 

diartikan dengan tindakan yang dilakukan berdasarkan pada kebiasaan-

kebiasaan terdahulu dan dilakukan secara turun menurun dalam kurun 

waktu yang cukup lama. Kedua, tindakan afektif diartikan sebagai 

tindakan yang didasarkan pada aspek emosial pelaku tindakan, dalam hal 

ini nantinya adalah Kajianmu itu sendiri. Ketiga, tindakan yang 

berorientasi pada nilai diartikan sebagai tindakan yang dilakukan atas 

dasar keyakinan nilai-nilai seperti nilai agama, nilai-nilai yang 

mengandung hikmah dan sebagainya. Keempat, tindakan yang berorientasi 

pada tujuan artinya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.  

Teori tindakan sosial ini berorientasi pada motif dan tujuan dari si 

pelaku, dalam hal ini adalah Kajianmu kepada para jamaahnya. Dengan 

menggunakan teori ini, nantinya kita akan dapat memahami motif dan 

tujuan dari apa-apa yang dilakukan oleh Kajianmu. Kemudian kita juga 

akan memahami alasan-alasan dibalik apa yang dilakukan oleh Kajianmu. 

Sebagaimana diuangkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami 

berbagai kelompok adalah dengan menghargai segala tindakan yang 
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menjadi ciri khasnya. 
14

 Teori ini nantinya digunakan untuk mengetahui 

adakah kesesuaian antara teori ini dengan penerapan ayat oleh Kajianmu. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sejumlah cara atau langkah yang akan 

dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian.
15

 Metode 

penelitian pada dasarnya adalah bagaimana seorang peneliti 

mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, 

rasional dan terarah tentang pekerjaan baik sebelum, ketika dan sesudah 

mengumpulkan data, sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah 

perumusan masalah atau problem akademik.
16

 Metode penelitian yang 

akan penulis gunakan untuk penelitian ini adalah metode living qur‟an, 

yakni dengan mempelajari model praktik resepsi dan respon masyarakat 

dalam berinteraksi dengan al-Qur‟an.
17

  Dalam hal ini, penelitian ini 

nantinya merupakan penelitian dengan model terapan. Yaitu suatu 

penelitian yang memiliki fokus pada pengaplikasian dari suatu pemaknaan 

ayat. Karena penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana suatu ayat 

                                                           
14

 Alis Muhlis dan Nor Kholis, Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi 

Pembacaan Kitab Mukhtasar al-Bukhari (Studi Living Hadis),  dalam Jurnal Living Hadis, Vol. 2, 

Oktober 2016, hlm. 248. 

15
 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, (Yogyakarta : Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga). 2015, hlm. 11. 

16 Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Metodologi Penelitian Qur‟an dan Hadis. (Yogyakarta : Teras, 2007), hlm. 71. 

17
 Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur‟an dan Tafsir, (Yogyakarta : Idea Press, 

2014), hlm. 104. 
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dipraktikkan menjadi sebuah gerakan bagi Kajianmu serta peran dari 

Kajianmu di masyarakat dalam meresepsi dan mengamalkan surat At-

Talaq ayat 2-3. 

Maka dari itu, perlulah dibuat suatu rancangan mengenai susunan 

penulisan suatu penelitian. Dalam rancangan penyusunannya, penulis 

menggunakan metode sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian model 

terapan.
18

 Penelitian terapan adalah penelitian yang diartikan 

sebagai penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal 

yang bersifat aplikatif. Sebagai objek utama penelitian ini 

adalah potongan ayat surat At-Talaq ayat 2-3. Maka jenis 

penelitian ini menggunakan model penelitian terapan. 

Selanjutnya dari penelitian terapan ini bisa dilanjutkan dengan 

penelitian kualitiatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk 

mengeksplorasi sikap, perilaku, dan pengalaman melalui 

metode wawancara atau sebagai focus group.
19

 Karena pada 

penelitian ini, penulis hendak mengetahui bentuk perilaku dan 

pengalaman Kajianmu dalam mengamalkan al-Qur‟an juga 

                                                           
18

 Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 62. 

19
, Catherine Dawson, Metode Penelitian Praktis : Sebuah Panduan terj. M. Widodo dan 

Saifudin Zuhry Qudsy (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 16. 
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mengenai adakah perubahan yang dialami oleh jamaah 

Kajianmu dalam kehidupan mereka. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah Sumber data dari penelitiannya terdiri dari 

data primer dan data sekunder. Adapun data primernya didapat 

dari hasil wawancara dengan Kajianmu, data-data dari program 

manajer Kajianmu mengenai jamaah dan perkembangannya. 

Data sekundernya didapat dari buku atau tulisan atau artikel-

artikel yang terkait tentang Kajianmu. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan utamanya adalah data lapangan, 

karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau fields 

research. Data yang digunakan juga merupakan data yang 

terdapat pada bank data Kajianmu itu sendiri. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode dalam pengumpulan data yang akan dilakukan adalah 

dengan cara interview atau wawancara dengan Kajianmu, dan 

jamaah Kajianmu. Selanjutnya data diambil dari bank data 

Kajianmu yang diakses melalui web Kajianmu dan dari data 

yang ada pada management Kajianmu melalui wawancara. 

Kemudian dengan dokumentasi dalam kegiatan wawancara 

serta kegiatan yang dilakukan oleh Kajianmu. 
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G. Rancangan Sistematika Penulisan 

Pada sistematika penyusunan penelitian ini, skripsi ini secara garis 

besarnya akan dibagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu pendahuluan, 

pembahasan penelitian dan bagian penutup. Pada setiap bagiannya akan 

dibagi lagi pembahasannya menjadi beberapa bab yang haruslah saling 

terkait dan saling melengkapi antara satu bab dengan bab lainnya. 

Maka pada penulisan skripsi ini, panulis membagi menjadi lima 

bab pokok penelitian, yaitu : 

Bab pertama, sebagai pendahuluan merupakan bagian yang berisi 

tentang latar belakang permasalahan secara umum. Kemudian dilanjutkan 

dengan rumusan masalah yang diangkat dari latar belakang yang telah 

dipaparkan. Kajian pustaka sebagai sumber referensi tulisan-tulisan yang 

berkaitan dengan tema yang dibahas. Tujuan dan manfaat penelitian 

sebagai acuan arah tulisan dan target capaian pada aspek kebermanfaatan 

sebuah penelitian. Kerangka teori tindakan sosial Max Weber sebagai 

pisau analisis dalam sebuah penelitian. Metode penelitian dan sistematika 

penulisan menjadi pelengkap pada bab pertama ini. 

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum Kajianmu sebagai 

objek utama penelitian skripsi ini. Pada bagian ini penulis berusaha 

memaparkan apa itu Kajianmu, siapa pelopornya, hal apa yang melatar 

belakangi didirikannya Kajianmu dan apa peran Kajianmu pada 

masyarakat. 
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Bab ketiga, menjelaskan tentang makna dan tafsir dari surat At-

Talaq ayat 2-3, kemudian menjelaskan bagaimana Kajianmu memaknai 

surat At-Talaq ayat 2-3. Apa alasan mengapa ayat tersebut dipilih menjadi 

landasan dasar pergerakannya, serta bagaimana penerapannya di 

kehidupan masyarakat. 

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis ayat ke 2-3 surat At-

Talaq yang menjadikannya sebuah gerakan sosial. Sedikit menjelaskna 

kembali mengenai tindakan sosial Max Weber. Bagaimana teori tindakan 

sosial itu diterapkan pada gerakan Kajianmu, apakah terdapat kesesuaian 

di dalamnya. 

Bab kelima, menjadi bagian penutup dari penelitian skripsi ini. Bab 

ini berisi kesimpulan penelitian, saran-saran terkait penelitian, penutup dan 

lampiran-lampiran sebagai tambahan dalam penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan penulis kepada Kajianmu, curriculum vitae penulis, dan daftar 

pustaka. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan 

sebelumnya terkait tafsir terapan yayasan Kajianmu terhadap surat At-Talaq 

ayat 2-3, dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah 

yang telah dibuat, yaitu : 

1. Kajianmu menggunakan potongan ayat 2-3 dari surat At-Talaq 

sebagai landasan dan semangat dalam setiap gerakannya. Secara 

umum berdasarkan penafsiran para mufasir, surat ini garis 

besarnya menjelaskan tentang permasalahan takwa dan talak. 

Sebagaimana arti dari surat At-Talaq adalah perceraian. Banyak 

kitab tafsir yang menjadi rujukan untuk mendapatkan makna 

tafsirnya, serta memberikan penjelasan lebih dari ayat 2-3 surat At-

Talaq. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, Shofwatu Tafasir, 

tafsir As-Sa‟diy, tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Azhar dan tafsir 

Kemenag memiliki kesamaan dalam tafsirnya, yakni sama-sama 

memahami sebagai ayat yang menjelaskan tentang urgensi takwa 

dan perintah takwa dalam urusan rumah tangga yang hampir 

menuju perceraian. Karena Allah akan memberi balasan bagi orang 

yang bertakwa dalam keadaan tersebut dengan balasan berupa 

diberikan kemudahan dari kesulitan serta diberikan rezeki dari arah 
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yang tidak diduga-duga sebelumnya. Sedangkan menurut tafsir 

Jalalain, Sayyid Quthb dalam tafsir Fii Zhilalil Qur‟an, tafsir Al-

Munir karya Wahbah Zuhaili, serta tafsir Al-Mishbah memberikan 

pandangan yang umum yakni perintah takwa dalam keadaan 

apapun. Meski bukan dalam permasalahan cerai, siapapun yang 

bertakwa akan mendapatkan dua keutamaan dari Allah berupa 

kemudahan dari segala kesusahan. Kesusahan di sini bisa dalam 

urusan dunia maupun akhirat. Kemudian akan diberikan rezeki dari 

arah yang terduga, dan rezeki di sini bermakna umum tidak 

terbatas pada harta atau uang saja. 

2. Kajianmu memaknai ayat tersebut tidak berdasarkan tafsir 

siapapun, melainkan mengambil makna dan hikmah dari cerita 

asbabun nuzul ayat serta pemaknaan pribadi tentang ayat dari hasil 

perenungannya. Kajianmu berpandangan bahwa ayat tersebut 

bersifat universal, bisa dipahami dan dimaknai oleh siapapun, serta 

bisa dirasakan kebenarannya bagi siapapun. Karena sifatnya yang 

umum, Kajianmu berpendapat bahwa siapapun yang bertakwa 

kepada Allah dalam keadaan apapun, baik dalam kesusahan 

maupun dalam keadaan lapang, tetap akan Allah berikan sesuai 

janji-Nya yakni kemudahan dari segala kesusahan dan rezeki dari 

arah yang tidak terduga. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Al-

Quran adalah kitab suci yang siapapun dengan mudah bisa 

memahaminya. 
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3. Ayat 2-3 surat At-Talaq merupakan ayat yang memiliki fungsi 

sebagai motivasi, namun perlu digaris bawahi bahwa takwa 

bukanlah sebuah teori saja, melainkan harus dibuktikan dengan 

adanya ikhtiar dan dimaksimalkan dengan tawakal kepada Allah. 

Makna takwa juga sangat luas, tidak terbatas pada permasalahan 

ibadah saja. Melakukan sesuatu yang menjauhkannya dari segala 

hal yang merusak, mara bahaya, dan membinasakan. Dengan 

motivasi ini, siapapun yang bertakwa, yang senantiasa menjauhkan 

dirinya dari kebinasaan, maka akan Allah bukakan pintu-pintu 

kebaikan dan pintu rezeki. Ini menunjukkan bahwa meski suatu 

ayat bersifat motivasi, tetap harus dilakukan dibuktikan dengan 

tindakan atau amalan. Kajianmu memahami bahwa masyarakat 

perlu sesuatu yang bisa menjadi solusi dari permasalahan mereka. 

Ayat 2-3 surat At-Talaq merupakan sebuah solusi dari segala 

permasalahan seperti riba. Maka Kajianmu dalam memaknai ayat 

tersebut adalah dengan mendirikan suatu yayasan yang membantu 

masyarakat untuk terlepas dari praktik ribawi ini. 

4. Pemaknaan surat At-Talaq ayat 2-3 ini selaras dengan 

Muhammadiyah dalam memaknai surat Al-Ma‟un sehingga 

menjadikannya Panti Asuhan dan PKU Muhammdiyah. Dalam hal 

ini, Kajianmu ada untuk menjadi yayasan yang membantu 

pemakmuran masjid sebagi bentuk ketakwaan kepada Allah dan 

pemberdayaan masyarakat serta pengentasan praktik ribawi 
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sebagai bentuk jalan keluar yang lebih solutif dan positif daripada 

bank plecit yang ada di sekitar masyarakat. Pola yang digunakan 

dalam memahami ayat di atas adalah dengan memahami kaidah al 

ibratu bi umuumi lafdzi laa bi khususi sabab. Dengan kaidah ini, 

Kajianmu memaknai suatu ayat yang memiliki sebab khusus 

dengan pemahaman yang umum. Kemudian dengan menggunakan 

pendekatan praktisnya, ayat tersebut dipahami dengan diadakannya 

tindakan nyata yang terwujud dalam bentuk kajian, pemakmuran 

masjid, pemberdayaan umat serta pengentasan praktik ribawi. 

Dalam kajian living qur‟an, pemaknaan yang dilakukan oleh 

Kajianmu ini termasuk ke dalam ranah living qur‟an yakni 

merupakan sebuah bentuk interaksi yang mendalam berupa 

pembacaan Al-Quran yang menghasilkan sebuah tindakan praksis. 

Memaknai sebuah ayat atau surat pilihan dengan tindakan, atau 

penggunaan suatu ayat sebagai sebuah motivasi/semboyan hidup. 

5. Transmisi keilmuan dari pemahaman ayat 2-3 surat At-Talaq 

dipahami dari seringnya ayat tersebut disampaikan oleh para dai 

dan melalui proses pembacaan surat serta hasil perenungan yang 

mendalam. Kemudian terdapat keinginan untuk mebuktikan 

kebenaran janji Allah dalam ayat tersebut, dotransformasikan 

dengan didakannya pengajian pekanan sebagai bentuk prses 

ketakwaan, memakmurkan masjid juga sebagai bentuk takwa, dan  

pengentasan praktik riba sebagai bentuk solusi dan jalan keluar 
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bagi mereka yang terjerat riba dan berikhtiar untuk 

meninggalkannya. 

6. Dengan menggunakan pendekatan sosial Max Weber, yakni teori 

tindakan sosial, dapat diketahui bahwa motif serta tujuan Kajianmu 

dalam memaknai ayat tersebut adalah Kajianmu ingin 

memberantas praktik riba yang ada di masyarakat, memberdayakan 

ekonomi mereka, serta memakmurkan masjid setempat. Dengan 

berbagai macam kegiatan seperti kajian di masjid dan 

memakmurkannya. Kajian yang dilakukan sebagi bentuk dakwah 

lebih mudah diterima karena sudah biasa dilakukan oleh 

masyarakat. Hal ini didasari oleh keresahan Kajianmu melihat 

bank plecit bertebaran dimana-mana dan sangat menyengsarakan 

jamaah, dan dengan kemampuan serta kapasitas yang dimiliki oleh 

Kajianmu, Kajianmu merasa mampu untuk mencapai tujuan 

mereka. 

 

B. Saran-saran 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini mungkin masih terdapat 

kekurangannya, baik dari kelengkapan data maupun dalam sistematika 

penulisannya. Maka dari itu penulis memberikan beberapa alternatif saran 

yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian lanjutan yang akan 

datang. 
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1. Penulis menyarankan untuk menindaklanjuti penelitian ini 

melakukan penelitian yang baru dengan konsep atau metode tafsir 

terapan. Mungkin juga bisa dengan redaksi yang sedikit berbeda 

seperti tafsir aplikatif yang masih bisa dikategorikan sebagai 

kajian living qur‟an atau sebagai sebuah khazanah keilmuan dalam 

ilmu Al-Qur‟an dan tafsir. 

2. Penulis juga menyarankan untuk melanjutkan penelitian tentang 

surat At-Talaq umumnya atau pada ayat 2-3 secara khusus lebih 

mendalam. Sebab ayat ini masih memiliki banyak kandungan 

yang masih bisa digali secara keilmuan tafsir maupun yang 

lainnya. Seperti meneliti fenomena masyarakat dalam menyikapi 

atau menyebut ayat 2-3 surat At-Talaq sebagai ayat 1000 dinar. 

Demikian kesimpulan serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan, 

semoga dapat diambil banyak manfaat, bertambahnya wawasan dan pengetahuan 

bagi para pembaca sekalian. Terimakasih.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Daftar Pertanyaan : 

1. Apa itu Kajianmu dan untuk apa Kajianmu didirikan? 

2. Apa yang melatar belakangi dan memotivasi berdirinya Kajianmu? 

3. Mengapa Kajianmu mengambil surat At-Talaq ayat 2-3 sebagai landasan 

dasarnya? 

4. Mengapa surat tersebut yang diambil? 

5. Adakah dalil yang menguatkan atau ada alasan khusus dalam penggunaan 

ayat tersebut? 

6. Darimana pemahaman ayat tersebut didapatkan? 

7. Apa saja langkah-langkah yang diambil Kajianmu sebagai bentuk 

pemaknaan ayat tersebut? 

8. Bagaimana cara Kajianmu mengimplementasikan makna ayat tersebut? 

9. Apakah yang mendasari pemaknaan ayat tersebut? 

10. Apa yang sebenarnya hendak disampaikan kepada pada masyarakat 

mengenai riba dan ayat tersebut? 

11. Adakah hubungannya dengan pemaknaan surat Al-Ma‟un yang dilakukan 

oleh Muhammadiyah kala itu? 

12. Apa saja bentuk-bentuk kegiatan Kajianmu? 

13. Apa peran Kajianmu di tengah-tengah masyarakat? 

14. Bagaimana cara menjelaskan makna takwa kepada jamaah? 

15. Bagaimana merubah mindset jamaah dari yang awalnya sudah tidak 

semangat ibadah hingga mau bangkit kembali?  



94 

 

16. Dimana saja Kajianmu dijalankan kegiatannya? 

17. Darimana Kajianmu mendapatkan dana untuk permodalan dsb? 

18. Siapa saja objek dakwah Kajianmu dan apa syarat-syaratnya? 

19. Siapa mitra yang turut berperan dalam berjalannya kegiatan Kajianmu? 

20. Bagaimana respon masyarakat mengenai gerakan Kajianmu ini? 

21. Apa yang membuat Kajianmu bisa diterima di masyarakat? 

22. Apa saja kiprah-kiprah Kajianmu kepada masyarakat? 
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Foto Kegiatan Kajianmu 

 

Foto penyaluran Bantuan Pendanaan Usaha 

 

Suasana Kajian Bakda Maghrib 
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Suasana Kajian Bakda Maghrib 

 

 

Kerjasama dengan BMT 
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Penyaluran Bantuan Usaha 

 

 

Pemberdayaan Kajianmu 
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