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ABSTRACT 

 

Academic debates on the relationship between welfare and 

educational level have been of relevance in the studies of conventional 

and Islamic economics. On the one hand, some theories argue that 

education is an investment for obtaining a better job, on the other 

hand, several theories argue that there is no significant connection 

between the two aspects. In this case, I endeavour to contribute to the 

discourse by analysing the implication of welfare on the educational 

level in the Districts of Sukarame from the perspective of 

conventional and Islamic economics. In this research, I attempt to 

answer the research gap, that is, there have been no significant 

researches that analyse the connection between welfare and 

educational level from the two different perspectives, which is 

especially conducted in the District of Sukarame  

Methodologically the research employs a descriptive 

qualitative method. Theoretically, it uses the welfare level formulated 

by BKKBN, the theory of education, and Islamic economics. The 

sources of this research are primary data obtained by conducting 

interviews with the people of Sukarame District. 

Based on field research directly conducted in Sukarame, the 

research finds that there isimplication of welfare on educational level. 

Based on the interview that I conducted with 12 interviewees in the 

District of Sukarame, the majority of Sukarame interviewees said that 

they live under the poverty line. However, from the perspective of 

spiritual welfare, many of the interviewees said that they live in 

relatively happy circumstances. From the perspective of Islamic 

economics, economic inequality occurs due to differences in the level 

of effort, capacity, and talent. This research concludes that prosperous 

people tend to be able to continue their education than their 

counterparts with lower economic welfare. It is prevalent because 

prosperous people can save their income for tertiary education. On the 

contrary, people who still live under the poverty line cannot save their 

income, thus they cannot finance their education until the university 

level. 

Keywords: Welfare, education, income, Islamic economics  
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ABSTRAK 

 

Perdebatan mengenai relasi antara tingkat kesejahteraan dan 

tingkat pendidikan masih menjadi topik kajian baik dalam studi 

ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Pada satu sisi, 

terdapat teori yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan 

investasi untuk mendapat pekerjaan yang layak, di sisi lain terdapat 

bahwa hubungan antara kedua aspek tersebut tidaklah sedemikian 

signifikan. Dalam konteks ini, peneliti berupaya berkontribusi 

terhadap diskursus tersebut dengan mencoba meneliti relasi antara 

tingkat pendidikan dan ketimpangan ekonomi yakni di Kecamatan 

Sukarame dalam perspektif teori ekonomi konvensional dan ekonomi 

Islam. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menjawab gap penelitian, 

yakni belum terdapatnya penelitian yang secara khusus mengobservasi 

implikasi tingkat kesejahteraan terhadap terhadap tingkat pendidikan 

di Kecamatan Sukarame dalam dua perspektif yang berbeda. 

Penelitian ini secara metodologis mengaplikasikan metode 

kualitatif deskriptif. Secara teoretis peneliti menggunakan teori tingkat 

kesejahteraan menurut BKKBN, teori pendidikan, dan ekonomi Islam. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa 

melaksanakan interview kepada narasumber yang menetap di 

Kecamatan Sukarame. 

Berlandaskan studi yang telah dilaksanakan berupa terjun 

langsung ke Kecamatan Sukarame, peneliti menemukan bahwa 

terdapat implikasi tingkat kesejahteraan terhadap tingkat pendidikan. 

Berdasarkan interview yang telah dilaksanakan dengan 12 narasumber 

di Kecamatan Sukarame, narasumber mengatakan bahwa hidup 

mereka di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, menurut 

perspektif kesejahteraan spiritual, seluruh narasumber menyatakan 

bahwa mereka hidup dalam keadaan relatif bahagia. Menurut 

perspektif ekonomi Islam terjadinya ketimpangan ekonomi 

disebabkan oleh perbedaan perolehan rezeki yang diusahakan oleh 

masyarakat, serta perbedaan kapasitas dan bakat dalam diri manusia. 

Oleh sebab itu, studi ini menyimpulkan bahwa masyarakat yang 

sejahtera cenderung lebih dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat 

lebih tinggi dibandingkan masyarakat kurang sejahtera. Hal demikian 
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terjadi sebab masyarakat yang sejahtera lebih dapat menyisihkan 

sebagian pendapatan mereka untuk kebutuhan pendidikan tersier. 

Sebaliknya, masyarakat kurang sejahtera tidak dapat menyisihkan 

pendapatan mereka sehingga mereka tidak dapat membiayai 

pendididikan mereka sampai ke tingkat universitas. 

 

 

Kata kunci: Kesejahteraan, pendidikan, pendapatan, ekonomi Islam 
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MOTTO 

 

ًَُۡۡنوۡ  يِيَيَّ ِنٞوۡفَلَُيح  ُۡمؤ  ََ ٌُ َۡو ىََثَٰ
ُ
ۡأ و 
َ
ٗةۡۡۥَعِهَلَۡصَٰلِٗحاّۡنِوَۡذَنٍرۡأ ََٰ َحَي

َهلََُنۡ َاَْۡيع  َصِوَۡناََۡكىُ ح 
َ
مۡةِأ ٌُ َر ج 

َ
ۡأ م  ٍُ زِيَيَّ َۖٗوََلَج  ٩٧َۡطّيَِتٗث

 
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya  

akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 

dari apa yang Telah mereka kerjakan” 

An Nahl ayat 97 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman penulis menjelaskan dan 

menegaskan, judul proposal skripsi ini adalah sebagai berikut 

“Analisis Tingkat Kesejahteraan dan Implikasinya Terhadap 

Pendidikan Masyarakat Dalam Persfektif Ekonomi Islam 

(Studi di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”   . Maka 

terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah penting yang 

terkandung dalam judul sebagai berikut : 

1. Analisis  

 adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) 

untuk mendapatakan fakta yang tepat atau penguraian pokok 

persoalan atas bagian-bagian untuk mendapatkan pengertian 

yang tepat dan untuk mendapatkan pemahaman secara 

keseluruhan.
1
 

Jadi, analisis merupakan serangkaian kegiatan seperti, 

mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan 

kemudian dicari kaitannya untuk dikaji lebih lanjut. 

2. Tingkat  

Pengertian tingkat menurut KBBI adalah susunan yang 

berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek seperti lenggek rumah, 

tumpuan pada tangga (jenjang). Tinggi rendahnya martabat 

(kedudukan, jabatan, kemajuan peradaban, pangkat, derajat 

dan sebagainya).2 

3. Kesejahteraan 

Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari 

jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia 

memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara 

lahiriah maupun batiniah.
3
 

 

                                                             
1 Persalim, Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kotemporer 

(Modern English Press, 1999), 61. 
2 http://kbbi.web.id/tingkat, di akses pada tanggal 11 februari 2021 . 
3 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1999) 
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4. Implikasi 

Pengertian implikasi menurut KBBI adalah keterlibatan 

atau keadaan terlibat yang termasuk atau tersimpulyang 

disugestikan, tetapi tidak dinyatakan.
4
 

5. Pendidikan 

Pengertian pendidikan adalah suatu proses di mana suatu 

bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan 

kehidupan dan memenuhi tujuan kehidupan secara efektif dan 

efisien. Pendidikan lebih dari sekadar pengajaran, karena 

dalam kenyataannya pendidikan adalah suatu proses dimana 

suatu bangsa atau negara membina atau mengembangkan 

kesadaran diri diantara individu-individu, dengan kesadaran 

tersebut, suatu bangsa atau negara dapat mewariskan 

kekayaan budaya atau pemikiran kepada generasi berikutnya, 

sehingga menjadi inspirasi bagi mereka dalam setiap aspek 

kehidupan.
5
 

6. Masyarakat 

sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat 

oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
6
 

7. Ekonomi Islam  

       Ekonomi islamadalah ilmu yang mempelajari usaha 

manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya 

untuk mecapai falah berdasarkan pada prinsip prinsip dan 

nilai nilai al qur’an dan sunah.
7
 

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan 

bahwa yang dimakasud dalam judul penelitian ini untuk 

mengetahui tingkat kesejahteraan dan implikasinya terhadap 

pendidikan masyarakat dalam persfektif ekonomi islam di 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

 

 

                                                             
4 http://kbbi.web.id/implikasi, di akses pada tanggal 1april 2012 . 
5 2 Azyumardi Azra, Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam 

(Yogyakarta: Logos,1999),3.s 
6 http://kbbi.web.id/masyarakat, di akses pada tanggal 30 agustus 2021 . 
7Boedi Abdullah, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Pustaka Setia, 

2014).19  
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B. Latar Belakang Masalah 

     Setiap negara baik negara tertinggal, negara berkembang 

maupun negara maju terus melakukan pembangunan ekonomi 

dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di suatu negara. Sejahteranya suatu bangsa pada 

umumnya dapat dilihat dari tingkat pendapatan, kualitas SDM 

yang dapat diukur dari tingkat pendidikan, dan perlu diketahui 

bahwa banyaknya jumlah anggota keluarga disuatu negara juga 

dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga di negara 

tersebut. 

           United Nations Development Programme (UNDP) telah 

menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan 

kesejahteraan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas dari 

hasil pembangunan ekonomi yaitu derajat perkembangan manusia, 

kemudian perlu ditambahkan bahwa nilai IPM yang tinggi 

menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi. 

          Kualitas hidup tercermin dari pendidikan, kesehatan dan 

kemampuan ekonomi masyarakat yang dilihat dari tingkat 

pendapatan. Kesejahteraan tidak terlepas dari kasus kemiskinan, 

kerena jika berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan 

bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, 

sebaliknya meningkatnya jumlah penduduk miskin 

mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan 

demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang 

cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.8 

     Kemiskinan merupakan salah satu bagian manusia dan 

kemanusiaan. Kemiskinan bukan saja menyebabkan seseorang 

kekurangan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 

namun juga menyebabkan manusia bisa kehilangan martabat, 

harga diri, dan didzalimi orang-orang yang kuat.
9
 Sedangkan 

                                                             
8 Devani Ariesta Sari, ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bandar Lampung” Skripsi, (Bandar Lampung: 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bandar Lampung, 2016) h. 11 
9 Isnaini Harahap, dkk, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta; PRENADAMEDIA 

GROUP, 2015) h. 250 
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dalam pandangan Islam, meskipun Islam menyediakan sebuah 

perspektif jangka panjang kepada manusia, tetapi ia tidak 

menuntut individu mengabaikan kepentingan duniawinya karena 

hal ini tidak praktis. Sebenarnya, Islam menuntut individu untuk 

memenuhi semua kebutuhan pokonya agar tetap sehat secara fisik 

dan mental serta efisien untuk memenuhi tanggung jawabnya 

terhadap dirinya sendiri. Ketika demikian, ia sebenarnya juga 

mengembangkan potensi totalnya. Tidak ada larangan untuk 

menikmati karunia Tuhan yang telah disediakan untuk manusia.
10

 

Sebagaimana telah dijelas Allah SWT dalam QS : AlA‟raf : 31  

ِۡ ِۡعيَدُۡكّ َۡءاَدَمُۡخُذواْۡزِينََخُكم  ََٰتِِنٓ َاْۡوَۡ۞َي ُ ُُ ِجَدَۡو ْۡٱَۡمص  َا بُ َ ۡۡۡش  ْْۚ َٓا ِفُ َوََلۡتُۡس 
ًُۡ ۡۡۥإِىَّ ِفِيَۡٱََلُُۡيِبُّ  ٣١ۡۡل ُهۡس 

Artinya : ”Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di 

Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan” 

 

       Ayat diatas juga menjelaskan bahwa islam melarang manusia 

untuk bersifat berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Maksudnya adalah manusia khususnya umat islam harus 

berkonsumsi sesuai kebutuhan bukan keinginan. Dan juga 

Rasullulah sangat menjunjung tinggi ekonomi rakyat, suka 

melihat umat Islam hidup berkecukupan daripada dalam keadaan 

miskin dan kelaparan, dan sangat menginginkan umatnya berada 

pada level tertinggi pembangunan.
11

 

        Di Indonesia pandangan tentang paradigma kulturalis dan 

strukturalis dapat dilihat dari pendapat Lukman Sutrisno yaitu 

pandangan agrarian populist dimana negara menjadi penyebab 

utama kemiskinan dan adanya pandangan dimana orang menjadi 

miskin karena pendapatan yang rendah, tidak memiliki etos kerja 

                                                             
10 M. Umar Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta; Gema Insani 

Pers, 2000) h. 223 
11 Isnaini Harahap, dkk, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta; 

PRENADAMEDIA GROUP, 2015) h. 250 
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yang tinggi, jiwa kewiraswasta dan rendahnya pendidikan. 

Dimensi utama kemiskinan adalah politik, sosial budaya, 

psikologi dan ekonomi. Diantara dimensi tersebut saling terkait. 

Rendahnya tingkat pendapatan terutama disebabkan oleh 

keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan modal. 

Dalam hal ini pekerjaan sifatnya tidak teratur atau perkerjaan 

tidak memberi pendapatan yang memadai bagi tingkat hidup yang 

wajar. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak 

mampu bersekolah.
12

 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Miskin di Lampung Tahun 2016 – 2020  (jiwa) 

 

Wilayah  
Jumlah Penduduk Miskin 

2016 2017 2018 2019 2020 

Lampung Barat 67.880 65.230 60.810 60.270 42.200 

Tanggamus 92.750 89.360 85.640 85.020 81.600 

Lampung Selatan 177.740 171.410 162.970 161.790 157.700 

 Lampung Timur 189.460 182.210 172.210 170.730 170.100 

Lampung Tengah 187.000 180.230 162.810 161.550 164.400 

Lampung Utara 155.810 149.950 142.010 140.730 140.400 

Way Kanan 72.510 69.370 65.180 64.500 63.100 

Tulang Bawang  40.750 38.950 33.720 36.830 44.200 

Pesawaran 77.050 74.260 74.600 74.010 75.400 

Bandar Lampung 121.580 117.350 102.750 102.700 100.800 

Metro 19.000 18.340 17.080 16.950 16.200 

Provinsi 

Lampung 1.201.530 1.156.660 1.079.780 1.075.080 1.056.100 

Sumber : BPS, data dan informasi kemiskinan Lampung, 2020 

 

     Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk miskin tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

berada di Kota Lampung. Dapat dilihat dari tabel 1.1 daerah yang 

paling tinggi jumlah penduduk miskin adalah kabupaten Lampung 

                                                             
12 Lukman Sutrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif, (Yogyakarta: 

Kanisiun, 1995) h. 222 
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Timur dengan jumlah 170.100 jiwa pada tahun 2020 sedangkan 

yang terendah terdapat di kota Metro sebesar 16.200  jiwa di 

tahun 2020 dengan total semua kabupaten kota di provinsi 

Lampung 10.56.100 jiwa pada tahun 2020. Hal tersebut 

memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri 

dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan 

Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi 

makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan 

makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Pada 

setiap tahunnya sumbangan GKM terhadap GK sebesar 18,35 

persen rata-rata pertahunnya. Dengan kata lain peningkatan Garis 

Kemiskinan dipicu dipicu karena kenaikan harga yang lebih tinggi 

pada komoditi non makanan dibandingkan komoditi makanan. 

     Setelah penulis melakukan observasi ke lapangan sejak Mei 

2021, mayoritas masyarakat di kecamatan ini berprofesi sebagai 

buruh meskipun demikian terdapat juga dengan jumlah terbilang 

besar masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri, 

pegawai swasta, pedagang dan sebagainya.  

 

Tabel 1.2 

Distribusi Penduduk Kecamatan sukarame Tahun 2020 

Berdasarkan Lulusan Pendidikan Umum 

 

No Jenis Pendidikan Laki –Laki Perempuan Jumlah 

1 Sarjana 3.655 3.400 7.055 

2 Sarjana muda 2.828 2.681 5.509 

3 SLTA 5.544 6.694 13.238 

4 SLTP 3.799 3.878 7.677 

5 SD 3.311 3.264 6.575 

6 Taman kanak – kanak 1.733 1.910 3.643 

7 Belum sekolah 1.351 1.607 2.958 

8 Buta huruf 124 393 517 

Jumlah 23.345 23.827 47.172 

 Sumber : Monografi kecamatan sukarame, tahun 2020 
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 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan masyarakat di Kecamatan sukarame sudah baik dalam 

hal pendidikan. Terlihat dengah jelas jumlah penduduk yang 

lulusan SMA menunjukkan jumlah terbesar yaitu 13.238. 

 

Tabel 1.3 

Distribusi Penduduk Kecamatan Sukarame Tahun 2020 

Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Pegawai Negeri Sipil 5.763 

2 TNI/Polri 3.062 

3 Dagang 7.712 

4 Tani 3.913 

5 Tukang 3.677 

6 Buruh 8.721 

7 Pensiunan 5.941 

8 Karyawan 2.235 

9 Lain – Lain 6.148 

10 Jumlah 47.172 

 Sumber : Monografi kecamatan sukarame, tahun 2020 

 

     Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui tingkat ekonomi 

masyarakat Kecamatan Sukarame memiliki jenis usaha ekonomi 

yang beragam.Sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai 

buruh harian  yang memiliki penghasilan dibawah standar. 

Kondisi ini tentu saja menimbulkan permasalahan serius pada 

posisi ekonomi terutama dalam kaitannya dengan upaya 

penanggulangan kemiskinan serta kesejahteraan keluarga. . Dari 

sisi keIslaman, Islam selalu menjujung tinggi nilai-nilai akhlak 

dan moral yang baik dalam penerapan kegiatan apapun yang 

menyangkut kehidupan manusia dan juga Islam memandang 

bahwa ketika seseorang memiliki pendidikan yang baik maka 

akan mudahnya manusia membedakan antara yang baik dan 

benar. 
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Tabel 1.4 

Distribusi Penduduk Kecamatan Sukarame Tahun 2020 

Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1 Pegawai Negeri Sipil 5.763 

2 TNI/Polri 3.062 

3 Dagang 7.712 

4 Tani 3.913 

5 Tukang 3.677 

6 Buruh 8.721 

7 Pensiunan 5.941 

8 Karyawan 2.235 

9 Lain – Lain 6.148 

10 Jumlah 47.172 

                    Sumber : Monografi kecamatan sukarame, tahun 

2020 

 

            Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui tingkat ekonomi 

masyarakat Kecamatan Sukarame memiliki jenis usaha ekonomi 

yang beragam. Sebagian besar memiliki mata pencaharian 

sebagai buruh harian  yang memiliki penghasilan dibawah 

standar. Kondisi ini tentu saja menimbulkan permasalahan serius 

pada posisi ekonomi terutama dalam kaitannya dengan upaya 

penanggulangan kemiskinan serta kesejahteraan keluarga. . Dari 

sisi keIslaman, Islam selalu menjujung tinggi nilai-nilai akhlak 

dan moral yang baik dalam penerapan kegiatan apapun yang 

menyangkut kehidupan manusia dan juga islam memandang 

bahwa ketika seseorang memiliki pendidikan yang baik maka 

akan mudahnya manusia membedakan antara yang baik dan 

benar. 

  Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti perlu 

melakukan suatu penelitian dengan judul“Analisis Tingkat 

Kesejahteraan dan Implikasinya Terhadap Pendidikan 

Masyarakat dalam Persfektif Ekonomi Islam (Studi di 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)” 
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C.  Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan penulis bahas 

dalam skripsi ini dan agar penelitian ini dapat dikerjaan secara 

focus, maka perlu adanya focus penelitian serta batasan-batasan 

masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dimaksud untuk mengamati serta menganalisa 

tingkat kesejahteraan dan implikasinya terhadap pendidikan 

masyarakat, sebagaimana yang kita ketahui masyarakat yang 

berpendapatan di bawah umk Bandar lampung tergolong 

miskin dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. 

2. Responden pada penelitian ini adalah kepala keluarga 

Kecamatan Kota Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara khusus 

pembahasan penelitian yang menjadi pokok permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Tingkat Kesejahteraan dan 

Implikasinya terhadap Tingkat Pendidikan 

Masyarakat di Kecamatan Sukarame Bandar 

Lampung ? 

2. Bagaimana Tingkat Kesejahteraan dan 

Implikasinya terhadap Tingkat Pendidikan 

Masyarakat dalam Persfektif  Ekonomi Islam di 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ? 

 

E. TujuanPenelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana Tingkat Kesejahteraan dan 

Implikasinya terhadap Tingkat Pendidikan Masyarakat di 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana Tingkat Kesejahteraan dan 

Implikasinya terhadap Tingkat Pendidikan Masyarakat 

dalam Persfektif  Ekonomi Islam di Kecamatan Sukarame 

Bandar Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

          Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan 

dan memberi pemahamanterhadap Kesejahteraan dan 

Implikasinya Terhadap Tingkat Pendidikan Masyarakat, 

sertadapatdijadikanacuanuntukpenelitianselanjutnya. 

 

2. SecaraPraktis 

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan rekomendasi 

kepada pemerintah kota Bandar Lampung dalam rangka 

mereduksi dan menyelesaikan Kesejahteraan dan Tingkat 

Pendidikan di daerah tersebut. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Menurut Rosni menjelaskan bahwa dengan penelitian yang 

berjudul “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di 

Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara” 

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui Tingkat Kesejahteraan 

Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi 

Kabupaten Batubara. Penelitian ini dilakukan di Desa Dahari 

Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh masyarakat nelayan yang ada di Desa 

Daari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara yang 

berjumlah 443 KK. Sampel dalam penelitian ini adalah 15% dari 

jumlah populasi nelayan yaitu 66 KK. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah daftar wawancara. Teknik analisis data 

yang dilakukan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan 

yaitu 42 responden (63,63%) tergolong dalam prasejahtera, 21 

responden (31,81%) tergolong dalam sejahtera I, dan 3 responden 

(4,56%) tergolong dalam sejahtera II. Jika dikaitkan dengan Upah 

Minimum Kabupaten Batubara tahun 2016 yaitu sebesar 

Rp.2.313.625 maka seluruh responden masuk dalam kategori 

miskin, masyarakat prasejahtera pendapatannya Rp 897.000, 

masyarakat sejahtera I Rp 1.149.000, dan masyarakat sejahtera II 
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Rp 1.470.000.
13

 

Menurut Eko Sugiharto menjelaskan bahwa dengan 

penelitian yang berjudul “Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat 

Statistik” Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui tingkat 

kesejahteraan nelayan di Desa Benua Baru Ilir. Penelitian 

dilaksanakan di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang 

Kabupaten Kutai Timur. Penduduknya selain berprofesi sebagai 

petani, pedagang dan Pegawai Negeri Sipil juga ada yang bermata 

pencaharian sebagai nelayan. Sampel yang akan diambil sebanyak 

20 orang dengan pertimbangan nelayan yang aktif saja yang akan 

dijadikan sampel, yaitu orang yang pekerjaan utamanya sebagai 

nelayan. Berdasarkan indikator BPS tahun 2005 diketahui bahwa 

nelayan di Desa Benua Baru Ilir yang tergolong dalam tingkat 

kesejahteraan tinggi sebanyak 3 responden (15%) dengan jumlah 

skor 20. Nelayan yang tergolong dalam tingkat kesejahteraan 

sedang sebanyak 17 responden (85%) dengan jumlah skor 

berkisar 17-19. Berdasarkan ketiga indikator tersebut secara 

umum diketahui bahwa taraf hidup nelayan di Desa Benua Baru 

Ilir tergolong sejahtera.
14

 

Menurut Ela Nuraini menjelaskan bahwa dengan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatria Kota Malang” 

sampel dapat  dikatakan  baik  dan ideal yaitu 10%  dari    jumlah  

keseluruhan populasi atau minimal 50 orang. Pada penelitian ini 

jumlah populasi di Kelurahan Kesatrian RW sebesar 1179 orang, 

sehingga sampel yang digunakan 10% dari jumlah sampel yang 

ada yaitu 117orang.  Namun,  terbatasnya  waktu  dan  biaya  mak 

adalam  pengambilan  minimum sampel  yang  digunakan peneliti  

sebesar 117  orang  atau  responden.  Teknik  yang  digunakan 

dalam penarikan sampel yakni simple clustersampling. Objek  

dalam  penelitian  ini  adalah  masyarakat  Kelurahan  Kesatrian, 

                                                             
13Rosni, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa 

Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”geografi, Vol. 9, No. 1 (2017) 
14 Eko Sugiharto, “Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua 

Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik”Vol.4, No.2 (2007) 
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Kecamatan  Blimbing,  Kota  Malang.  Dengan  mengambil  

sampel  sebanyak  124  responden  7 RW  dari 11  RW  yang  ada. 

Kelurahan Kesatrian  terletak  di  Kecamatan  Blimbing,  Kota  

Malang.  Dikelurahan  ini terdapat  12  RW  yang  mayoritas  

masyarakatnya  berprofesi  sebagai  abdi  negara  atau  TNI. 

Berdasarkan   temuan   yang   didapatkan   bahwasannya   tingkat   

pendidikan   mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kelurahan 

Kesatrian. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat Kesatrian  

memiliki  kesadaran  terhadap  pendidikan.
15

 

Menurut Safri Miradj menjelaskan bahwa dengan penelitian 

yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses 

Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan 

Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat” Tujuan penelitian untuk 

mengetahui proses pemberdayaan melalui pendidikan nonformal 

dalam melaksanakan kegiatanpelatihankepada masyarakat miskin 

untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Halmahera 

Barat. Penelitian kualitatif, pendekatan fenomenologi, sampel 

penelitian, PKBM Mario Laha, PKBM Merpati, Orsos Melati, 

Orsos Tunas Harapan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) Sonyinga, responden, penggelola lembaga, masyarakat 

miskin atau warga belajar, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan 

data, metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian yaitu, (1) proses pemberdayaan yang dilakukan 

lembaga pendidikan nonformal belum sesuai harapan warga 

belajar yang terlibat dalam proses tersebut, dan belum 

memperhatikan aspek kebutuhan yang diperlukan warga 

belajarnya, (2) hasil yang di timbulkan pasca mengikuti proses 

pemberdayaan di lembaga-lembaga pendidikan nonformal belum 

membantu masyarakat miskin meningkatkan kehidupannya, dan 

(3) hubungan kerja sama yang selama ini dibangun oleh PKBM 

Merpati, PKBM Mario Laha, Orsos Tunas Harapan, Orsos Melati, 

                                                             
15Ella, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan 

Masyarakat di Kelurahan Kesatria Kota Malang” Vol.3,No.1 (2018) 
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dan LPM Sonyinga hanya sebatas pemerintah daerah.
16

 

Menurut Astriana Widyastuti menjelaskan bahwa dengan 

penelitian yang berjudul “Analisis Hubungan Antara Produktivitas 

Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan 

Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009” Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pengaruh antara produktivitas dan 

tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan keluarganya. Sebab 

keluarga yang sejahtera dapat meningkatkan angka kemakmuran 

pada suatu daerah, yang nantinya akan menekan jumlah 

kemiskinan pada daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder cross section pada tahun 2009 di masing-masing 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 

observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas 

pekerja berpengaruh positif karena dapat berpengaruh secara 

langsung terhadap kesejahteraan keluarga melalui peningkatan 

pendapatan yang diukur melalui pembagian upah dan jam kerja. 

Sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap 

kesejahteraan keluarga karena dalam jangka pendek manfaat yang 

didapat dari pendidikan tinggi belum terlihat.
17

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. JenisPenelitian 

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field 

research). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang 

dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu 

tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki 

gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut yang 

dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.
15 

Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian lapangan karena 

                                                             
16SafriMiradj, “Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses 

Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten 

Halmahera” Barat Vol.1,No. 1(2014) 
17 Astriana Widyastuti, “Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja 

Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah 

Tahun 2009”Economics Development Analysis Journal Vol.1,No.1 (2012) 
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mencari tahu data tentang tingkat kesejahteraan dan 

implikasinya terhadap pendidikan masyarakat dalam 

persfektif ekonomi islam di Kecamatan Sukarame Bandar 

Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data 

yang bukan berbentuk angkaatau nominal tertentu, tapi 

lebih sering berbentuk kalimat pertanyaan, uraian, diskripsi 

yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang 

diperoleh dari instrumen penggalian data khas kualitatif 

seperti wawancara,observasi,analisis dokumen dan 

sebagainya.18 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki. 

Creswell,menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu 

gambaran kompleks, menelitikata-kata,laporan terperinci 

dari pandangan responden,dan melakukan studi pada 

situasi yang alami.
19

 Metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta,sifat-sifat sertahubungan antar fenomena yang 

di selidiki.
20

 Deskriptif penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat kesejahteraan dan implikasinya 

terhadap pendidikan masyarakat dalam persfektif ekonomi 

islam di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                             
18HarisHerdiyansah,“WawancaraObservasidanFocusGropsInstrumenPenga

lianDataKualitatif”,(Jakarta:RajawaliPres,2013), h.10 
19JuliansyahNoor, “MetodologiPenelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, 

danKaryaIlmiah”, (Jakarta: Kencana PrenadaMediaGroup,2011), h.34 
20Moh. Nasir,―MetodePenelitian”,(Bogor: GhaliaIndonesia,2004), h.43 
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2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana 

data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua sumber data, yaitu : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana 

sebuah data dihasilkan.
21

 Adapun cara untuk menentukan 

sampel menggunakan purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sample dengan didasarkan atas ciri-ciri tertentu 

yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan 

populasi yang diketahui sebelumnya. Kriteria yang peneliti 

gunakan untuk dijadikan sebagai sample untuk 

kesejahteraan dan implikasinya terhadap pendidikan 

masyarakat adalah yang berperan penting dalam tingkat  

kesejahteraan masyarakat dan implikasinya terhadap 

pendidikan masyarakat dalam persfektif ekonomi islam 

Sumber data primer ini diperoleh dengan wawancara 

langsung oleh kepala keluarga kecamatan sukarame bandar 

lampung. 

b. Sumber Data Sukender 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua 

setelah sumber data primer.Data yang dihasilkan dari 

sumber data ini adalah data sekunder.
22

 Sumber data 

sekunder di harapkan dapat menunjang peneliti dalam 

mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

buku-buku dan beberapa literatur lain seperti jurnal, artikel 

dan brosur yang berkaitan tentang tingkat kesejahteraan 

dan implikasinya terhadap pendidikan masyarakat dalam 

persfektif ekonomi islam. 

 

 

                                                             
21

Burhan Bungin,―Metodologi Penelitian Sosialdan Ekonomi”, (Jakarta : 

Prenada Media Group,2013),h.129. 
22

BurhanBungin,  h.130 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

      Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
23

 Populasi meliputi 

seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau 

objek itu. Berkenaan dengan penelitian ini, populasi yang 

diambil adalah kepala keluarga yang tinggal di Sukarame 

tahun  2020. KK kecamatan sukarame berjumlah 11.608 

jiwa. 

b. Sampel 

     Sampel adalah bagian dari populasi, sampel adalah 

sebagian, atau, subset (himpunan bagian) dari suatu 

populasi. Sampel dapat didefinisikan sebagai suatu 

bagian yang ditarik dari populasi akibatnya sampel selalu 

bagian yang lebih kecil dari populasi.
24

 Sampel pada 

penelitian ini peneliti mencari dari masyarakat pada 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dengan 

menggunakan teknik Purpose Sampling yaitu sampel 

yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat yang 

diperkirakan mempunyai sesuai dengan sifat populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya.25 

Sebagai langkah awal, peneliti akan menunjuk 

narasumber kunci untuk membuka informasi awal yang 

diperlukan. 

Adapun narasumber kunci yang ditunjuk didasarkan 

pada kriteria. Dengan kriteria mereka yang banyak 

mengetahui informasi yang peneliti butuhkan. Strategi 

yang digunakan dalam purposive sampling adalah 

snowball sampling, sampling yang dilakukan saat riset 

sudah berjalan, dimana peneliti meminta narasumber 

                                                             
23Ibid., 174. 
24Istijianto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran (Jakarta: PT.Gramedia 

Pustaka Utama,, 2005), h. 109.  
25 Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 53. 
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sebelumnya untuk menunjuk narasumber lain yang bisa 

dimintai informasinya, proses ini berhenti ketika peneliti 

menemukan titik jenuh dalam informasi yang didapat. 

Atau tidak ada lagi informasi yang baru dalam 

pertanyaan yang diajukan. Menurut Suharsimi Arikunto 

sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.
26

Untuk menentukan jumlah sampel yang diambil 

berdasarkan pendapat suharsimi arikunto apabila subjek 

kurang dari seratus maka lebih baik diambil semua 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Namun jika jumlah subjeknya banyak maka dapat 

diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih. 

Berdasarkan pendapat di atas penulis menetapkan sampel 

sebesar 10% dari 11.608 KK X 10% = 11,6 KK sehingga 

jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 KK. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

    Metode pegumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Dokumen 

        Merupakan tekhnik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari dokumen dan rekaman. Hasil 

penelitian akan lebih dapat dipercaya dengan adanya 

dokumen. Alasan kenapa studi dokumen berguna bagi 

penelitian kualitatif yaitu karena merupakan sumber 

yang stabil dan kaya,berguna sebagai bukti untuk suatu 

pengujian, karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan 

konteks, relatif murah dan tidak sulit ditemukan. 

Dokumentasi pada penelitian ini di lakukan dengan cara 

mengumpulkan data atau laporan yang diperoleh dari 

para kepala keluarga di kecamatan dan laporan lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

 

                                                             
26 Suaharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 173 
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b. Penelitian lapangan 

       Merupakan data primer yang didapatkan dari 

lapangan. Dengan menggunakan metode ini penulis 

mendapat data dan informasi langsung dari lapangan di 

Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dengan cara 

sebagai berikut : 

1) Observasi 

    Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan 

secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena-

fenomena sosial dengan gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai 

alat pengumpulan data yang dapat dilakukan secara 

spontan dan dapat pula dengan daftar isian yang 

telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya data yang 

telah dikumpulkan diolah dan di analisis secara 

deskriptif kualitatif yakni dengan menyajikan data 

secara terperinci kemudian melakukan interpretasi 

teoritis sehingga mendapatkan gambaran suatu 

penjelasan dan kesimpulan yang memadai.
27

 

2) Wawancara 

     Wawancara merupakan salah teknik 

pengumpulan data yang digunakanpenulis guna 

mendapatkan data berupa keterangan lisan, semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.
28

 

Dalam pelaksanaannya peneliti terlebih dahulu 

menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada 

12 kepala keluarga yang tinggal di Kecamatan 

Sukarame Bandar Lampung guna memperoleh 

informasi yang dibutuhkan peneliti. 

3) Dokumentasi 

     Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya 

barang-barang yangtertulis dalam pelaksanaan 

                                                             
27Mardalis,―Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal‖,(Jakarta:Bumi 

Aksara,2003)h.64 
28Ibid, h.70 
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metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda yang tertulis seperti buku,notulen,rapat,catatan 

harian,dan sebaagainya.
29

 Dalam hal ini nantinya 

peneliti akan lebih banyak mengambil gambar-

gambar sebagai bukti dokumentasi dengan 

menggunakan kamera Handphone. 

     Metode dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang tingkat kesejahteraan dan 

implikasinya terhadap pendidikan masyarakat dalam 

persfektif ekonomi islam di kecamatan sukarame 

bandar lampung.Dalam penelitian dengan 

menggunakan metode dokumentasi ini yang 

digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni 

dengan mengumpulkan semua dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan dan telah dikumpulkan oleh peneliti 

untuk menggali informasi dan data terkait penelitian 

dari kecamatan tersebut. 

 

5. Teknik Analisa Data 

    Data yang di dapatkan akan di analisis secara deskriptif 

kualitatitif melalui menggambarkan fenomena keadaan 

sebenarnya, melaporkan apa adanya sesuai data data yang 

diperoleh untuk kemudian diinterpretasikan secara kualitatif 

untuk mengambil kesimpulan.  Menurut  patton,  analisis  data  

adalah  proses  mengatur  uraian  data, mengorganisasikannya 

dalam suatu pola. kategori dan uraian dasar. Definisi tersebut 

memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan 

analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian.
30

 

    Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif 

dengan cara berfikirinduktif, karena data yang diperoleh 

berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang di 

                                                             
29

Suharsimi Arikunto,op.cit.h.149 
30

LexyJ.Moleong.―Metodologi Penelitian Kualitatif ”,(Bandung :PTRemaja 

Rosdakarya, 2010), h.103. 
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observasikan dari manusia.
31

 

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat 

dari fakta-faktayang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, 

kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit 

tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat 

umum.
32

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam menganalisis 

data,peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber 

data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan cara berfikir yang induktif, yang berawal dari 

informasi tentang bagaimana tingkat kesejahteraan dan 

implikasinya terhadap pendidikan masyarakat dalam 

persfektif ekonomi islam di kecamatan Sukarame Bandar 

Lampung. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

      Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum 

alur   penelitian ini yang terdiri atassebagaiberikut: 

BAB I        Bab ini membahas penegasan judul, latar belakang 

masalah,  fokuspenelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode, penelitian, 

sistematika pembahasan. 

BAB II     Berisi landasan teori yang terdiri dari 3 sub bab yaitu 

Kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan dan Konsep 

Ekonomi Islam. Sub bab dari kesejahteraan 

masyarakat terdiri dari : Pengertian Kesejahteraan 

Masyarakat, Tahapan Tingkat Kesejahteraan 

Masyarakat, Indikator Kesejahteraan Masyarakat, 

Tujuan Kesejahteraan Masyarakat, Fungsi 

Kesejahteraan Masyarakat, Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan dalam 

                                                             
31

BurhanAshafa,―MetodePenelitian Hukum”,(Jakarta: RinekaCipta,2013), 

h.16. 
32

Sutrisno Hadi,―Metodologi Reseach”,(Yogyakarta: AndiOffset. 1986), 

h.40. 
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perspektif Ekonomi Islam. Sub bab dari Pendidikan 

yaitu : Pengertian Pendidikan, Indikator Pendidikan, 

Indikator Tingkat Pendidikan, Tujuan Pendidikan, 

Pendidikan Menurut Prsepektif Ekonomi Islam. Sub 

bab dari Konsep Ekonomi Islam yaitu : Pengertian 

Ekonomi Islam, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, 

Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam. 

 

BAB III   Bab ini tersusun atas Gambaran Umum Objek 

Penelitian yaitu : Sejarah Kecamatan Sukarame, 

Kondisi Geografis Kecamatan Sukarame dan Kondisi 

Penduduk Kecamatan Sukarame. Sementara 

Penyajian data dan Fakta Penelitian terdiri dari : 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, 

Karakterisitik Responden Berdasarkan Pendidikan, 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan dan 

Karakteristik Responden Berdasarkan penghasilan. 

BAB IV    Berisi tentang Analisis Penelitian, dalam bab ini 

merupakan inti dari pembahasan dalam penelitian, 

yang terdiri dari dua sub bab yaitu Analisis Tingkat 

Kesejahteraan dan Implikasinya Terhadap Pendidikan 

Masyarakat di Kecamatan Sukarame Bandar 

Lampung dan Analisis Tingkat Kesejahteraan dan 

Implikasinya Terhadap Pendidikan Masyarakat Dalam 

Persfektif Ekonomi Islam di Kecamatan Sukarame 

Bandar Lampung 

BAB V     Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

terdiri atas simpulan dan rekomendasi. 
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BAB II  

LANDASA NTEORI 

 

A. Kesejahteraan Masyarakat 

 

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 

Istilah kesejahteraan masyarakat berasal dari Bahasa 

Inggris yaitu Welfare dan Community. Welfare berarti 

kesejahteraan dan Community berarti komunitas atau 

masyarakat.
33

kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata, 

yaitu: kesejahteraan yang berarti hal atau keadaan sejahtera 

yang meliputi rasa aman, sentosa, makmur, dan selamat, dan 

masyarakat yang berarti sejumlah orang dalam kelompok 

tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya. 

Konsep kesejahteraandapat dirumuskan sebagai 

padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat 

dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman (security), 

kesejahteraan (welfare), kebebasan (freedom), dan jati diri 

(identity).
34

Indikator tersebutmerupakan hal yang digunakan 

untuk melihat tingkat kesejahetraan yang mana terciptanya 

rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang 

dalam memenuhi kebutuhannya.
35

 

kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan 

penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti 

dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, 

rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang 

memungkinkan setiap warga negara dapatmelakukan usaha 

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang 

                                                             
33A.S. HornbyOxford Advanced Learner’s Dictionary, (Oxford: Oxford 

University Press, 1995), 10. 
34Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 

1995), 8. Hadari Nawawi,  Metode Penelitian Bidang Sosial,(UGM Press. 
Yogyakarta, 1993), 99. 

35 Rosni, op.cit h.53 
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sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.
36

 

kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang 

dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan 

makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih 

serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan 

memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang 

kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, 

kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya 

aman tentram, baik lahir maupun batin. 

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 

sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. Dari Undang–Undang di atas dapat kita cermati 

bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari 

kemampuan seorang individu atau kelompok dalam 

usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. 

Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan 

pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan 

pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian 

kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, 

kemudian keamanan dan ketentaraman hidup (Undang-

undang No 11 Tahun 2009). 

Secara garis besar peneliti dapat menyimpulkan 

pengertian dari kesejahteraan masyarakat yaitu sebuah 

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan 

sosial masyarakat untuk menunjang kualitas hidupnya 

sehingga terlepas dari rantai kemiskinan, kebodohan atau 

kekhawatiran baik secara lahir maupun batin yang dapat 

menciptakan suasana aman, tentram, dan sejahtera dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

                                                             
36 Liony Wijayanti Ihsannudin. “Strategi Peningkatan Kesejahtraan 

Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan” Agiriekonomika 

2, no. 2 (2013)2013 



24 
 

 

2. Tahapan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat 

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat 

berawal dari pengukuran diruang lingkup terkecil yaitu 

tingkat keluarga. Kesejahteraan keluarga menurut Ali dalam 

Widiastuti (2015: 41-42) memiliki beberapa tahapan, antara 

lain: 

a. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga – keluarga yang 

belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic 

needs) secara manual, seperti kebutuhan akan pangan, 

sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. 

b. Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga – keluarga 

yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 

secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi 

keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (socio 

psychological needs), seperti kebutuhan ibadah, 

makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi 

keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai 

penghasilan, bisa baca tulis latin, dan keluarga 

berencana. 

c. Keluarga Sejahtera Tahap II yaitu keluarga – keluarga 

yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosio 

psikologinya, akan tetapi belum dapat 

memenuhikeseluruhan kebutuhan pengembangannya 

(Development Needs) seperti kebutuhan untuk 

peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam 

keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam 

masyarakat, dan mampu memperoleh informasi dari 

media. 

d. Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang 

telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, 

kebutuhan sosio psikologis dan kebutuhan 

pengembangannya, namun belum dapat memberikan 

sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap 

masyarakat, seperti secara teratur (waktu tertentu) 

memberikan sumbangan dalam bentuk material dan 
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keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan 

serta berperan serta secara aktifdengan menjadi 

pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan – 

yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, 

pendidikan, dan sebagainya. 

e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga – 

keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh 

kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial 

psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta 

telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata 

dan berkelanjutan bagi masyarakat. 

 

3.  Indikator Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan pada umumnya dapat diukur dengan 

melihat beberapa aspek kehidupan, yaitu: 

a. Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas 

rumah, bahan pangan dan sebagainya. 

b. Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, 

lingkungan alam, dan sebagainya. 

c. Kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas 

pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. 

d. Kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, 

keserasian penyesuaian, dan sebagainya.
37

 

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 

kesejahteraan sosial dapat diukur dari delapan indikator 

sebagai berikut: 

a. Kependudukan, meliputi jumlah dan laju pertumbuhan 

penduduk dan kepadatan penduduk. 

b. Kesehatan, meliputi derajat kesehatan masyarakat 

(angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan 

angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, 

serta status kesehatan ibu dan balita. 

c. Pendidikan, meliputi kemampuan membaca dan 

menulis, tingkat partisipasi sekolah serta fasilitas 

pendidikan. 

                                                             
37Rosni, Op.Cit. 
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d. Ketenagakerjaan, meliputi kesempatan kerja, lapangan 

pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja serta pekerja 

anak dibawah umur. 

e. Taraf dan pola konsumsi, meliputi pendapatan dan 

pengeluaran rumah tangga. 

f. Perumahan dan lingkungan, meliputi kualitas rumah 

tinggal, fasilitas rumah dan kebersihan lingkungan. 

g. Kemiskinan yakni berdasarkan tingkat tinggi 

rendahnya kemiskinan. 

h. Sosial lainnya meliputi perjalanan wisata, 

penambahan kredit usaha untuk melihat minat 

masyarakat, hiburan dan kegiatan sosial budaya, 

tindak kesehatan serta akses teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional menentukan indikator tingkat kesejahteraan 

keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, adapun 

indikatornya sebagai berikut: 

a. Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali 

sehari atau lebih. 

2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda 

dirumah, pergi, bekerja, dan sekolah. 

3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, 

lantai, dan dinding. 

4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke 

sarana kesehatan. 

5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke 

sarana pelayanan kontrasepsi. 

6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga 

bersekolah. 
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b. Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II), 

meliputi: 

1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan 

ibadah agama. 

2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota 

keluarga makan lauk daging, ikan atau telur. 

3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling 

kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. 

4) Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap 

penghuni. 

5) Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam 

keadaan sehat. 

6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang 

bekerja untuk memperoleh penghasilan. 

7) Anggota keluarga umur 10 - 60 bisa baca tulis 

latin. 

8) PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini 

memakai alat kontrasepsi. 

c. Keluarga sejahtera tahap III, meliputi: 

1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan 

agama. 

2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam 

bentuk uang dan barang. 

3) Keluarga makan bersama paling kurang sekali 

sehari untuk berkomunikasi. 

4) Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat 

dilingkungan tempat tinggal. 

5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, 

majalah, TV, dan radio. 

d. Keluarga sejahtera tahap III Plus, meliputi: 

1) Keluarga secara teratur dengan suka rela 

memberikan sumbangan materil untuk kegiatan 

sosial. 
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2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai 

pengurus pengumpulan sosial, yayasan, institusi 

atau masyarakat.
38

 

 

4. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat mempunyai tujuan yaitu: 

a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti 

tercapainya standar kehidupan pokok seperti 

sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan 

relasi-relasi sosial yang harmonis dengan 

lingkungannya. 

b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik 

khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, 

misalnya dengan menggali sumber-sumber, 

meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup 

yang memuaskan.  

Selain itu, scheneiderman (1972) mengemukakan 

tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang 

sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program 

kesejahteraan sosial, yaitu: 

a.     Pemeliharaan Sistem 

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan 

atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan 

norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan 

dalam masyarakat, termaksud hal-hal yang 

bertaliandengan defenisi makna dan tujuan hidup, 

motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam 

perorangan, kelompok ataupun masyarakat. 

Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk 

mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan 

yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-

norma yang dapat diterima, peningkatan 

pengetahuan dan kemampuan untuk 

mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan 

yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian 

                                                             
38Ibid., 53. 
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informasi, nasihat, dan bimbingan, seperti 

penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, 

kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. 

b. Pengawasan Sistem 

Melakukan pengawasan secara efektif 

terhadap perilaku yang tidak sesuai atau 

menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-

kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai 

tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi 

pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, 

peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-

fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang 

memperlihatkan penyimpangan tingkah laku. 

c.     Perubahan Sistem 

Mengadakan perubahan ke arah 

berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif 

bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan 

perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial 

merupakan instrumen untuk menyisihkan 

hambatan-hambatan terhadap partisipasi 

sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat 

dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-

sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap 

penggunaan struktur kesempatan yang tersedia 

secara adil pula.
39

 

 

5.  Fungsi Kesejahteraan Masyarakat 

Fungsi-fungsi kesejahteraan masyarakat 

bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi 

tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya 

perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan 

terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang mampu 

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

                                                             
39 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial(Bandung: Refika Aditama, 

2012), 88. 
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Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masyarakat tersebut 

antara lain: 

a.     Fungsi Pencegahan (preventive) 

Kesejahteraan sosial masyarakat ditujukan 

untuk memperkuat individu, keluarga, dan 

masyarakat supayaterhindar dari masalah-masalah 

sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya 

pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan 

untuk membantu menciptakan polapola baru dalam 

hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial 

baru. 

b. Fungsi Penyembuhan (curative) 

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk 

menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan 

fisik, emosional, dan sosial agar orang yang 

mengalami masalah tersebut dapat berfungsi 

kembali secara wajar dalam masyarakat. 

c.     Fungsi Pengembangan (development) 

Kesejahteraan sosial masyarakat berfungsi 

untuk memberikan sumbangan langsung ataupun 

tidak langsung dalam proses pembangunan atau 

pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya 

sosial dalam masyarakat. 

d. Fungsi Penunjang (supportive) 

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk 

membantu mencapai tujuan sektor atau bidang 

pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. 

 

6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat 

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan 

dengan beberapa program, yaitu: 

a.     Rehabilitasi Sosial 

1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk 

memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan seseorang yang mengalami 
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disfungsi sosial agar dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya secara wajar. 

2) Upaya rehabilitasi sosial diberikan dalam 

bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, 

perawatan dan pengasuhan, pelatihan 

vokasional dan pembinaan kewirausahaan, 

bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, 

bimbingan sosial dan konseling psikososial, 

pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi 

sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan 

lanjut atau rujukan. 

b. Jaminan Sosial 

1) Jaminan sosial dalam bentuk asuransi untuk 

menjamin fakir miskin, anak yatim piatu 

terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang 

cacat fisik, cacat mental, cacar fisik dan 

mental, penderita pernyakit kronis yang 

mengalami masalah ketidakmampuansosial 

dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya 

terpenuhi. 

2) Jaminan dalam bentuk tunjangan untuk 

menghargai pejuang, perintis kemerdekaan 

dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. 

c.     Pemberdayaan Sosial 

1) Memberdayakan seseorang, keluarga, 

kelompok, dan masyarakat sosial agar mampu 

memenuhi kebutuhannya secara mandiri. 

Pemberdayaan ini dilakukan dalam bentuk 

diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan 

keterampilan, pendampingan, pemberian 

stimulan modal usaha, dan lain sebagainya. 

2) Meningkatkan peran serta individu, lembaga, 

dan sumber daya dalam penyelenggaraan 

sosial yang dilakukan dalam bentuk 

penguatan kelembagaan masyarakat, 

kemitraan, dan penggalangan dana serta 
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pemberian stimulan. Pemberdayaan tersebut 

dilakukan melalui peningkatan kemauan dan 

kemampuan, penggalian potensi dan sumber 

daya, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian 

akses, dan bantuan usaha. 

d. Perlindungan Sosial 

Perlindungan sosial dilakukan untuk 

mencegah dan menangani risiko dari guncangan 

dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, 

kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan 

hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan 

dasar minimal. Perlindungan sosial tersebut 

dilaksanakan melalui bantuan sosial dan bantuan 

hukum.
40

 

 

7. Kesejahteraan dalam perspektif Ekonomi Islam 

Kesejahteraan didefinisikan sebagai tingkat 

kemakmuran dan kualitas standar hidup yang dapat 

diukur dalam bentuk GDP dan indikator lainnya seperti 

tingkat literasi, jumlah dokter, dan tingkat polusi.  

Dalam Islam, kesejahteraan tidak sekadar mencakup 

kesejahteraan material, melainkan juga spiritual. Akan 

tetapi terdapat permasalahan bahwa kesejahteraan 

spiritual dalam Islam tidak dapat diukur. 

Pada prinsipnya dalam ekonomi Islam kesejahteraan 

dicapai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan dan 

kekayaan yang dihasilkan didistribusikan secara merata. 

Kesejahteraan ekonomi terdiri atas tiga pilar utama 

yakni penghapusan kemiskinan, distribusi kekayaan 

secara adil dan merata, dan lingkungan. 

 

 

 

 

                                                             
40 Rohiman Notowidagdo, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Amzah, 

2016), 5). 
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a. Pengentasan Kemiskinan 

 Pada prinsip Ekonomi Islam, kemiskinan 

ialah musuh nomor satu yang harus diberantas. Nabi 

Muhammad SAW pernah bersabda bahwa 

“kemiskinan hampir membawa umat pada 

kekufuran.” Sabda Nabi tersebut berbanding lurus 

dengan realita bahwa orang yang sedang lapar atau 

miskin akan melakukan apapun guna memetuhi 

kebutuhan dasar atau perut tanpa memandang 

moralitas. Selain-selain kemiskinan akan cenderung 

membawa manusia menjadi tidak puas dengan 

karunia yang diberikan Allah SWT, sehingga secara 

perlahan akan membuat manusia itu mempunyai 

pandangan negatif atas hal yang terjadi kepadanya 

dan berburuk sangka kepada Allah SWT
41

. 

b. Pemerataan distribusi kekayaan 

 Pada ekonomi Islam, distribusi kekayaan dari 

pihak yang kaya kepada pihak yang miskin ialah 

satu pilar utama. Distribusi kekayaan tersebut 

tersusun atas zakat, hibah dan hadiah, infak, dan 

sedekah.  

c. Lingkungan 

Prinsip kesejahteraan dalam Islam turut 

diejawantahkan dalam bentuk kepedulian terhadap 

lingkungan ekologis. Pentingnya lingkungan dalam 

ekonomi Islam disampaikan dalam Surat Al A’raf 

ayat 56 yang berbunyi: 

ۡرِضۡٱِصُدواِِْۡفُۡتفۡ َۡوََلۡ
َ اۡوَۡۡۡل  ٍَ َِٰح َل َدۡإِص  َهُۡٱَبع  ُع ْۚۡۡد  َ ٗفاَۡوَطَهًعا َخ

ََجۡ ۡرَۡح  ِۡٱإِنَّ ِصنِيَۡٱكَرِيٞبّۡنَِوّۡۡللَّ ٥٦ۡۡۡل ُهح 
  

 

                                                             
41Mahadzir Ahmad, “Economic Welfare from Islamic Perspective,” SSRN 

Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 31 Desember 

2009),. 
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Artinya:  Dan janganlah kamu membuat kerusakan 

di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan 

berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A’raf-56) 

B. Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

       Menurut guru besar IPB Didin Hafidhuddin pendidikan 

merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup 

dalam segala bidang, sehingga dalam sepanjang sejarah hidup 

umat manusia di muka bumi ini, hampir tidak ada kelompok 

manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai sarana 

pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, meskipun dengan 

sistem dan metode yang berbeda-beda sesuai dengan taraf 

hidup dan budaya masyarakat masingmasing. Bahkan, 

pendidikan juga dijadikan sarana penerapan suatu pandangan 

hidup. Tujuan akhir dari proses ini adalah terciptanya civil 

society yang memiliki karakter yang baik (al insan al kamil).
42

 

      Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 

1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
43

 

      Schumaker menyatakan pendidikan merupakan sumber 

daya yang terbesar manfaatnya dibanding faktor-faktor 

produksi lain. Pendidikan diyakini sangat berpengaruh 

terhadap kecakapan, tingkah laku dan sikap seseorang, dan hal 

                                                             
42 Didin Hafidhuddin, Dakwah Aktual, Dalam Irfan Syauqi Beik, dkk, 

Ekonomi Pembangunan Syariah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) h. 150 
43 Nur Kholis, Pendidikan Islam Dalam Usaha Mengatasi Kemiskinan, 

(Jurnal Kependidikan, Vol. II No. 2 November, 2014) h. 4 
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ini pada gilirannya akan berpengaruh pada tingkat penghasilan 

seseorang.
44

 Pentingnya peranan pendidikan dalam 

mencerdaskan bangsa, telah lebih 1.400 tahun yang lalu 

diakui Islam. Ditegaskan oleh Allah SWT dalam Alqur‟an 

surah pertama yang di turunkan Allah, yaitu QS : Al-„Alaq : 

01 

ۡٱ
 
ِۡۡك َرأ مِۡٱة ِيٱَرّبَِمۡۡش    ١َۡخلََقَّۡۡلَّ

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan“ 

 

Ayat ini telah menyerukan umat manusia untuk membaca dan 

belajar (Iqra‟). Agar manusia berkualitas dan beretika, 

manusia harus memiliki modal, yaitu pengetahuan dan 

kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan, mulai dari 

program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam 

pekerjaan (on the job training) untuk para pekerja dewasa. 

        Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan 

investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar. 

Sukirno menjelaskan bahwa pendidikan merupakan satu 

investasi yang sangat berguna untuk pembangunan ekonomi. 

Di satu pihak untuk memperoleh pendidikan diperlukan waktu 

dan uang. Pada masa selanjutnya setelah pendidikan 

diperoleh, masyarakat dan individu akan memperoleh 

manfaat. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi 

cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan tidak berpendidikan.
45

 

 

2. Indikator Pendidikan 

     Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat 

diketahui dari beberapa indikator seperti tingkat pendidikan 

                                                             
44 Paul Schumaker, The Political Theory Reader, Terj. Depi Pramika, 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Empat 

Lawang Provinsi Sumatera Selatan, (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, 

dan Akuntansi, Vol.2, No.1. Juni, 2017) h. 33 
45 Sadono Sukirno, Makro Ekonomi, (Jakarta: GrafindoPersada, 2006) h. 

153 
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tertinggi yang di tamatkan, angka melek huruf, rata-rata lama 

sekolah. 

a. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan 

     Tingkat Pendidikan Tertinggi atau disingkat TPT 

adalah persentase jumlah penduduk, baik yang masih 

sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan 

tertinggi yang telah ditamatkan. TPT bermanfaat untuk 

menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di 

suatu daerah. TPT juga berguna untuk melakukan 

perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk 

melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu 

wilayah.46
 

b. Angka Melek Huruf 

Angka melek huruf dapat menjadi indikator melihat 

perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi 

angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka 

semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk 

yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan 

dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik 

itu lisan maupun tulisan.
47

 

c. Rata-Rata Lama Sekolah 

      Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin 

tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di 

suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah 

berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. 

Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula 

kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola 

tindakannya.
48

 

 

                                                             
46 Ely Kusuma Retno, ―Pengaruh Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi 

Di Indonesia,‖ Jurnal Pendidikan Ekonomi 1, No. 3 (2013): 4. 
47 Edi Dores, ―Pengaruh Angka Melek Huruf Dan Angka Harapan Hidup 

Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Propinsi Sumatera Barat,‖ Journal Of 

Economic And Economic Education 2, No. 2 (2014): 126–33. 
48 Endang Siswati and Diah Tri Hermawati, ―Analisis Indeks 

Pembangunan Manusia (Ipm) Kabupaten Bojonegoro, Jurnal Ilmiah Sosio Agribis 18, 

no. 2 (2018): 93–114 
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3. Indikator Tingkat Pendidikan 

Pada tahun 2013 ini, pemerintah telah melekukan 

berbagai perubahan sistem dan kurikulum pendidikan di 

Indonesia, salah satu perubahan sistem yang sangat dirasakan 

masyarakat adalah dengan program wjib belajar 12 tahun yang 

merupakan pembaharuan dari program wajib belajar 9 tahun. 

Perubahan pada standar program wajib belajar tersebut 

merupakan hasil dari amandemen Undangundang no 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional guna mempersiapkan 

masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang 

berkualitas untuk dapat memaksimalkan “bonus demografi” 

yang akan terjadi di Indonesia dan dapat menguntungkan 

negara Indonesia, bukan menjadikan “bonus demografi” 

tersebut sebagai bencana bagi negara Indonesia karena 

memiliki masyarakat pada usia produktif yang kurang 

berkualitas. Indonesia juga terlibat pada persaingan pasar 

bebas di kawasan regional Asia Tenggara. 

Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun ini 

merupakan program yang mewajibkan setiap warga negara 

Indonesia bersekolah selama 12 tahun pada jenjang 

pendidikan menengah, yaitu hingga sekolah menengah atas 

(SMA) atau sekolah menegah kejuruan (SMK) yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Maka pada jenjang pendidikan 

tersebut tidak dikenakan biaya iuran bulanan lagi bagi seluruh 

siswanya dan akan ditanggungkan oleh APBN dan APBD 

dengan standar pembayaran di masing-masing daerah 

berbeda.49 

Indikator tingkat pendidikan terdiri dari jenjang 

pendidikan dan kesesuaian jurusan. terdiri dari: 

a. Jenjang pendidikan 

1) Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 9 

(sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak 

yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 

2) Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan 

pendidikan dasar. 

                                                             
49 Undang-undang No 12 tahun 2003 
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3) Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program 

sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
50

 

b. Kesesuaian jurusan 

Kesesuaian jurusan adalah sebelum karyawan 

direkrut terlebih dahulu perusahaan menganalisis tingkat 

pendidikan dan kesesuaian jurusan pendidikan karyawan 

tersebut agar nantinya dapat ditempatkan pada posisi 

jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya 

tersebut. Dengan demikian karyawan dapat memberikan 

kinerja yang baik bagi perusahaan. 

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta 

didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 

dikembangkan, terdiri dari: 

1) Pendidikan formal indikatornya adalah jenjang 

pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh pekerja, dan 

kesesuaian jurusan. 

2) Pendidikan non formal indikatornya indikatornya 

relevansi pendidikan nonformal yang pernah diikuti 

dengan pekerjaan sekarang. 

3) Pendidikan informal indikatornya sikap dan 

kepribadian yang dibentuk dari keluarga dan 

lingkungan. 

Faktor yang mempengaruhi pendidikan menurut Hasbullah 

adalah sebagai berikut : 

1) Ideologi 

  Semua manusia dilahirkan ke dunia 

mempunyai hak yang sama khususnya hak untuk 

mendapatkan pendidikan dan peningkatan 

pengetahuan dan pendidikan. 

 

 

 

                                                             
50 Azyumardi, Esai-esai intelektual muslim dan pendidikan Islam, 2-4. 
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2) Sosial Ekonomi 

    Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi 

memungkinkan seseorang mencapai tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi. 

3) Sosial Budaya 

     Masih banyak orang tua yang kurang 

menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi 

anak-anaknya. 

4) Perkembangan IPTEK 

    Perkembangan IPTEK menuntut untuk selalu 

memperbaharui pengetahuan dan keterampilan agar 

tidak kalah dengan negara maju. 

5) Psikologi 

     Konseptual pendidikan merupakan alat untuk 

mengembangkan kepribadian individu agar lebih 

bernilai.
51

 

 

4. Tujuan Pendidikan 

pendidikan merupakan sesuatu yang mendasar 

terutama pada pembentukan kualitas sumber daya 

manusia.pembangunan sumber daya manusia berarti 

perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan dari 

kemampuan semua orang dalam suatu masyarakat.  Tujuan 

pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang 

baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. 

Melalui pendidikan selain dapat diberikan bekal berbagai 

pengetahuan, kemampuan dan sikap juga dapat 

dikembangkan berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh 

setiap anggota masyarakat sehingga dapat berpartisipasi 

dalam pembangunan.
52

 

Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk 

anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, 

                                                             
51Desak Ketut Ratna Dewi,pengaruh tingkat pendidikan dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan, 10. 
52 Panpan Achmad Fadjri. “Analisis kualitas sumber daya manusia menurut 

kota di Indonesia,” Warta Demografi.(2000), 2. 
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berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat 

yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak 

masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau 

hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi 

problematikanya.
53

 

Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945, 

yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak 

setiap warga negara yang bertujuan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Hal ini kemudian dirumuskan dalam 

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan 

bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Mencermati tujuan pendidikan yang disebutkan 

dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat 

dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana 

terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun 

danmeningkatkan martabat bangsa. Pendidikan juga 

merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat 

meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. 

Pendidikan memainkan peran kunci dalam 

membentuk kemampuan manusia untuk menyerap 

teknologi modern, dan untuk mengembangkan kapasitas 

agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang 

berkelanjutan. Jadi, pendidikan dapat digunakan untuk 

menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. 

                                                             
53 NazilShalehi Ahmad, Pendidikan dan Masyarakat, (Yogyakarta: Sabda 

Media, 2011) 10. 
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Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia 

yang lebih luas yang berada pada inti makna 

pembangunan.
54

 

pendidikan merupakan dasar bagi pembangunan 

ekonomi dan masyarakat. Pendidikan merupakan kunci 

untuk menciptakan ide-ide baru dan teknologi yang sangat 

penting dalam keberlanjutan pembangunan, bahkan dengan 

pendidikan pula akan meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja. Dari berbagai tujuan pendidikan yang telah 

dikemukakan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, tujuan 

pendidikan adalah membentuk sumber daya manusia yang 

handal dan memiliki kemampuan mengembangkan diri 

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti, 

dengan pendidikan anak akan memiliki bekal kemampuan 

dasar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, 

anggota masyarakat, warga negara ataupun sebagai bagian 

dari anggota masyarakat dunia. Dengan pendidikan pula, 

memungkinkan sesorang memiliki kesempatan untuk dapat 

meningkatkan taraf hidupannya menjadi lebih baik dan 

sejahtera.
55

 

Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang ingin 

dicapai oleh kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan 

adalah suatu logis bahwa pendidikan itu harus dimulai 

dengan tujuan, yang diasumsikan sebagai nilai, tanpa sadar 

tujuan, maka dalam praktek pendidikan tidak ada artinya.
56

  

Tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan 

ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kecerdasan, 

ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat 

kepribadian dan mempertinggi semangat kebangsaan agar 

tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat 

membangun dirinya sendiri serta bersamasama 

bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. 

                                                             
54 Todaro dan Stephen. C, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, 10. 
55 KozierBarbara, dkk. 2010. “Ajar Fundamental Keperawatan.” (Jakarta : 

Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010), 50. 
56 Sumitro, Pengantar Ilmu Pendidikan (Yogyakarta:IKIP Yogyakarta, 
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Allah telah menjelaskan tujuan pendidikan dalam 

Al-Qur’an Q.S Ali Imran ayat 138-139: 

 ۡ ّۡلِل ُهخَّلَِي َ ِعَظثٞ ٗدىَۡوَم ٌُ َۡو ّۡلِليَّاِس َۡبَياٞن َۡوََلَۡۡوََل١٣٨َۡۡهََٰذا ْ َا ٍُِي حَ
ىُخُمۡ

َ
َاَْۡوأ نَۡٱََت َزىُ  َ لَ ع 

َ ِنيَِيۡۡۡل  ؤ   ١٣٩ۡإِنُۡنيُخمۡنُّ

Artinya:“(Al-Qur’an) ini adalah penjelasan bagi manusia, 

petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang 

bertakwa (138). Dan janganlah kamu merasa 

lemah dan janganlah kamu bersedih hati, 

padahal kamu adalah orang yang paling tinggi 

(derajatnya), jika kamu benar-benar beriman 

(139)” 

Muhammad Abduh menjelaskan tujuan pendidikan 

yang ingin dicapai yakni mencakup aspek kognitif (akal), 

aspek efekif (moral), dan spritual. Dengan kata lain 

terciptanya kepribadian yang seimbang yang tidak hanya 

menekankan perkembangan akal, tetapi juga 

perkembangan spritual. Sehubungan dengan itu Quraish 

Shihab mengemukakan pendapat Islam mengenai 

pencapaian tujuan yang disyariatkan dalam Al-Qur’an 

yaitu serangkaian upaya yang dilakukan 

oleh seorang pendidik dalam membantu anak didik 

menjalankan fungsinya dimuka bumi, baik pembinaan 

pada aspek material atau spiritual.57 

Adapun tujuan pendidikan terbagi atas empat yaitu : 

a. Tujuan umum pendidikan nasional yaitu untuk 

membentuk manusia pancasila. 

b. Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas 

dari lembaga pendidikan tertentu untuk 

mencapainya. 

c. Tujuan kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau mata 

pelajaran. 

d. Tujuan instruksional yaitu tujuan materi kurikulum 

yang berupa bidang studi terdiri dari pokok bahasan 

                                                             
57 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 14. 
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dan sub pokok bahasan, terdiri atas tujuan 

instruksional umum dan tujuan instruksional 

khusus.
58

 

 

5. Pendidikan Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

       Dalam konteks Islam, Pendidikan secara bahasa 

(lughatan) ada tiga kata yang digunakan. Ketiga kata 

tersebut, yaitu (1) “at-tarbiyah, (2) “al-ta‟lim”, dan (3) “at-

ta‟dib”. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling 

berkaitan saling mencocok untuk pemaknaan pendidikan 

dalam Islam. Ketiga kata itu mengandung makna yang 

amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta 

lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling 

berkaitan satu sama lain.59 

      Menurut istilah pendidikan banyak dirumuskan oleh 

pakar pendidikan Islam, sesuai dengan perspektif masing-

masing. Diantaranya adalah sebagai berikut : Al-Abrasyi 

memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah 

mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna 

dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmani, sempurna 

budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya dan 

perasaanya, mahir dalam pekerjaanya, manis tutur katanya 

baik dengan lisan maupun tulisan. Berdasarkan firman 

Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut: 

 “Bacalah dengan menyebut nama Tuhan mu Yang 

Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah, Bacalah dan Tuhan mu lah yang Maha 

pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara 

kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya.”(Q.S. Al-Alaq {96}: 1-5) 

                     Surat Al-Alaq ialah surat pertama yang diturunkan 

oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang diawali 

dengan lafadz bismillah yang berarti segala sesuatu itu 

                                                             
58 Umar Tirtarahardja dan La Sulo, Pengantar Pendidikan (Jakarta : 

Depdikbud, 1994), 41. 
59 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2015).33 
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harus di awali dengan mengingat Allah yang Maha 

Pengasih lagi Maha penyayang, ayat pertama jelas 

berbunyi iqra yang artinya bacalah yang berarti perintah 

Allah kepada hamba-Nya untuk senantiasa mencari ilmu 

baik itu ilmu qauliyah (ayat al-quran) yaitu tanda-tanda 

kebesaran Allah yang berupa firmannya, maupun ilmu 

qauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa 

keadaan alam semesta. Ayat kedua menjelaskan bahwa 

Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, dan 

manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna tidak 

ada makhluk Allah selain manusia yang diciptakan 

sesempurna manusia karna Allah menganugerahi manusia 

berupa akal pikiran, perasaan dan petunjuk agama. Semua 

itu Allah berikan kepada manusia agar manusia berfikir 

dan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya. Ayat ketiga dan keempat Allah mengajar manusia 

dengan pena dan Allah yang mengajarkan manusia 

mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, 

karena pada hakekatnya manusia di lahirkan ke dunia 

dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dan dengan apa 

yang Allah telah anugerahkan kepada manusia berupa mata 

dan telinga maka manusia dapat meilhat dan mendengar 

sehingga manusia dapat mencari tahu ilmu pengetahuan 

baik itu ilmu agama maupun ilmu lainnya yang bersifat 

positif untuk dirinya sendiri, dan manusia haruslah selalu 

bersukur dengan sang penciptanya.
60

 

        Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan 

kualitas hidup bidang, sehingga dalam sepanjang sejarah 

hidup umat manusia di muka bumi ini hampir tidak ada 

kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan 

sebagai sarana pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, 

meskipun dengan sistem dan metode yang berbeda-beda 

sesuai dengan taraf hidup dan budaya masyarakat masing-

masing. Bahkan, pendidikan juga dijadikan sarana 

penerapan suatu pandangan hidup. Dengan demikian maka 
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akhlakul karimah merupakan jiwa dari setiap pendidikan 

Islam. Dan Mempersiapkan seseorang untuk memiliki 

tanggung jawab dalam hidupnya sebagai hamba Allah Swt 

dan sebagai makhluk sosial. Oleh sebabnya, pendidikan 

tidak hanya menyangkut aspek materiil dan kedunian saja, 

namun juga terkait dengan aspek spiritual dan berorientasi 

pada akhirat. Sehingga, desain sistem pendidikan harus 

mampu mengakomodasi kedua aspek ini secara seimbang. 

Keseimbangan ini akan tercapai apabila sisi yang dibangun 

dalam dunia pendidikan kita bukan hanya aspek 

pengetahuan semata, melainkan juga aspek akhlak dan 

prilaku. Pendidikan yang dijalani pada saat ini, proses 

pendidikan di Indonesia lebih cenderung menitikberatkan 

pada sistem (transfer of knowledge). Fokusnya adalah 

penigkatan kemampuan intelektualitas peserta didik. 

Sementara aspek ruhiyah dan akhlak kurang mendapat 

tempat yang baik didalam tatanan pendidikan. Begitu juga 

Mursi, ia berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan 

adalah peningkatan manusia yang menyembah dan 

mengabdi kepada Allah dan takut kepadaNya dalam firman 

Allah dalam surat Adh dhariyat 56: 

ُجَۡۡوَنا وَّۡٱَخلَل  ِ
نَسۡٱوَۡۡۡل  ِ

ُتُدوِنۡۡۡل  ِِۡلَع  ۡ ٥٦ۡإَِلَّ
 “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

supaya mereka mengabdi kepada-Ku (Q.S. Adh-dharyat 

{51}:56) 

 

  Dari penjelasan ayat di atas, kita dapat memahami 

bahwa selain untuk menjadikan hamba Allah yang 

mengabdi kepadaNya dan lebih mengenal Allah, tujuan 

pendidikan juga untuk menciptkan hamba Allah yang 

memiliki karakter saleh secara sosial. Secara garis besar, 

tujuan pendidikan dalam Islam dapat dilihat dari tujuh 

dimensi utama, yaitu dimensi hakikat menciptakan 

manusia, dimensi tauhid, dimensi moral, dimensi 

perbedaan individu, dimensi sosial, dimensi profesional, 
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dimensi ruang dan waktu. Dimesi-dimensi tersebut sejalan 

dengan tataran pendidikan dalam al-quran yang prosesnya 

terentang dalam lintasan ruang dan waktu yang cukup 

panjang. Dengan demikian, orientesi dan tujuan yang ingin 

dicapai oleh pendidikan dalam Islam harus merangkum 

semua tujuan yang terkait dalam rentang ruang dan waktu 

tersebut.
61

 

 

C. Konsep Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi / 

interdisiplin, komperhesif, dan saling terintegrasi, meliputi 

ilmu islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadist, dan 

juga ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalamanmanusia), 

dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah 

keterbatasan sumber daya untuk mencapai falah 

(kebahagiaan).
62

 Falah (kebahagiaan) yang dimaksud adalah 

mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, yang 

meliputi aspek spiritualis, moralis, ekonomi, sosial,budaya 

serta politik, baik dicapai di dunia maupun di akhirat. Ali 

Anwar Yusuf memberikan definisi ekonomi, menurutnya 

ekonomi kajian tentang prilaku manusia dalam hubungannya 

dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka 

untuk memproduksi barang dan jasa serta 

mendistribusikannya.
63ۡ 

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa 

oikonomia (Yunani), yangterdiri dari dua kata yaitu oikos dan 

nomos. Oikos yang berarti rumah dan nomosyang berarti 

aturan atau hukum, secara garis besar diartikan sebagai aturan 

rumahtangga atau manajemen rumah tangga. Jadi ekonomi 

adalah aturan-aturan untukmenyelenggarakan kebutuhan 

hidup manusia dalam rumah tangga. Rumah tanggadalam hal 

                                                             
61 As’aril Muhajir, ―Tujuan Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur’an,‖ 

AlTahrir: Jurnal Pemikiran Islam 11, no. 2 (2011): 237 
62Veithzal Rivai, Andi Buchari, IslamicEconomics:Ekonomi Bukan Opsi, 

Tetapi Solusi (Jakarta: Bumi Aksara,2013), h.91. 
63Ibid.h.325 
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ini meliputi rumah tangga perseorangan (keluarga), badan 

usaha, atauperusahaan rumah tangga pemerintah, dan 

sebagainya. 
64

Sedangkan pengertian ekonomi Islam secara 

terminology terdapat pengertian menurut beberapa ahli 

ekonomi Muslim sebagai berikut: 

a. M. Akram Kan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam 

bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan 

hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan 

sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan 

partisipasi. Definisi ini memberikan dimensi normatif 

(kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat),serta dimensi 

positif(mengorganisir sumberdaya alam).
65

 

b. M. Umer Chapra mendefinisikan bahwa ekonomi Islam 

adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya 

realisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi dan 

distribusi sumber daya yang terbatas, yang berada dalam 

koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa 

memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku 

makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa 

ketidakseimbangan lingkungan.
66

 

c. Muhammad Abdul Manan memberikan pengertian 

ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah- masalah ekonomi yang diilhami 

nilai-nilai Islam, berdasarkan empat bagian yang nyata 

dari pengetahuanya itu Al-Qur’an. As-Sunnah, Ijma, dan 

Qiyas.
67

 

Dari beberapa definisi tentang ekonomi Islam di atas maka 

dapat ditarik kesimpulan tentang definisi ekonomi Islam, 

bahwa ekonomi islam merupakan suatu prilaku individu 

dalam kegiatan ekonominya harus sesuai dengan syariat dan 
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tuntunan yang berlaku dalam Islam untuk mewujudkan dan 

menjaga maqhasyid syariah(agama, jiwa, akal, nasab dan 

harta). 

 

2. Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam 

        Ekonomi Islam dibangun atas dasar ekonomi dan islam, 

karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) 

dari agama lain. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi 

Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. 

Pada dasarnya prinsip ekonomi Islam adalah sebagai 

berikut
68

: 

a. Prinsiptauhid/ketuhanan 

Ekonomi Islam di hasilkan dari agama Allah dan 

mengikat semua manusia tanpa terkecuali.Sistem ini 

meliputi semua aspek universal dan partikular dari 

kehidupan dalam satu bentuk. 

b. Prinsip keseimbangan 

Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan 

kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. 

c. Prinsip khalifah 

     Ekonomi Islam menjadikan manusia sebagai fokus 

perhatian. Dimana manusia diposisikan sebagai 

pengganti Allah di bumi untuk memakmurkan 

kehidupannya. 

d. Prinsip keadilan 

Ekonomi Islam ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia dengan tidak mengeksploitasi kekayaan saja 

tetapi juga menjaga manfaatnya. Ekonomi Islam 

memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dari ekonomi-

ekonomilainnya, dan dikatakan ekonomi islam jika 

sebuah ekonomi yang dijalani tersebut telah 

memenuhi/menjalankan prinsip ekonomi islam di atas. 

Sedangkan tujuan akhir dari ekonomi islam adalah 

sebagaimana tujuan darisyari’at islam itu sendiri 
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(maqashid asy-syari‟ah), yaitu mencapai kebahagiaan 

dunia dan akhirat, melalui suatu tatanan kehidupan yang 

baik dan terhormat(hayyahthayyibah). Inilah kebahagiaan 

hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan 

kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru 

melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.
69

 

 

3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam 

Nilai-nilai dalam Al-Qur’an dan Hadist terkait dengan 

ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi 

muslim dapat disimpulkan bahwa intidari ajaran islam adalah 

tauhid, yaitu bahwa segala aktivitas manusia di dunia 

initermasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk ditujukan 

mengikuti suatu kaidah hukum, yaitu hukum Allah. Dalam 

pelaksanaannya, nilai tauhid ini diterjemahkan dalam banyak 

nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda 

ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu:
70

 

a. Adl 

Keadilan (adl) merupakan nilai paling asasi 

dalam ajaran islam. Menegakkan keadilan dan 

memberantas kedzaliman adalah tujuan utama dari 

risalah para Rasul-Nya. Keadilan seringkali diletakkan 

sederajat dengan kebijakan dan ketakwaan, seluruh ulama 

tekemuka sepanjang sejarah islam menetapkan keadilan 

sebagai unsur paling utama dalam maqashidsyariah. 

Dengan berbagai muatan makna ―adil tersebut, 

secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai 

suatu keadaan dimana terdapat kesamaanpelaku dimata 

hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara 

layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya 

pihak yang dirugikan serta adanyakeseimbangan dalam 

setiap aspek kehidupan. Seluruh makna adil tersebutakan 

terealisasi jika setiap orang menjunjung tinggi nilai 
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kebenaran dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan  

porsinya. 

b. Khalifah 

Nilai khalifah secara umum berarti tanggung 

jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam 

semesta. Manusia diciptakan Allah untuk memakmurkan 

bumi dan alam semesta. Kesadaran sebagai wakil Allah 

di muka bumi melahirkan sikap berekonomi yang benar 

sesuai dengan tuntunan syariat islam, berekonomi 

semata-mata untuk kemashlahatan umat manusia, dan 

berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi 

seluruh manusia.
71

 

c. Takaful 

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah 

bersaudara. Sesama orang Islam adalah bersaudara dan 

belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai 

saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal ini 

yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan 

yang baik diantara individu dan masyarakat melalui 

konsep penjaminan oleh masyarakat atautakaful. 

Jaminan masyarakat (social insurance) ini 

merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada 

anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang 

tidak mampu. Jaminan sosial ini tidak hanya bersifat 

material tetapi juga bersifat non-materi. Adapun bentuk 

jaminan antara lain:
72

 

1) Jaminan terhadap pemilik dan pengelola sumber daya 

oleh individu. 

2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil 

pembangunan atau output. 

3) Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga 
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sakinah. 

4) Jaminan untuk amar ma‟ruf nahi munkar. 
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