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MOTTO 

َر ُكۤواْ اَْن ي َُّقْوُلۤواْ ٰاَمنَّا َوُىْم ََل يُ ْفتَ نُ ْوَن  ْيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَ َليَ ْعَلَمنَّ  َاَحِسَب النَّاُس اَْن ي ُّت ْ َوَلَقْد فَ تَ نَّا الذِّ
اهللُ الَِّذيَن َصَدقُ ْوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلٰكِذِبيَ   

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan “Kami 

telah beriman,” sedang mereka tidak di uji lagi? Dan Sesungguhnya kami telah 

menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah 

mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-

orang yang dusta. 

(QS. AL-Ankabut ayat 2-3) 

ثَ َنا أَبُ  ثَ َنا أَبُو الَيَماِن َأْخبَ َرنَا ُشَعْيٌب َحدَّ و الزِّنَاِد َعْن اْْلَْعرَِج َعْن َأِب ُىَريْ رََة َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َحدَّ
 َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل, قَاَل اهللُ: اَنَا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِب 

 )رواه البخري ومسلم(
Telah menceritakan kepada kami Abû Yamân, telah mengabarkan kepada kami 

Shu‟aib, telah menceritakan kepada kami Abû Zinâd dari A‟raj dari Abû Hurairah 

bahwa Rasulallah SAW bersabda, „Allah berfirman: Aku selalu tergantung 

prasangka hamba-Ku terhadap-Ku.‟  

(HR. Bukharȋ dan Muslim) 
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ABSTRAK 

Fatimah Azzahyu, 2022: Hadis-Hadis Tentang Pencegahan Covid-19 Menurut 

Tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember (Studi Hadis Tematik). 

Kata Kunci: hadis pencegahan Covid-19, tokoh NU dan Muhammadiyah, hadis 

tematik. 

Covid-19 merupakan wabah menakutkan, dan menanggulanginya 

membutuhkan upaya optimal. Dalam hal penanganan wabah, Rasulullah SAW. 

telah mencontohkan tata cara menanggulanginya, mulai dari masalah pencegahan 

hingga pengobatannya, terbukti terdapat ragam riwayat tentang hal ini, seperti 

hadis larangan pergi ke wilayah terdampak virus, dan beberapa hadis yang lain. 

Wabah Covid-19 yang pernah terjadi, seperti di Desa Balung Kulon dengan 

penduduk mayoritas beragama muslim, terdapat organisasi masyarakat terbesar 

yakni NU dan Muhammadiyah yang terlibat langsung dalam proses 

penanggulangan. Realitas tersebut mendorong penulis untuk meneliti terkait apa 

hadis tentang pencegahan. Secara spesifik fokus masalah di klasifikasikan 

menjadi dua bagian. 

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Apa dasar 

pencegahan virus Covid-19 dalam hadis nabi menurut tokoh NU dan 

Muhammadiyah di Desa Balung Kulon? 2) Bagaimanakah kontekstualisasi 

penanggulangan virus perspektif hadis menurut tokoh NU dan Muhammadiyah di 

Desa Balung Kulon? 

 Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan apa dasar pencegahan 

Covid-19dalam hadis nabi menurut tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa 

Balung Kulon. 2) Menganalisis kontekstualisasi penanggulangan virus perspektif 

hadis menurut tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa Balung Kulon. 

 Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif  dengan menggunakan penelitian 

lapangan. Dan menggunakan pendekatan studi hadis tematik (mawḍû’i) yaitu 

dengan menggunakan hadis yang berkaitan dengan pencegahan virus Covid-19 

yang dikaji melalui beberapa referensi. Kemudian di kontekstualisasikan melalui 

tokoh NU dan Muhammadiyah dengan pendekatan sosiologis untuk 

mengimplementasikan kepada masyarakat melalui wawancara mendalam, 

observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini adalah 1) Menurut tokoh NU dan Muhammadiyah 

penanggulangan virus Covid-19 ialah dengan menghindari diri dari kerumunan 

dan menjaga diri untuk tidak datang pada tempat-tempat yang terjangkit virus 

tersebut sesuai dengan ditemukannya hadis tentang wabah penyakit. 2) Menurut 

tokoh ulama NU dan Muhammadiyah hadis yang telah ditegaskan oleh Rasulullah 

SAW. dalam konteks penanggulangan ialah sesuai dengan kebijakan pemerintah 

yang mengharuskan masyarakat agar mengikuti social distancing, karantina, dan 

anjuran untuk berobat sebagai bentuk ikhtiar. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Awal Tengah Akhir Sendiri Latin/Indonesia 

 a/i/u ا ا ا ا

 b ب ب ب ب

 t ت ت ت ت

 th ث ث ث ث

 j ج ج ج ج

 h ح ح ح ح

 kh خ خ خ خ

 d د د د د

 dh ذ ذ ذ ذ

 r ر ر ر ر

 z ز ز ز ز

 s س س س س

 sh ش ش ش ش

 ṣ ص ص ص ص

 ḍ ض ض ض ض

 ṭ ط ط ط ط
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 ẓ ظ ظ ظ ظ

 (ayn) „ ع ع ع ع

 gh غ غ غ غ

 f ف ف ف ف

 q ق ق ق ق

 k ك ك ك ك

 l ل ل ل ل

 m م م م م

 n ن ن ن ن

ة،ه ه ه  h ,ة ه 

 w و و و و

 y ي ي ي ي
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Covid-19 telah melanda di seluruh dunia baik dalam sosial masyarakat, 

media sosial, maupun media cetak. Hal ini menunjukkan bahwa Covid-19 

merupakan virus yang memang membutuhkan penanggulangan dengan baik 

karena berdampak pada perihal kerugian material. Virus ini menyerang sistem 

pernafasan manusia dan menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Virus 

ini baru ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tingkok Cina. Tepatnya pada 

bulan Desember tahun 2019.
1
 

 Pada 11 Agustus 2020, jumlah pasien aktif di DKI Jakarta sebanyak 

8.807 orang dari total kasus Covid-19 di Ibu Kota, yaitu 26.193 orang.
2
 

Sebagai Ibu Kota, Jakarta cukup tinggi membutuhkan tambahan tim medis 

atau tenaga kesehatan untuk melayani pasien.
3
 Hingga tak terasa sampai tahun 

2021 Indonesia terserang pandemi wabah penyakit menular karena telah 

menyebar hampir di seluruh dunia.
4
 

Kasus Covid-19 di Kabupaten Jember pada tanggal 12 Juli 2021 sehari 

tambah 200 pasien, dan memang jumlah tersebut merupakan kasus tertinggi 

dalam sehari. Bupati Jember menuturkan bahwasanya memang benar hari ini 

penambahan kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 tertinggi selama 

                                                           
1
 Ibnu Rasyid, Pandemi Virus Corona Jilid 1 (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2020), 68. 

2
 Pusat Data dan Analisa Tempo, DKI Jakarta Menghalau Wabah Corona (Jakarta: TEMPO 

Publishing, 2021), 15.  
3
 Pusat Data dan Analisa Tempo, DKI Jakarta Menghalau Wabah Corona, 34. 

4
 Muhamad Basyrul Muvid, Tasawuf dan Covid-19 (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2020), 27. 
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pandemi. Dari 31 kecamatan di Jember, terdapat 9 kecamatan zona merah 

yakni, Arjasa, Ajung, Patrang, dan Jelbuk. Sedangkan sisanya zona orange. 

Petugas kesehatan mengimbau agar masyarakat terus disiplin mematuhi 

protokol kesehatan, yakni menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci 

tangan, menghindari aktivitas di luar rumah.
5
 

Pada 29 Desember 2021 sebanyak 20 kecamatan di Kabupaten Jember 

yang berstatus zona hijau termasuk Desa Balung. Bahkan untuk kasus Covid-

19 tinggal 2 orang saja. Selama pandemi total kasus terkonfirmasi sebanyak 

16.225 orang dan sembuh sebanyak 14.768 atau 91.02 persen saja.
6
 Terjadi 

kasus kembali yakni pada 6 Januari 2022, sebanyak tiga warga Jember 

terkonfirmasi Covid-19. Namun untuk sampel virus saat ini sedang diperiksa, 

untuk melihat apakah hasilnya ada varian baru atau Omicron. Bupati juga 

menghimbau masyarakat Jember untuk tetap tenang. Tidak perlu panik 

ataupun bingung. Asalkan jaga diri pasti akan segera teratasi, karena varian 

apapun itu dapat diminimalisir dimulai dari diri sendiri. Namun dapat menjadi 

risiko jika tidak menerapkan protokol kesehatan.
7
 

 

 

                                                           
5
 Kompas.com, “Sehari Tambah 200 Kasus Covid-19 di Jember, Delta,” Juli 12, 2021, 

https://regional.kompas.com/read/2021/07/12/101621278/sehari-tambah-200-kasus-covid-19-di-

jember-diduga-varian-delta?page=all. 
6
 Agus Dwi, “Kasus Harian Terus Melandai, 20 Kecamatan di Jember Berstatus Zona Hijau,” 

Desember 29, 2021, https://nusantara.rmol.id/read/2021/12/29/517157/kasus-harian-terus-

melandai-20-kecamatan-di-jember-berstatus-zona-hijau.  
7
 Yakub Mulyono, “Tiga Warga Jember Positif Covid-19 Diwaspadai Omicron, Bupati Minta 

Warga Tak Panik,” Januari 6, 2022, https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5886856/3-warga-

jember-positif-covid-19-diwaspadai-omicron-bupati-minta-warga-tak-panik. 

https://regional.kompas.com/read/2021/07/12/101621278/sehari-tambah-200-kasus-covid-19-di-jember-diduga-varian-delta?page=all
https://regional.kompas.com/read/2021/07/12/101621278/sehari-tambah-200-kasus-covid-19-di-jember-diduga-varian-delta?page=all
https://nusantara.rmol.id/read/2021/12/29/517157/kasus-harian-terus-melandai-20-kecamatan-di-jember-berstatus-zona-hijau
https://nusantara.rmol.id/read/2021/12/29/517157/kasus-harian-terus-melandai-20-kecamatan-di-jember-berstatus-zona-hijau
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5886856/3-warga-jember-positif-covid-19-diwaspadai-omicron-bupati-minta-warga-tak-panik
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5886856/3-warga-jember-positif-covid-19-diwaspadai-omicron-bupati-minta-warga-tak-panik
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Bukan hanya menyerang sektor kesehatan juga telah melumpuhkan 

manusia diberbagai negeri seolah mengacaukan kehidupan manusia, yang 

berdampak pada ketenagakerjaan juga aktifitas kegiatan perekonomian. 

Akibat pandemi Corona yang semakin meluas, pemerintah menghimbau 

masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Mengakibatkan agen 

pusat perbelanjaan harus ditutup sementara lantaran sepi pengunjung maupun 

peminat.
8
 Perusahaan-perusahaan besar pun, terpaksa melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK).
9
 Dan juga tempat ramai seperti alun-alun kota 

ditutup. Saat sumber mata pencaharian para pedagang kaki lima mengalami 

penurunan pendapatan. Serta harga-harga barang yang meningkat atau mahal, 

dikarenakan terjadinya penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi 

sehingga berkurangnya aktivitas berbelaja di luar rumah. Hal ini pun juga 

berimbas pada warung-warung makanan, warung sembako, dan pedagang-

pedagang kecil lainnya.
10

 

Selanjutnya, dalam bidang pendidikan pembelajaran tatap muka 

diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
11

 Jika di Desa Balung 

Kulon dengan melakukan sistem sesi 1 dan 2. Maksud dari sesi di atas yakni 

setiap kelas dibagi dua kali tatap muka. Sebelum dibolehkannya tatap muka 

adalah Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Kemendikbudristek, Sri 

                                                           
8
 Pusat Data dan Analisa Tempo, Dampak Besar Pandemi Corona Bagi Ketenagakerjaan (Jakarta: 

TEMPO Publishing, 2021), 14. 
9
 Pusat Data dan Analisa Tempo, Dampak Besar Pandemi Corona Bagi Ketenagakerjaan, 23. 

10
 Nova Yanti Maleha, Imelda Saluza, Bagus Setiawan, “Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan 

Pedagang Kecil di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. OKI,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 

, Vol. 7 No. 3, (2021), http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3476. 
11

 Pusat Data dan Analisa Tempo, Pendidikan Adaptif Wabah Corona Ala Menteri Nadiem 

Makarim (Jakarta: TEMPO Publishing, 2020), 14. 

http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3476
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Wahyuningsih, mengatakan bahwa studi menemukan bahwa pembelajaran di 

kelas menghasilkan pencapaian akademik lebih baik dibandingkan dengan 

PJJ. Kekerasan pada anak pun kerap terjadi selama PJJ. Belum lagi risiko 

eksternal terjadi ketika anak tidak lagi datang ke sekolah. Sehingga terdapat 

peningkatan resiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama 

perempuan dan kehamilan remaja.
12

 

Kemudian dalam bidang keagamaan pemerintah menghimbau untuk 

melaksanakan ibadah di rumah saja. Kapuslitbang Bimas Agama dan Layanan 

Keagamaan, M. Adlin Sila menyampaikan bahwa pandemi telah 

mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, baik kesehatan, ekonomi, 

pendidikan, keagamaan dan lain-lain. Pandemi ini juga telah membuka 

kembali ketegangan antar agama dan sains.
13

 

Fatimah Husein juga mengatakan bahwa di satu sisi ada 

ketidakpercayaan dari sebagian umat beragama terhadap virus, doktor, ilmuan. 

Dan di sisi lain ada anggapan dari sebagian ilmuan bahwa umat beragama itu 

anti sains. KH Cholis dari MUI menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 telah 

berdampak pada adanya perubahan pandangan keberagamaan di masyarakat 

dan polarisasi kekuasaan. Beliau mengatakan bahwa tidak sedikit kegiatan 

pengajian-pengajian dilakukan secara online. Narasi keagamaan di media 

sosial melihat pandemi ini merupakan peringatan Tuhan terhadap ketamakan 

                                                           
12

 “Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Sebagai Solusi di Masa Pandemi Covid-19,” Direktorat 

Sekolah Dasar, Oktober 6, 2021, https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/pembelajaran-tatap-

muka-terbatas-sebagai-solusi-di-masa-pandemi-covid-19#. 
13

 M. Arif Efendi, “Bedah Buku, Kemenag Kaji Dampak Covid-19 Terhadap Praktik 

Keberagaman,” September 2, 2021, https://kemenag.go.id/read/bedah-buku-kemenag-kaji-

dampak-covid-19-terhadap-praktik-keberagamaan. 

https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/pembelajaran-tatap-muka-terbatas-sebagai-solusi-di-masa-pandemi-covid-19
https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/pembelajaran-tatap-muka-terbatas-sebagai-solusi-di-masa-pandemi-covid-19
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manusia. I Ketut Ardhan menyampaikan bahwa dalam melihat dan 

menghadapi pandemi Covid-19 ini diperlukan kemauan dan kemampuan 

untuk membangun hubungan persahabatan lintas agama, lintas etnis, lintas 

gender, yang tidak hanya didasarkan atas toleransi saja, tetapi juga atas 

pemahaman bahwa semua kelompok adalah rentan terhadap Covid-19.
14

 

Juga dalam bidang psikologis dan seterusnya. Dalam hal ini 

pemerintah berperan untuk kemudian menjembatani agar virus tersebut tidak 

semakin menyebar di seluruh Indonesia. Di antara dampak yang dapat dilihat 

adalah banyaknya korban yang tidak sedikit di seluruh dunia.
15

 Termasuk di 

Indonesia, saat pemerintah sedang gencarnya melakukan vaksinasi. Jika 

pembukaan sekolah tanpa ada program vaksinasi justru akan membahayakan 

seluruh siswa.
16

 Apalagi anak-anak belum tentu paham mengenai penerapan 

protokol kesehatan, terutama dalam hal menjaga kebersihan dan jaga jarak.
17

 

Seiring berjalannya vaksinasi dari pemerintah kasus Covid-19 semakin 

menurun. Tujuan dari vaksinasi tersebut tak lain agar segera terbebas dari 

Covid-19. Dalam hal ini terdapat penanggulangan-penanggulangan yang 

dilakukan oleh pemerintah dan berkolaborasi dengan tokoh masyarakat 

sekitar. Dengan sosialisasi dari tokoh masyarakat ketika di masjid dan di 

                                                           
14

 M. Arif Efendi, “Bedah Buku Kemenag Kaji Dampak Covid-19 Terhadap Praktik 

Keberagamaan,” September 2, 2021, https://kemenag.go.id/read/bedah-buku-kemenag-kaji-

dampak-covid-19-terhadap-praktik-keberagamaan. 
15

 “Pelaksanaan Vaksin Covid-19 (Pfizer) Dengan Jumlah Dosis 450 Pada Desa Balung Kulon 

Kec. Balung Kab. Jember,” PPID Jemberkab, Oktober 16, 2021, 

https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/pelaksanaan-vaksin-covid-19-pfizer-dengan-

jumlah-dosis-450-pada-desa-balung-kulon kec-balung-kab-jember.  
16

 Pusat Data dan Analisi Tempo, Pendidikan Adaptif Wabah Corona Ala Menteri Nadiem 

Makarim (Jakarta: TEMPO Publishing, 2020), 20 
17

 Pusat Data dan Analisi Tempo, Pendidikan Adaptif Wabah Corona Ala Menteri Nadiem 

Makarim, 22. 

https://kemenag.go.id/read/bedah-buku-kemenag-kaji-dampak-covid-19-terhadap-praktik-keberagamaan
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majelis muslimin, muslimat, fatayat, dan dengan memberi  pemahaman 

mengenai Covid-19, bahaya ketika terpapar Covid-19 berakibat fatal, dan 

upaya pencegahannya dimulai dari diri sendiri baik di dalam keluarga dan juga 

saat berada di ruang publik.
18

 

Masyarakat setempat melakukan doa bersama atau yang biasa disebut 

selamatan di kalangan desa di setiap RT/RW dengan tetap mematuhi protokol 

kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. 

Adanya kerjasama yang semacam itu menunjukkan adanya kekompakan untuk 

menolak virus Covid-19. Dengan terus adanya polemik yang tidak kunjung 

usai. Sebagai umat Islam  yang memiliki pedoman berupa al-qur‟an dan 

hadits. Al-qur‟an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam . 

Diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan 

lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan.
19

 

Disampaikan dalam surat al-A‟raf 7:158 sebagai berikut: 

ْي َلُو ُمْلُك السام  و  ِت َواَّْلَْرِض ََّلا  اِل  َو ِاَّلا ُىَو ُُيْي  ًعا الذي ي ْ  قُ لْ ي ا اَ  أَ ي َُّهاالنااسُ  ِاِّني َرُسوُل اهلِل اِلَيُكْم َجَِ

ْي يُ ْؤِمُن بِاهلِل وََكِلم  َوُُيِْيُت فَا   20ْونَ  ِتو َوالتاِبُعْوُه َلَعلاُكْم تَ ْهَتدُ ِمنُ ْوا بِااهلِل َوَرُسولِِو الناِبي اَّْلُمييي الذي  
 

Artinya: Katakanlah, “Wahai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah 

kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan 

bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak di sembah) selain Dia, yang 

menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah 

dan Rasul-Nya, (yaitu) Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah 

                                                           
18

 Jaka Pradipta dan Ahmad Muslim Nazaruddin, Anti Panik! Buku Panduan Virus Corona 

(Jakarta: PT. Elex Media Kompatindo, 2020), 52. 
19

 Abdul Rozak dan Ja‟far, Studi Islam Tengah Masyarakat Majemuk (Islam Rahmatan lil 

„âlamȋn), (Tangerang: YASMI 2019), 36, 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44443. 
20

 Al-Qur‟an 7:158. 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44443
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dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, 

supaya kamu mendapat petunjuk”.
21

 

 

Di daerah Balung, mayoritas penduduknya adalah muslim dengan 

sebagian berpegang pada NU dan sebagian lagi berpegang pada 

Muhammdiyah. Sedangkan rujukan kedua setelah al-qur‟an dalam praktek 

keagamaan adalah hadis. Sebagaimana sumber rujukan agama tidak mungkin 

Rasulullah SAW. tidak menjelaskan perihal virus yang dapat membahayakan 

masyarakat. Maka dalam hal ini penulis hendak meneliti bagaimana perspektif 

hadis tentang penanggulangan virus Covid-19 dan bagaimana 

kontekstualisasinya menurut tokoh muslimat NU dan Muhammadiyah. 

Penelitian atau kajian di atas belum terlalu banyak, karena Covid-19 

juga masih baru. Untuk mengkaji lebih jauh hadis Rasulullah SAW. yang 

berkaitan dengan penanggulangan virus Covid-19 tersebut, penulis 

mengajukan judul skripsi “Hadis-Hadis Tentang Pencegahan Covid-19 

Menurut Tokoh NU dan Muhammadiyah Di Desa Balung Kulon Kabupaten 

Jember (Studi Hadis Tematik)”. 

B. Fokus Kajian 

Dengan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa rumusan masalah 

agar pembahasan ini lebih terfokus serta akan terbahas secara mendalam juga. 

Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut: 

1. Apa dasar pencegahan virus Covid-19 dalam hadis Nabi menurut tokoh 

NU dan Muhammadiyah di Desa Balung Kulon? 

                                                           
21

 Yayasan Penyelenggara Penerjemah, Al-qur‟an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Karya 

Toha Putra Semarang, 1971), 247. 
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2. Bagaimanakah kontekstualisasi penanggulangan virus perspektif hadis 

menurut tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa Balung Kulon? 

C. Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah diatas, bertujuan : 

1. Penulis ingin mendeskripsikan apa dasar pencegahan virus Covid-19 

dalam hadis Nabi menurut tokoh NU dan Muhammadiyah di Desa Balung 

Kulon. 

2. Penulis ingin menganalisis kontekstualisasi penanggulangan virus 

perspektif hadis di Balung Kulon menurut tokoh NU dan Muhammadiyah 

di Desa Balung Kulon. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan dan menambah pemikiran yang lebih luas. Dalam hal ini, ketika 

menghadapi Covid-19 mengarahkan seluruh masyarakat agar selalu 

berwaspada dimanapun berada. Serta mengedepankan perilaku untuk 

bertawakal dan mengambil ibrah dari setiap peristiwa yang telah menjadi 

ketetapan dari Allah SWT. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pengalaman dan menambah pengetahuan keilmuan dalam studi tentang 

hadis-hadis tentang pencegahan Covid-19 menurut tokoh NU dan 

Muhammadiyah. 
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b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

acuan untuk menghadapi Covid-19 dengan benar dan selalu bertawakal 

kepada Allah SWT.  

c. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satau 

tambahan referensi untuk lembaga UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 

wabil khusus untuk Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. 

E. Definisi Istilah 

1. Covid-19 

Virus merupakan istilah, berasal dari bahasa Yunani, yakni 

“Venom” yang berarti racun. Virus hanya dapat memperbanyak diri dalam 

sel makhluk hidup.
22

 Secara harfiah Corona berasal dari bahasa Latin yang 

memiliki arti mahkota. Secara morfologis virus ini memang nampak 

seperti memakai mahkota.
23

 Virus yang pertama kali terindentifikasi 

merupakan virus SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona 

Virus) dan MERS-CoV (Middle-East Respiratory Syndrome-Corona Virus) 

yang menginfeksi saluran pernafasan bawah. Infeksi tersebut 

mengakibatkan Pneumonia pada paru-paru. Virus SARS-CoV 

teridentifikasi pertama kali tepatnya pada November 2002 di China. 

Sedangkan MERS-CoV pada Juni 2012 di Saudi Arabia.
24

 

 

 

                                                           
22

 Ibnu Rasyid, Pandemi Virus Corona Jilid 1 (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2020), 9. 
23

 Ibnu Rasyid, 66. 
24

 67. 
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Hingga pada Desember 2019 telah terkonfirmasi virus baru yang 

telah diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

(SARS-CoV-2) di wilayah Wuhan, Provinsi Hubei, Tingkok. Virus tersebut 

memiliki nama lain Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
25

 Covid-19 

merupakan virus akut yang menginfeksi saluran sistem pernapasan 

manusia yang terjangkit.
26

 Virus ini bahkan membuat kita melakukan 

kebiasan baru bahkan di lembaga sosial-kemasyarakatan dan dunia 

pendidikan. Virus Corona bisa menyebabkan hal yang fatal terutama bagi 

mereka yang mengidap gangguan pernapasan tingkat akut walaupun sudah 

dinyatakan sembuh dari virus. Karena virus ini mengganggu melalui 

sistem pernafasan manusia, maka pintu masuk virus ini melalui saluran 

pernapasan. Sehingga dapat terinfeksi meskipun tanpa menunjukkan 

gejala. Hal ini di sebut sebagai efek dalam jangka panjang dari infeksi 

Covid-19. Potensi agar tidak tertular dapat dihalau dengan imunitas atau 

daya tahan tubuh yang tinggi.
27

 

Dengan kata lain, penderita akan menurun fungsi paru-parunya 

sebanyak 20 sampai 30 persen setelah melewati serangkaian pemulihan. 

Selain paru-paru ternyata ginjal juga dapat terkena dampak, penderita 

Covid-19 dengan persentase 25 sampai 50 persen mengalami gangguan 

pada ginjal. Penyebabnya adalah protein dan juga sel darah merah akan 

cenderung lebih banyak. Dengan persentase 15 persen juga pasien Covid-

19 cenderung turun fungsi penyaringan pada ginjalnya, serta penyakit 

                                                           
25

 68. 
26

 Ari Udijono, Hai Namaku Corona (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 16.  
27

 Ari Udijono, 35. 
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ginjal akut juga dapat menjadi masalah lain yang akan diderita oleh orang 

yang terinfeksi Covid-19, virus ini dapat menyerang sistem pada saraf 

pusat. Di negara China misalnya orang yang menderita gangguan pada 

saluran pernapasan.
28

 

2. NU 

NU merupakan kepanjangan dari Nahḍatul „Ulamâ yaitu sebuah 

organisasi keagamaan Islam  yang terbentuk pada tahun 1926 yang lahir 

dari pesantren, pendirinya adalah KH. Hâsyim „Ash‟arȋ.
29

 Dalam bidang 

akidah, Nahḍatul „Ulamâ  mengikuti paham ahl al-sunnat wa al-jamâ‟ah 

yang dipelopori oleh Imâm Abû  Ḥasan al-„Ash‟arȋ dan al-Imâm  Abû  

Manṣûr al-Mâturȋdȋ. NU mengakui empat madhhab dalam bidang fikih, 

yakni madhhab Imâm Abû Ḥanȋfah al-Nu‟mân, Imâm Mâlik ibn Anas, 

Imâm Muhammad ibn Idrȋs al-Shafi‟ȋ dan Imâm Aḥmad ibn Hanbal. Dari 

empat ini ahl al-sunnat wa al-jamâ‟ah adalah golongan yang dalam 

memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam  menggunakan 

pendekatan madhhab  al-Imâm al-Shafi‟ȋ.
30

 

NU berpendirian bahwa dengan mengikuti madhhab  yang jelas, 

metode (manhaj) dan pendapat (al-aqwâl), maka warga NU akan lebih 

terjamin berada dalam jalan yang lurus dan akan mendapatkan ajaran 

                                                           
28

 Idah Wahidah, et al., “Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat 

dalam Berbagai Upaya Pencegahan”,Jurnal Manajemen dan Organisasi, vol. 11 no. 3 (Desember 

2020): 182, https://doi.10.29244/jmo.v11i3.31695. 
29

 M. As‟ad Thoha, Pendidikan Aswaja Ke-NU-an (Sidoarjo: Al-Maktabah-PW LP Maarif NU 

Jatim, 2012), 3. 
30

 Nur Khalik Ridwan, Ensiklopedia Khittah NU Jilid IV (Yogyakarta: DIVA Press, 2020), 15 

http://dx.doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695
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Islam  yang murni.
31

 Haḍratus al-Shaȋkh berkata bahwasanya suatu 

keharusan berhati-hati dalam mencari ilmu dan tidak mengambilnya dari 

orang-orang yang bukan ahlinya. Maka sudah jelas bahwa sebelum 

berguru harus benar-benar mengetahui terlebih dahulu guru dari guru 

tersebut.
32

 

3. Muhammadiyah 

Menurut Muṣṭafâ Kamâl arti Muhammadiyah menurut bahasa 

berarti semua orang yang beragama Islam  dan meyakini Nabi Muhammad 

adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. Dengan kata lain, siapa 

saja yang mengaku beragama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW 

sesungguhnya dia adalah orang Muhammadiyah tanpa dibatasi oleh 

adanya perbedaan golongan masyarakat dan kedudukan 

kewarganegaraannya. Menurut istilah, Muḥammadiyah adalah organisasi 

Islam  atau gerakan Islam  yang didirikan oleh KH. Aḥmad Dahlân pada 

tanggal 8 Dhulhijjah 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 November 

1912 di Yogyakarta.
33

 

Gerakan ini diberi nama oleh pendirinya dengan Muḥammadiyah 

karena dengan nama ini bertafâ‟ul atau berharap agar dapat mencontoh 

segala jejak perjuangan dan pengabdian Nabi Muḥammad SAW. Juga 

dimaksudkan agar semua anggota Muḥammadiyah benar-benar menjadi 
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 M. As‟ad Thoha, Pendidikan Aswaja Ke-NU-an (Sidoarjo: Al-Maktabah-PW LP Maarif NU 

Jatim, 2012), 3. 
32

 Nur Khalik Ridwan, Ensiklopedia Khittah NU Jilid IV, 17. 
33

 Mustafa Kamal Pasha, dkk, Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (Yogyakarta: Penerbit 

Persatuan, 1976), 27. 
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muslim yang penuh pengabdian dan tanggung jawab terhadap agamanya 

serta merasa bangga dengan keislamannya.
34

 

4. Hadis Tematik 

Hadis merupakan sabda, perbuatan, ketetapan (taqrȋr) Nabi 

Muḥammad SAW. yang diriwayatkan dan diceritakan oleh sahabat untuk 

menjelaskan dan menentukan hukum Islam. Hadis adalah sumber hukum 

kedua setelah al-qur‟an.
35

 Menurut ahli hadis, ialah seluruh perkataan, 

perbuatan, dan hal ihwâl (segala kejadian) tentang Nabi Muḥammad SAW. 

Sedangkan menurut para ulama ialah sesuatu yang bersumber dari Nabi, 

baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya.
36

 

Hadis tematik disebut juga dengan hadis mawḍû‟ȋ. Secara 

etimologi, kata mawḍû‟ȋ  berarti meletakkan sesuatu atau 

merendahkannya. Maka, yang dimaksud hadis tematik atau mawḍû‟ȋ ialah 

mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang 

terkait dengan topik tertentu kemudian disusun dengan sebab-sebab 

munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam 

masalah tertentu.
37

 

 

 

 

                                                           
34

 Mustafa Kamal Pasha, dkk, 29. 
35

 KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, https://kbbi.web.id/hadis. 
36

 Nur Kholis, Pengantar Studi Hadith (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2013), 1-3. 
37

 Syahrul Gufron, “Pengertian Hadis Tematik dan Sejarah Pertumbuhannya”, UIN Sultan 

Maulana Hasanuddin Banten, 2, 

file:///C:/Users/user/Downloads/pengertian%20hadis%20tematik%20dan%20sejarah%20pertumbu

hannya.pdf. 

https://kbbi.web.id/hadis
file:///C:/Users/user/Downloads/pengertian%20hadis%20tematik%20dan%20sejarah%20pertumbuhannya.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/pengertian%20hadis%20tematik%20dan%20sejarah%20pertumbuhannya.pdf
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F. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah dalam langkah penelitian selanjutnya, penulis 

menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum pembahasan. 

Sistematika dalam pembahasan ini akan dibagi melalui beberapa tahapan 

sebagai berikut. 

 Bab pertama, dalam bab pertama berisi mengenai pendahuluan, yakni 

konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah, serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua, dalam bab kedua berisi mengenai tinjauan pustaka, yakni 

meliputi kajian terdahulu dan kajian teori. 

Bab ketiga, dalam bab ketiga berisi mengenai metode analisis data, yakni 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, teknik penelitian, 

teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap 

penelitian. 

Bab keempat, dalam bab keempat berisi tentang analisis data dan bahasan 

temuan yang dikaji. Bab ini berisi gambaran obyek penelitian, penyajian data 

dan analisis pembahasan temuan. 

Bab kelima, dalam bab kelima ini berisi penutup berupa kesimpulan dan 

saran. Bab ini memuat hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Selanjutnya 

diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran jika diperlukan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Mukharom, Havis Aravik, yang berjudul “Kebijakan Nabi Muhammad 

SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam 

Konteks Menanggulangi Corona Virus Covid-19.” Penelitian ini 

menggunakan teori ma’anȋl hadis yang merupakan jenis penelitian yang 

bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang 

berhubungan dengan sejarah Nabi Muhammad SAW, dalam 

menyelesaikan kasus penyakit menular kualitatif dengan pendekatan 

analitis kritis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terciptanya kebijakan 

negara dalam proses penanganan kasus virus Corona, kebijakan ini sangat 

relevan jika diterapkan dalam konteks menghadapi situasi dan kondisi 

sekarang. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, “Jika kalian 

mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian 

memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, 

maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu.” (Hadis Riwayat Bukhârȋ 

dan Muslim ).
37

 

2. Wahyudin Darmalaksana, Dede Mardiana, yang berjudul “Relevansi 

Syahid Ma’nawi dengan Peristiwa Pandemi Covid-19.” Penelitian ini 

menggunakan teori studi matan pendekatan ma’anȋl  hadis yang 

                                                           
37

 Mukharom, Havis Aravik, “Kebijakan Nabi Muhammad SAW. Menangani Wabah Penyakit 

Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Corona virus COVID-19”, Jurnal 

Sosial Budaya dan Syar’i, vol. 7 no. 3 (April 2020): 239, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15096. 

https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15096
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merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analitis kritis. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat relevansi antara informasi 

yang disampaikan melalui teks hadis dengan situasi dan kondisi ketika 

menyebarnya pandemi Covid-19, artikel ini menyimpulkan bahwa Syahid 

Ma’nawi merupakan teori mendasar dalam metodologi ilmu hadis yang 

telah mampu mengungkap makna hadis penyakit menular yang diiringi 

dengan pendekatan ma’anȋl  secara praktis dan sederhana.
38

 

3. Eman Supriatna, yang berjudul “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 

dalam Pandangan Islam.” Penelitian ini menggunakan teori studi matan 

dengan pendekatan ma’anȋl  hadis dengan jenis penelitian studi pustaka 

dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini adalah Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit menular 

seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. lockdown dan social distancing 

merupakan salah satu pilihan terbaik yang difatwakan oleh MUI guna 

mencegah penyebaran virus Covid-19.” Datangnya pandemi virus Covid-

19 ini merupakan suatu ujian dari Allah SWT kepada umat manusia, agar 

manusia dapat mengingat kembali kepada Allah SWT, mematuhi perintah-

Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
39

 

4. Siti Nur Muhlisah yang berjudul “Fatwa Dewan Syariah Wahdah 

Islamiyah tentang Panduan Ibadah Salat Jumat  pada Masa Pandemi 

Covid-19 Perspektif Ijtihad Akademik.” Penelitian ini menggunakan teori 

                                                           
38

 Dede Mardiana, Wahyudin Darmalaksana, “Relevansi Syahid Ma’nawi dengan Pandemi Covid-

19: Studi Matan Pendekatan Ma’anȋl  Hadis”, Jurnal Perspektif, vol. 4 no. 1 (Mei 2020): 7, 

https://www. perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/58. 
39

 Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease COVID-19 Dalam Pandangan Islam”, Jurnal 

Sosial dan Budaya Syar-i, vol. 7 no. 6 (2020): 16, https://doi.10.15408/sjsbs.v7i6.15247. 

http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247
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fatwa dan ijtihad, dengan metode kualitatif dan pendekatan normatif-

sosiologis. Adapun hasil penelitian ini adalah ormas Wahdah Islamiyah 

mengeluarkan fatwa kolektif dengan metode ijtihad. Fatwa tersebut yakni 

membolehkan salat Jum’at diganti dengan salat ḍuhur di rumah dengan 

pertimbangan menghilangkan kemudaratan dari virus Covid-19.
40

 

5. Husnul Hakim, dengan judul “Epidemi dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian 

Tafsir Mawḍû’ȋ dengan Corak Ilmi).” Penelitian ini menggunakan teori 

tafsir mawḍû’ȋ corak ilmi dengan metode kualitatif. Adapun hasil 

penelitian ini adalah epidemi mulanya diperkenalkan oleh al-qur’an 

sebagain bentuk azab dari Allah SWT. Namun, dengan semakin pesatnya 

ilmu dan peradaban, manusia akhirnya mampu mengungkap melalui 

kajian-kajian yang mendalam, bahwa epidemi itulah yang menjalar dan 

menularkan kepada yang lain. Ia bukanlah kutukan Tuhan atau di bawa 

oleh makhluk lain, tetapi dapat dibuktikan secara ilmiah.
41

 

6. Idah Wahidah, dkk, dengan judul “Pandemi Covid-19: Analisis 

Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya 

Pencegahan.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang 

menjelaskan sesuatu berdasarkan angka dan data yang dinarasikan dalam 

kalimat-kalimat simpulan. Adapun jenis penelitian ini merupakan library 

research atau studi pustaka dengan menggunakan teknik triangulasi dalam 

                                                           
40

 Siti Nur Muhlisah, “Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Panduan Ibadah Salat 

Jum’at Pada Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Ijtihad Akademik”, (Tesis, Universitas Islam 

Indonesia, 2020), 142. 
41

 Husnul Hakim, “Epidemi Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Mawḍû’ȋ Dengan Corak 

Ilmi)”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, vol. 17 no. 1 (April 2018): 126, 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8097. 

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8097
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melakukan analisis data. Hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah 

tak henti-hentinya mengingatkan dan meminta peran masyarakat untuk 

pencapaian hasil kebijakan yang maksimal. Dengan saling bersinergi 

untuk tujuan memutuskan rantai penyebaran Covid-19 serta ditemukan 

pula bahwa ketua RT/RW merupakan salah satu jalan yang dapat 

membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuannya.
42

 

7. Mazida Naila Rohmah, dengan judul “Kebijakan Protokol Kesehatan 

dalam Perspektif  Hadis” (Kajian Hadis Tematik dengan Pendekatan Ilmu 

Sosiologi). Penelitian ini menggunakan tafsir hadis tematik dengan 

pendekatan ilmu sosiologi dan metode kualitatif, menggunakan penelitian 

library research. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya 

kebijakan protokol kesehatan adalah sebuah kebijakan yang diberlakukan 

untuk mengatasi mobilitas kehidupan masyarakat agar tetap berjalan meski 

dalam masa pandemi kebijakan ini dinilai efektif dalam mencegah 

penyebaran virus agar tidak semakin menular.
43

 

8. Muh. Usman, dengan judul “Pembatasan Sosial Berskala Besar di 

Indonesia dalam Perspektif Hadis Lockdown.” Penelitian ini menggunakan 

pendekatan historis hermeneutik karena dirasa relevan pada isu-isu aktual 

dan kontemporer yang berkaitan dengan hadis. Jenis penelitian ini 

merupakan library research atau studi pustaka dengan metode kualitatif 

untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih 

                                                           
42

 Idah Wahidah, dkk, “Pandemi COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat 

dalam Berbagai Upaya Pencegahan,” Jurnal Managemen dan Organisasi, vol. 11 no. 3 (Desember, 

2020): 179, https://doi:10.29244/jmo.v11i3.31695.  
43

 Mazida Naila Rohmah, “Kebijakan Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hadis (Kajian Hadis 

Tematik dengan Pendekatan Ilmu Sosiologi)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 90-92. 

https://doi:10.29244/jmo.v11i3.31695
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menitikberatkan pada gambaran lengkap tentang fenomena yang dikaji 

menjadi variabel yang saling terkait. Fokus penelitian ini menjelaskan 

bagaimana kualitas hadis tentang lockdown dari segi fiqh al-hadȋs serta 

implementasi hadis lockdown dalam PSBB di Indonesia. Hasil dari 

penelitian ini adalah hadis tentang lockdown memiliki kualitas hadis yang 

sahih sehingga implementasinya kepada masyarakat yakni menjauhi 

kerumunan, menjaga jarak, di rumah saja tak hanya dalam muamalah 

tetapi juga dalam ibadah.
44

 

9. Farham Walidin, dengan judul “Fenomena Wabah Penyakit Dalam Hadis: 

Kajian Hadis Mawḍû’ȋ”. Penelitian ini menggunakan metode syarah 

mawḍû’ȋ dengan pendekatan ilmu fenomenologi. Hasil dari penelitian ini 

adalah dapat melihat kehidupan sehari-hari masyarakat di tengah pandemi 

masyarakat banyak abai terhadap protokol kesehatan demi untuk bertahan 

hidup karena wabah adalah ciptaan Allah dan berserah diri kepada Allah 

adalah kuncinya.
45

 

10. Dandy Esviansyah Fathoni, dengan judul “Efektivitas Penerapan Protokol 

Kesehatan di Masjid Kelurahan Petukangan Utara (Kajian Normatif-

Empiris dan Perspektif Hukum Islam pada Perda DKI Jakarta Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019).” 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang 

berbasis studi pustaka dengan menggunakan teori sistem hukum. Fokus 

                                                           
44

 Muh. Usman, “Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Perspektif Hadis 

Lockdown” (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 180-181. 
45

 Farham Walidin, “Wabah Penyakit Perspektif Hadis: Sebuah Kajian Fenomenologi” (Thesis, 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 10. 
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penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana efektivitas penerapan 

protokol kesehatan di masjid berdasarkan peraturan daerah dan bagaimana 

ketika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian 

ini adalah dalam hukum Islam membolehkan penerapan protokol 

kesehatan dengan mempertimbangkan al-qur’an dan hadis akan tetapi 

tingkat hukum kesadaran masyarakat masih rendah karena tingkat 

pendidikan, berbeda aliran, ataupun kurangnya pengawasan.
46

 

Secara garis besar, persamaan dan perbedaan antara penelitian yang 

telah disebutkan di atas dengan penelitian yang akan dilakukan dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No. Judul 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1. Kebijakan Nabi 

Muhammad 

SAW 

menangani 

wabah penyakit 

menular dan 

implementasinya 

dalam konteks 

menanggulangi 

Covid-19 

-Menggunakan 

metode kualitatif 

dan deskriptif 

untuk menganalisis 

data yang 

diperoleh 

-Sama-sama 

menganalisis 

tentang Covid-19. 

-Penelitian tersebut 

menggunakan metode 

ma’anȋl  hadis sedangkan 

kami meneliti 

menggunakan metode hadis 

mawḍû’ȋ atau tematik. 

-Menggunakan field 

research atau penelitian 

lapangan. 

2. Relevansi 

Syahid Ma’nawi 

dengan peristiwa 

pandemi Covid-

19 

-Penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif. 

-Menganalisis 

hadis tentang 

-Penelitian menggunakan 

teori studi matan dengan 

menggunakan teori ma’anȋl  

hadis  

-Menggunakan teori 

metodologi ilmu hadis yang 

mampu mengungkap 

                                                           
46

 Dandy Esviansyah Fathoni, “Efektivitas Penerapan Protokol Kesehatan Di Masjid Kelurahan 

Petukangan Utara (Kajian Normatif-Empiris dan Perspektif Hukum Islam Pada Perda DKI Jakarta 

Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019)” (Skripsi, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2021), 62. 
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Covid-19 

 

makna hadis menular 

sedangkan kami 

menggunakan pendekatan 

ilmu sosiologi. 

-Menggunakan jenis 

penelitian field research 

atau penelitian lapangan 

3. Wabah Corona 

virus disease 

Covid-19 dalam 

pandangan Islam 

-Menggunakan 

pendekatan 

kualitatif untuk 

memperoleh data 

deskriptif. 

-Menganalisis 

hadis terkait 

Covid-19 

-Menganalisis makna di 

balik wabah Covid-19 

-Teori menggunakan studi 

matan 

-Menggunakan jenis 

penelitian studi pustaka 

sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan adalah studi 

lapangan. 

-Penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

ma’anȋl  hadis 

4. Fatwa dewan 

syariah wahdah 

islamiyah 

tentang panduan 

ibadah salat 

Jum’at pada 

masa pandemi 

Covid-19 

perspektif ijtihad 

akademik   

-Menggunakan 

metode penelitian 

jenis kualitatif 

-Penelitian ini lebih fokus 

kepada ijtihad yang 

dikeluarkan ormas Wahdah 

Islamiyah yakni 

membolehkan salat Jum’at 

dengan di ganti salat ashar 

dirumah dengan dasar 

pertimbangan 

menghilangkan 

kemudaratan dari penularan 

Covid-19. 

-Menggunakan field 

research atau penelitian 

lapangan 

-Menggunakan pendekatan 

normatif sosiologis. 

5. Epidemi dalam 

al-qur’an (suatu 

kajian tafsir 

mawḍû’ȋ dengan 

corak ilmi) 

- Penelitian ini 

menggunakan teori 

tafsir mawḍû’ȋ atau 

tematik dengan 

corak ilmi 

-Menggunakan  

metode kualitatif 

yang bersifat 

deskriptif. 

-Penelitian ini membahas 

wabah yang terjadi di 

Indonesia secara simbolis 

karena bukan membahas 

kata Covid-19 di dalam inti 

kepenulisan. 

-Menggunakan field 

research atau penelitian 

lapangan 

6. Pandemi Covid-

19: analisis 

-Penelitian ini 

menggunakan 

-Penelitian ini 

menggunakan teknik 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

22 

 

perencanaan 

pemerintah dan 

masyarakat 

dalam berbagai 

upaya 

pencegahan 

metode kualitatif 

yang menjelaskan 

sesuatu 

berdasarkan angka 

dan data yang 

dinarasikan dalam 

kalimat-kalimat 

simpulan. 

triangulasi dalam 

melakukan analisis data. 

-Menggunakan field 

research atau penelitian 

lapangan. 

-Menganalisis peran 

pemerintah dalam wabah 

Covid-19. 

7. Kebijakan 

protokol 

kesehatan dalam 

perspektif hadis 

(kajian hadis 

tematik dengan 

pendekatan ilmu 

sosiologi) 

-Penelitian 

menggunakan 

tafsir hadis tematik 

atau mawḍû’ȋ 

dengan pendekatan 

ilmu sosiologi  

-Menggunakan 

metode kualitatif 

dengan yang 

bersifat deskriptif. 

-Sama-sama 

meneliti hadis 

terkait Covid-19. 

 

-Penelitian ini membahas 

kebijakan protokol 

kesehatan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah 

sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan membahas 

peran pemerintah dalam 

wabah Covid-19. 

-Menggunakan field 

research atau penelitian 

lapangan 

-Meneliti dari sebuah kitab 

hadis.  

8.  Pembatasan 

sosial berskala 

besar di 

Indonesia dalam 

perspektif hadis 

lockdown 

-Menggunakan  

dengan metode 

kualitatif untuk 

memahami 

fenomena atau 

gejala 

sosial dengan lebih 

menitikberatkan 

pada gambaran 

lengkap tentang 

fenomena yang 

dikaji  

-Penelitian menggunakan 

pendekatan historis 

hermeneutik karena dirasa 

relevan dalam isu aktual 

dan kontemporer. 

-Menganalisis hadis tentang 

lockdown. 

-Menggunakan field 

research atau penelitian 

lapangan. 

-Meneliti dari sebuah kitab 

hadis. 

 

9. Fenomena 

wabah penyakit 

dalam hadis: 

kajian hadis 

mawḍû’ȋ 

-Penelitian 

menggunakan 

syarah hadis 

mawḍû’ȋ 

-Sama-sama 

membahas wabah 

penyakit di dalam 

suatu hadis 

-Penelitian menggunakan 

pendekatan ilmu 

fenomenologi. 

-Meneliti dari sebuah kitab 

hadis. 

-Menggunakan jenis 

penelitian studi pustaka.  

10. Efektivitas 

penerapan 

protokol 

-Penelitian 

menggunakan 

metode analisis 

- Menggunakan teori sistem 

hukum 

- Penelitian ini bersifat 
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kesehatan di 

masjid 

kelurahan 

Petukangan 

Utara (kajian 

normatif-empiris 

dan perspektif 

hukum Islam 

pada Perda DKI 

Jakarta nomor 2 

tahun 2020 

tentang 

penanggulangan 

Corona Virus 

Disease 2019) 

deskriptif kualitatif 

 

lebih umum karena 

mengerucut pada tinjauan 

hukum Islam di mana 

sumber hukum Islam tidak 

hanya hadis melainkan 

terdapat al-qur’an, ijma’, 

dan qiyas. 

-Menggunakan field 

research atau penelitian 

lapangan. 

Sumber: Di ambil dari skripsi/jurnal/artikel 

Dengan adanya perbedaan yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan 

dari penelitian terdahulu. 

B. Kajian Teori 

Kajian teori merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian 

yang harus dilakukan. Penyusunan kajian teori menjadi dasar pertimbangan 

dalam penentuan langkah-langkah penelitian. Seorang penulis harus memiliki 

kesadaran tinggi perihal penyusunan kajian teori yang baik dan benar. Faktor 

lainnya adalah penulis tersebut tidak memiliki referensi yang cukup sehingga 

dasar pijakan risetnya menjadi rapuh.
47

 Pada penelitian ini penulis menyorot 

rumusan masalah yang menjadi fokus kajian: 

 

 

                                                           
47

 Ence Surahman, Adri Satrio, Herminarto Sofyan, “Kajian Teori Dalam Penelitian.” Jurnal 

Kajian Teknologi Pendidikan, vol. 3 no. 1 (Februari 2020): 49, 

https://doi.10.17977/um038v3i12019p049. 

http://dx.doi.org/10.17977/um038v3i12019p049
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1. Kajian Hadis Tematik atau Mawḍû’ȋ 

Kata hadis berasal dari kata  َوَحَداثَةً  -ُحُدْوثًا ََيُْدثُ  –َحَدَث  -  yang memiliki 

arti baru, lunak, lembut, berita, dan perkataan.
48

 

Menurut ahli hadis, hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan 

hal ihwâl (segala sesuatu) tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan 

menurut para ulama ialah sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW., baik 

berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau taqrȋr.
49

 Sedangkan 

secara bahasa, kata mawḍû’ȋ berasal dari kata ع و موض  yang merupakan isȋm 

maf’ûl dari kata wada’a yang artinya masalah atau pokok permasalahan.
50

 

Secara etimologi, kata mawḍû’ȋ yang terdiri dari huruf وضع berarti 

meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata mawḍû’ȋ 

merupakan lawan kata dari al-raf’u atau mengangkat.
51

 Istilah mawḍû’ȋ 

diterapkan pada kajian tafsir dan terkenal dengan tafsir mawḍû’ȋ atau 

dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tafsir tematik.
52

 Sedangkan 

metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran 

ilmu.
53
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 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis (Jakarta: AMZAH, 2012), 2-3.  
49

 Nur Kholis, Pengantar Studi Hadith (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2013), 1-3. 
50

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), 156.  
51

 Abû Husaȋn Ahmad ibn Fâris ibn Zakariyâ, Mu’jâm Maqâyȋs al-Lughah, Juz 2 (Beirut: Dâr al-

Fikr, tth.), 218. 
52

 Yasif Maladi et.al., Makna dan Manfaat Tafsir Mawḍû’ȋ (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, t.th.), 11. 
53

 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan 

Kalijaga, 2021), 1. 
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 Maka, yang dimaksud dengan metode mawḍû’ȋ adalah 

mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam al-qur’an atau hadis-

hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik 

tertentu atau tema yang sama kemudian disusun sesuai dengan sebab-

sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian dan 

penafsiran dalam masalah tertentu tersebut.
54

 

Dalam kaitannya dengan pemahaman hadis tematik adalah 

memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam 

hadis dengan mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dengan tema 

pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi atau hubungan 

masing-masing hadis sehingga didapatkan pemahaman yang utuh.
55

 

Memahami hadis tematik terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. 

b. Menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu 

tema, baik secara lafal maupun secara makna, melalui kegiatan takhrȋj 

al-hadȋs (penelusuran lokasi hadis dalam sumber-sumbernya yang asli 

yang menyebutkan hadis beserta sanadnya, untuk kemudian dikaji 

kualitas hadisnya). 

                                                           
54

 Ahmad Izzan dan Dindin Saepudin, Tafsir Mawḍû’ȋ (Bandung: Humaniora Utama Press, t.th.), 

125. 
55

 Iendy Zelviean Adhari et.al., Teori Penafsiran Al-Qur’an Al-Hadis dan Teori Ekonomi Islam 

Menurut Para Ahli (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 36 
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c. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dalam 

memperhatikan kemungkinan perbedaan-perbedaan peristiwa 

wurudnya hadis dan perbedaan periwayatan hadis. 

d. Melakukan kegiatan i’tibâr dengan melengkapi seluruh sanad. 

e. Mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. 

f. Membandingkan berbagai syarah hadis. 

g. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat 

pendukung. 

h. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. 

i. Menarik kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah.
56

 

2. Kajian Sosiologi dalam Memahami Hadis 

Sosiologi mempunyai dua akar kata yaitu socius dari bahasa Latin 

berarti “teman” dan logos dari bahasa Yunani yang berarti ilmu.Secara 

harfiah sosiologi berarti ilmu tentang pertemanan. Dari beberapa 

pengertian menurut beberapa ahli, sosiologi merupakan ilmu tentang 

kehidupan masyarakat yang objek kajiannya mencakup fakta sosial, 

definisi sosial, dan perilaku sosial yang menunjukkan hubungan interaksi 

sosial dalam suatu masyarakat.
57
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 Muhammad Yusuf, Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 

27-29. 
57

 Heru Kurniawan, Teori, Metode dan Aplikasi Sosiologi Sastra (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 

4. 
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Menurut Max Weber, sosiologi sebagai ilmu yang berusaha 

memahami masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya 

melalui penafsiran agar memperoleh suatu tujuan serta akibatnya.
58

 

Menurut Durkheim sosiologi mempelajari fakta-fakta sosial yang tidak 

hanya bersifat material tetapi juga non material seperti agama, budaya, dan 

lain sebagainya.
59

 

Dalam hal ini, objek penelitian sosiologi adalah masyarakat yang 

dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul akibat 

hubungan manusia dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi akan 

menyorot dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku 

tersebut bagaimana pola-pola interaksi masyarakat pada suatu waktu dan 

sebagainya.
60

 

Menurut Friediche seorang sosiolog naturalism, yang dikutip oleh 

Abdul Mustaqim, Nabi SAW merupakan seseorang yang mengkritik dunia 

sosialnya dan mengabarkan perlunya perubahan untuk mencegah 

malapetaka di masa yang akan datang. Ini akan memberikan isyarat bahwa 

hadis-hadis yang disabdakan Nabi SAW. dimaksudkan untuk memajukan 

dan mereformasi masyarakat. Karenanya pemahaman hadis juga harus 

progresif dan akomodatif dengan kondisi masyarakat kontemporer.
61
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 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 14. 
59

 Syahrial Syarbaini dan Rusdiyanta, 14. 
60

 Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, Kamus Sosiologi (Surakarta: PT. Aksara Sinergi 

Media, 2012), 171. 
61

 Mazida Naila Rohmah, “Kebijakan Protokol Kesehatan Dalam Perspektif Hadis (Kajian Hadis 

Tematik dengan Pendekatan Ilmu Sosiologi)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 31. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

28 

 

Artinya, penulis menggunakan pendekatan sosiologi adalah 

penerapan untuk memahami hadis Nabi SAW dengan memperhatikan dan 

mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat 

munculnya hadis. Penerapan yang dimaksud adalah penerapan hadis dalam 

kondisi sosial masyarakat yang saat ini terjangkit Covid-19. Sehingga 

tidak hanya menggunakan pemahaman secara tekstual namun juga 

kontekstual. Karena dalam memahami secara tekstual saja dapat 

menimbulkan pemahaman yang sempit, kaku, kurang fleksibel (lunak), 

dan kurang mengakomodasi
62

 perkembangan zaman. 
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Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, Kamus Antropologi (Surakarta: PT. Aksara Sinergi 

Media, 2012), 6. Akodomodasi dalam Kamus Sosiologi adalah suatu proses penyesuaian diri dari 
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interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Ini dapat 

digunakan untuk menyelesaikan pertentangan, entah dengan menghargai kepribadian yang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi lapangan dengan 

kata lain field research dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. 

Metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu cara kerja untuk dapat 

memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.
62

 Metode 

kualitatif menurut Kamus Antropologi adalah metode penelitian yang berupa 

deskripsi hasil penelitian berdasarkan penilaian-penilaian terhadap data yang 

di peroleh.
63

 

Penulis memilih metode kualitatif dikarenakan penelitian ini 

mengharuskan keterlibatan langsung dengan tokoh NU dan Muhammadiyah 

untuk mendapatkan beberapa fakta dan data di tengah-tengah kegiatan 

masyarakat yang mendeskripsikan tentang penanggulangan Covid-19 melalui 

hadis Nabi Muhammad SAW. dan tentang kontekstualisasinya dalam  

penanggulangan virus Covid-19 perspektif hadis. Oleh karena itu obyek yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah masyarakat. Sehingga penulis menggunakan 

pendekatan sosiologi untuk mengupas segala fakta sosial, definisi sosial, dan 
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2012), 147.Bandung: Alfabeta, 2018), 
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perilaku atau tindakan sosial yang semuanya telah ada dalam kehidupan 

masyarakat.
64

 

B. Lokasi Penelitian 

Sesuai yang telah tertera pada judul di atas, maka lokasi penelitian 

yang akan dilakukan adalah di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, 

Kabupaten Jember. Dengan fokus penelitian ada pada penanggulangan virus 

Covid-19 menurut tokoh NU dan Muhammadiyah. 

C. Subyek Penelitian 

Adapun jenis data penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif yaitu 

data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. 

Adapun yang termasuk data kualitatif di dalam penelitian ini adalah gambaran 

umum objek penelitian, meliputi letak geografis obyek, keadaan masyarakat, 

keadaan lingkungan di Desa Balung Kulon. 

Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data 

sekunder. Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti 

dokumen dan lain-lain.
65

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber 

data primer dan data sekunder sebagai berikut: 
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 Heru Kurniawan, Teori, Metode, dan Aplikasi Sosiologi Sastra (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 

14. 
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 Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 157. 
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1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dapat 

disebut sebagai data utama.
66

 Adapun yang menjadi sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah tokoh NU dan Muhammadiyah, masyarakat 

Desa Balung Kulon, dan perangkat pemerintah Desa Balung Kulon. 

2. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis dari 

sumber yang telah tersedia sehingga dapat disebut sebagai tangan kedua.
67

 

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

buku, skripsi, jurnal, thesis, disertasi, kitab, artikel, internet, ebook, 

aplikasi Maktabah Shâmilah, aplikasi perpustakaan dan berita yang terkait 

sebagai penunjang penelitian.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.
68

 Pada bagian ini 

diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.
69

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
66

 Mulyadi, Sistem Informasi Akuntansi (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 144. 
67

 Mulyadi, 144. 
68

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 104. 
69
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1. Observasi 

  Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua 

ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, 

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 

Melalui observasi penulis belajar tentang perilaku, dan makna dari 

perilaku tersebut.
70

 Teknik pengumpulan data ini dilakukan dan digunakan 

dengan cara mengamati bagaimana perilaku tokoh NU dan 

Muhammadiyah dalam menyampaikan dalil al-qur’an dan hadis mengenai 

Covid-19, bagaimana masyarakat mengimplementasikan hadis yang telah 

dipaparkan, bagaimana perilaku umat beragama menghadapi Covid-19. 

Penulis melakukan observasi ke rumah tokoh NU dan Muhammadiyah dan 

warga masyarakat yang terdampak di Desa Balung Kulon. Dengan 

observasi di atas, maka data yang diperoleh akan lebih tajam, lengkap, dan 

sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. 

2. Wawancara 

Esterberg mendefinisikan wawancara atau interview yakni “a 

meeting of two persons to exchange information and idea through question 

and responses, resulting in communication and joint contruction of 

meaning about a articular topic” yang artinya pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan, makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 106. 
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sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.
71

 

Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan wawancara penulis 

akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, hal ini tidak dapat 

ditemukan melalui observasi. Memang di dalam penelitian sosial 

didasarkan pada interview atau wawancara yang mendalam.
72

 Langkah-

langkah dalam wawancara untuk mengumpulkan data, yaitu: 

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. 

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan. 

c. Mengawali atau membuka alur wawancara. 

d. Melangsungkan alur wawancara. 

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 

f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 

g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
73

 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, biografi, kebijakan, dan peraturan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 
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 Sugiyono, 114. 
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 Sugiyono, 114. 
73
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Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa 

gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian 

kualitatif.
74

 

E. Analisis Data 

Menurut Kamus Sosiologi, analisis data adalah pengolahan data dalam 

suatu penelitian yang bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk 

yang mudah dibaca.
75

 Menurut Noeng Muhadjir pengertian analisis data 

adalah sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil 

observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. 

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu 

dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.
76

 Adapun teknik analisa data 

pada penelitian sebagai penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah pengumpulan data. 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya 

(triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari bahkan dapat 
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sampai berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan sangat banyak 

dan bervariasi.
77

 

2. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Seperti pepatah orang, 

semakin lama penulis ke lapangan, maka jumlah data akan semakin 

banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis 

data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
78

 

3. Penyajian Data 

  Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “the most 

frequent from of display data for qualitative research data in the past has 

been narrative text”. Artinya yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah difahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam 

melakukan penyajian data secara naratif juga dapat berupa tabel, grafik, 
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dan maupun data yang berbentuk dokumen kemudian disajikan dalam 

bentuk naskah.
79

 

4. Penarikan Kesimpulan 

  Mengambil kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah 

berupa temuan baru yang sebelumnya belum ada atau tidak ada dalam 

penelitian atau belum dibahas dalam kajian terdahulu. Temuan ini dapat 

berupa deskripsi naratif atau gambaran suatu objek yang masih belum 

terlihat jelas sehingga setelah melewati proses penelitian akan terjawab 

dengan fokus permasalahan yang dikaji.
80

 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji 

data yang diperoleh.
81

 Banyak cara untuk menguji kredibilitas data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain sebagai 

berikut: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Keikutsertaan penulis sangat menentukan dalam pengumpulan 

data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, 

tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan penulis pada latar 

penelitian. Maksudnya adalah memungkinkan penulis terbuka terhadap 
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pengaruh ganda, yaitu faktor kontekstual dan pengaruh intern penelitian 

itu sendiri.
82

 

2. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan 

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri dengan perhatian kepada 

hal-hal tersebut secara rinci. Faktor yang ditekankan adalah ketelitian dari 

penulis dalam menelaah kasus yang menonjol sehingga dapat memahami 

keberadaan kasus tersebut.
83

 

3. Triangulasi 

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.
84

 

a. Triangulasi Sumber 

Untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh penulis sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member check) dengan tiga sumber data. 
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b. Triangulasi Teknik 

 Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dnegan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya untuk mengecek data dapat melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka penulis akan 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan 

untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 

c. Triangulasi Waktu 

 Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara akan 

memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya, 

dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau 

teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Apabila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-

ulang sehingga sampai ditemukan kepastian data darinya.
85

 

d. Analisis Kasus Negatif 

Melakukan analisis kasus negatif berarti penulis mencari data 

yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah 

ditemukan. Apabila tidak ada lagi data yang mendapatkan data-data 

yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka penulis 

mungkin akan mengubah temuannya.
86
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e. Menggunakan Bahan Referensi 

Referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang 

telah ditemukan oleh penulis. Dalam laporan penelitian, sebaiknya 

data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau 

dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.
87

 

f. Mengadakan Membercheck 

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi 

data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh 

dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang 

dimaksud sumber data atau informasi.
88

 

G. Tahap-Tahap Penelitian        

 Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan 

desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.
89

 Tahap-

tahap yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut.
90

 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Pemilihan topik 

b. Eksplorasi informasi 

c. Menentukan fokus penelitian 
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2. Tahap Pelaksanaan 

a. Pengumpulan sumber data 

b. Persiapan penyajian data 

c. Penyusunan laporan 

3. Kesimpulan 

Pada bagian ini ditarik dari keseluruhan pembahasan untuk 

menjawab fokus penelitian. Dan saran yang dituangkan hendaknya 

mengacu atau bersumber dari temuan penelitian dan pembahasan dari hasil 

penelitian.
91
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 
A. Gambaran Objek Penelitian 

Praktik keberagamaan masing-masing wilayah memiliki ciri khas 

tersendiri termasuk wilayahnya dalam konteks menghadapi fenomena Covid-

19. Semisal, di daerah Balung Kulon yang menjadi obyek penulis dalam rangka 

aktualisasi hadis-hadis tentang pencegahan Covid-19. Antara praktik yang telah 

diajarkan oleh Rasulullah SAW. dalam menghadapi fenomena virus pada saat 

ini, tentu memiliki perbedaan. Dalam konteks keindonesiaan khususnya 

masyarakat Balung, terdapat aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah guna meminimalisir terhadap Covid-19, seperti seperti social 

distancing, PSBB, PPKM, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga 

jarak, dan sebagainya. Sebagai sebuah praktik, yang telah dilakukan umat 

beragama Islam yang ada di Balung dan bagaimana paham mereka dalam 

praktik meminimalisir Covid-19 tersebut. 

Apakah ada sebuah ulasan bagaimana paham para para tokoh NU dan 

Muhammadiyah itu sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Pada bab ini 

akan dibahas ulasan-ulasan dari tokoh NU dan juga Muhammadiyah terkait 

pemaknaan hadis yang dikontekstualisasikan dengan konteks kebijakan-

kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
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1. Sejarah Desa Balung Kulon 

Balung Kulon adalah salah satu desa dari delapan desa di 

Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa Balung Kulon 

terletak di bagian selatan Kabupaten Jember. Jarak sekitar 24 km dari pusat 

kota, dapat ditempuh kurang lebih 45 menit. Namun, jika sudah hari kerja 

bisa sampai 1 jam karena saling berdesakan di perjalanan. Penduduk 

setempat rata-rata menjadi petani selebihnya bekerja sebagai wiraswasta, 

pegawai, pedagang dan buruh.  

Seperti kebanyakan, pada desa lain di Kabupaten Jember. 

Masyarakat Balung Kulon terdiri atas suku Jawa, Madura, Cina, dan Arab. 

Tetapi bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Jawa dan Madura. 

Adapun batas-batas dari Desa Balung Kulon diantaranya: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balung Lor. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wonosari. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balung Kopi. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tutul.
91

 

 Asal usul nama Balung Kulon berawal dari kata Balung dan Kulon. 

Kata Balung berarti belung dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia 

berarti tulang. Sedangkan kata kulon berarti Barat, sehingga makna dari 

Balung Kulon adalah tulang yang ada di bagian Barat. Setelah penelusuran 

melalui beberapa tokoh untuk mengkonfirmasi apakah memang benar cerita 

                                                           
91

 Profil Desa/Kelurahan Balung Kulon Tahun 2022. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

43 
 

tersebut. Penulis melakukan orservasi melalui beberapa sesepuh desa dan 

didapatkan kesamaan cerita. 

Dahulu, sebelum terbentuk perkampungan atau pedesaan. Balung 

Kulon masih menjadi sebuah hutan belantara. Orang Jawa kerap menyebut 

dengan nama alas. Di sebuah lahan di situ terdapat sebuah pohon Asam. Di 

bawah pohon tersebut ada seorang pakwok dan mbokwok atau dalam bahasa 

Indonesia berarti kakek dan nenek. Nenek tersebut meminta kepada kakek 

untuk diambilkan Tawon atau Lebah. 

Lebih tepatnya mengambil gawar. Gawar ini merupakan telur dari 

Lebah yang dapat dimasak atau digoreng. Sang nenek menunggu kakek di 

bawah sedangkan kakek sudah memanjat pohon tersebut. Nenek tersebut 

menunggu lama di bawah pohon dengan bergumam, “kok ndak mudun-

mudun.” Artinya adalah kok tidak turun-turun. Akhirnya setelah itu jatuh di 

arah Barat sebuah tulang. Kemudian nenek berkata, “lapo kok belung iki 

sing mudun.” Artinya kenapa kok tulang ini yang turun. 

 Lalu jatuh lagi itu di arah Utara. Sama jenisnya yang jatuh bukan 

yang diminta nenek melainkan tulang lagi. Terus jatuh lagi di bagian 

Selatan. Hingga, sekian lama kakek ditunggu tidak menampakkan diri. 

Setelah menunggu yang jatuh adalah sebuah tulang tiga arah. Si nenek 

beikrar atau membuat suatu kesimpulan bahwa kakek itu sudah meninggal. 

Akhirnya nenek berkata, “Balung sing ceblok nang Kulon nek enek rejane 

zaman tak jenengi Balung Kulon, sing ngalor tak jenengi Balung Lor, sing 

kidul tak jenengi Balung Kidul.” Artinya tulang yang jatuh di arah Barat 
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jika nanti terbentuk sebuah perkampungan diberi nama Balung Kulon, yang 

dari Utara diberi nama Balung Lor, sedangkan yang Selatan diberi nama 

Balung Kidul.
92

 

2. Letak Geografis Desa Balung Kulon 

Desa Balung Kulon terletak di Kabupaten Jember bagian Selatan. 

Desa Balung Kulon termasuk dalam Kecamatan Balung dari 31 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Jember. Lahan terluas merupakan lahan 

persawahan atau pertanian. Untuk tanah terluas  posisi kedua yakni tanah 

pemukiman warga. Berikut luas daerah Desa Balung Kulon adalah 767,3 

ha yang terdiri dari: 

Tabel 4.1 

Jenis Tanah Desa/Kelurahan Balung Kulon Tahun 2022 

 

No. Nama Tanah Luas 

1. Tanah Sawah 420,67 ha 

2. Tanah Kering 214,63 ha 

3. Tanah Perkebunan 80 ha 

4. Tanah Fasilitas Umum 52 ha 

 Total 767,3 ha
93

 

Sumber: Data Jenis  Tanah   Desa 

Balung Kulon Tahun 2022 

 

Desa dengan tersebut dipimpin oleh Kepala Desa yang di pilih 

secara demokrasi oleh warga masyarakat. Pada saat ini desa Balung Kulon 

dipimpin oleh satu orang Kepala Desa, satu orang Sekretaris Desa, tiga 

orang Kepala Seksi, tiga orang Kepala Urusan, tiga orang Staff, dan empat 
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orang Kepala Dusun. Dengan tambahan pelayanan perawatan desa 

sebanyak dua orang.
94

 

Berkaitan dengan pelayanan pemerintahan Desa Balung Kulon 

kepada masyarakat sangat memuaskan. Dalam beberapa pertemuan secara 

langsung ketika wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Balung 

Kulon, terpapar bahwa dalam memberikan pelayanan terkait adminstrasi, 

kependudukan, pertanahan, sosial-kemasyarakatan, dan lain-lain 

dilaksanakan secara cepat dan cekat. Mengenai balai desa sebagai pusat 

pemerintahan terletak di bagian Utara desa. Dilengkapi dengan mushola 

dan juga rumah dinas Kepala Desa. Adapun para pegawai yang telah 

membantu terlaksananya pemerintahan sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Struktur Pemerintahan Desa Balung Kulon Tahun 2022 

 

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA BALUNG KULON 

KECAMATAN BALUNG KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 

NO. NAMA JABATAN 

1. Langgeng Supriyanto Kepala Desa 

2. Kiyamul Laili Sekretaris Desa 

3. Evi Wulandari Kepala Seksi Pemerintahan 

4. Restu Septia Pribadi Kepala Seksi Kesejahteraan 

5. Ahmad Fathoni Kepala Seksi Pemerintahan 

6. Nanang Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 

7. Muslihatun Kepala Urusan Keuangan 

8. Ahmad Fahmi Mualim Kepala Urusan Perencanaan 

9. Resamalia Destiawati Staff 

10. Ahmad Nasrullah Staff 

11. Anggi Rahmayanti Staff 

12. Edy Ruditono Kepala Dusun Krajan Lor 

13. Akhmad Bukhori 

Muslim 

Kepala Dusun Krajan Tengah 
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14. Wawan Syaifudin Kepala Dusun Krajan Kidul 

15. Muharrom Rusiana Kepala Dusun Karanganom
95

 

Sumber: Data Struktur Pemerintahan  

    Desa Balung Kulon Tahun 2022 

 

3. Penduduk 

Penduduk merupakan elemen yang harus ada di dalam sebuah desa. 

Tanpa adanya penduduk, pemerintahan desa tidak dapat terlaksana. Sejak 

merebaknya wabah Covid-19 pemerintah Desa Balung Kulon semakin 

disiplin dalam segala hal. Seperti halnya vaksin, seluruh penduduk Desa 

Balung Kulon diwajibkan untuk vaksin. Khusus anak-anak yang masih 

sekolah yang harus segera vaksin karena kelak akan menjadi pewaris 

bangsa. Sebagai warga negara yang baik maka sudah selayaknya bagi orang 

tua untuk mengerti dan saling bekerja sama menjaga keutuhan negara. Baik 

warga baru ataupun pendatang harus diwajibkan sudah vaksin. 

Warga pendatang wajib mendatangi kantor desa untuk melaporkan 

jika hendak menjadi bagian dari warga Balung Kulon. Karena, akan dicatat 

dalam buku induk sebagai warga asli desa tersebut. Penduduk Balung 

Kulon tercatat dalam dalam data induk sebanyak 12.450 jiwa. Adapun 

penertiban data tersebut dapat dilihat antara lain: 

Tabel 4.3 

Penduduk Desa Balung Kulon Tahun 2022 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 6.223 

2. Perempuan 6.227 

 Total 12.450
96

 

 Sumber: Daftar Penduduk Desa Balung Kulon Tahun 2022 
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4. Agama 

Agama menjadi petunjuk kehidupan bagi umat manusia. Agama 

merupakan keyakinan dan kepercayaan yang mengatur seluruh elemen 

kehidupan. Pengajaran dalam agama, menjadi acuan dalam bersikap dan 

bertingkah laku. Sehingga memberikan pengaruh luar biasa dalam 

kehidupan sehari-hari. Begitu halnya dengan Indonesia dengan 

keberagaman agama yang saling berdampingan. Dengan saling menghargai 

dan menghormati mewujudkan perdamaian bagi seluruh masyarakat.
97

 

Di Balung Kulon, agama yang yang diyakini terdapat 4 agama, 

antara lain Islam, Kristen, Katolik, dan Budha. Keanekaragaman tersebut 

membuat masyarakat lebih erat dalam bersosialisasi. Dapat dilihat ketika 

sudah di desa, maka akan lebih terlihat kekeluargaan yang terbentuk ketika 

terdapat suatu acara atau hajatan untuk saling membantu. Dengan 

demikian, agama sangat kental dengan adat atau kebiasaan yang 

memperlihatkan ciri khas masing-masing. Masyarakat Desa Balung Kulon, 

mayoritas beragama Islam. Berikut agama yang dianut di Desa Balung 

Kulon: 

Tabel 4.4 

Penganut Agama Desa Balung Kulon Tahun 2022 

No. Agama Total 

1. Islam 12.434 

2. Kristen 8 

3. Katholik 7 

4. Budha 1 

 Jumlah 12.450
98

 

Sumber: Daftar Penganut Agama Desa Balung  Kulon  Tahun 2022 
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Kendati demikian, para tokoh masyarakat banyak mengadakan 

kegiatan keagamaan. Pada umumnya diadakan pada malam hari. Seperti 

sholawatan dan rutinan pengajian pada hari Kamis malam Jumat untuk 

jamaah laki-laki. Lalu untuk jamaah perempuan pada hari Senin malam 

Selasa dan hari Sabtu malam Minggu. Rutinan tersebut dilakukan seminggu 

sekali.
99

 

5. Pendidikan 

Pada saat ini, pendidikan mengalami perubahan-perubahan. Hal 

tersebut terjadi karena banyak faktor, baik dari perubahan zaman, politik, 

kebiasaan dan masih banyak lagi. Pada kondisi wabah Covid-19, 

pendidikan mengubah haluan agar dapat beradaptasi dan terus terjaga 

keberlangsungannya. Hal tersebut tentunya memberi dampak yang sangat 

besar bagi para pelajar. Kebiasaan baru terbentuk dengan sendirinya. Yang 

sebelumnya tidak memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya 

menjadi wajib mematuhi peraturan tersebut.  

Peraturan tersebut dilakukan, sebagai salah satu cara menjaga 

generasi muda dari arus global yang sangat deras dalam mengubah 

kehidupan mereka. Dengan mencerdaskan generasi bangsa dari generasi ke 

generasi selanjutnya. Dapat memberi rambu-rambu kepada pelajar untuk 

tetap berpegang erat dengan budaya bangsa. Berikut adalah daftar tingkatan 

pendidikan yang berada di Desa Balung Kulon antara lain: 
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Tabel 4.5 

Tingkatan Pendidikan Desa Balung Kulon Tahun 2022 

 

No. Tingkatan Pendidikan Jumlah 

1. Tamat S-1 241 

2. Tamat D-1 6 

3. Tamat D-2 28 

4. Tamat SMA 1.074 

5. Tamat SMP 1.600 

6. Tamat SD 4.071 

7. Tamat SLB B 1 

8. Tidak Pernah Sekolah 430 

9.  Tidak Tamat 965 

10. Sedang Sekolah  2.742 

11. Belum Sekolah 25
100

 

Sumber: Daftar Tingkatan Pendidikan  

Desa Balung Kulon Tahun  

2022 

 

6. Ekonomi 

Sama halnya dengan pendidikan, perekonomian pun juga tak kalah 

pesat. Memenuhi kebutuhan menjadi alasan untuk bertahan hidup. 

Persaingan demi persaingan ekonomi, ditandai dengan kecepatan arus 

teknologi. Namun, tak luput dari pandangan pemerintah, bahwa di desa 

juga terdapat potensi yang besar untuk membantu meningkatkan 

perekonomian negara. Di Balung Kulon pusat utama perekonomian 

didominasi oleh pertanian. Akan tetapi juga terdapat sumber mata 

pencaharian yang cukup terkenal dan telah mengimpor barang negeri keluar 

negeri yakni kerajinan. Barang tersebut berupa Djimbe, tak banyak 

masyrakat yang tertarik untuk menjadi seorang pengrajin di Balung Kulon. 

Sebagian besar, mayoritas warisan dari para nenek moyang mereka adalah 
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berupa lahan pertanian.
101

 Berikut jenis pekerjaan masyarakat Desa Balung 

Kulon: 

Tabel 4.6 

Jenis Pekerjaan Desa Balung Kulon Tahun 2022 

 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. Buruh usaha hotel dan penginapan 

lainnya 

30 

2. Buruh usaha jasa hiburan dan 

pariwisata 

3 

3. Buruh usaha jasa informasi dan 

komunikasi 

3 

4. Dukun tradisional 5 

5. Dukun/paranormal/supranatural 2 

6. Satpam/security 2 

7. Seniman/artis 36 

8. POLRI 3 

9. Petani  2.474 

10. Tukang gigi 12 

11. TNI 2 

12. Nelayan 12 

13. Pemilik Perusahaan 7 

14. Tukang Las 12 

15. Pemulung 17 

16. Tukang Cukur 15 

17. Tukang Anyaman 2 

18. Tukang Jahit 68 

19. Tukang Listrik 6 

20. Bidan Swasta 4 

21. Montir 11 

22. Tukang Batu 133 

23. Tukang Sumur 8 

24. Tukang Rias 12 

25. Tukang Kue 18 

26. Tukang Kayu 28 

27. Ahli Pengobatan Alternatif 3 

28. Pengraji Industri Rumah Tangga 628 

29. Pembantu Rumah Tangga 53 
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30. Guru Swasta 95 

31. Karyawan Honorer 107 

32. Karyawan Perusahaan Swasta 96 

33. Pedagang Barang Kelontong 3 

34. Buruh Harian Lepas 723 

35. Buruh Tani 795 

36. Wiraswasta 1.243 

37. Pemuka Agama 12 

38. Pegawai Negeri Sipil 254 

39. Purnawirawan/Pensiunan 44 

40. Sopir 8 

41. Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap 116 

42. Ibu Rumah Tangga 1.621 

43. Pelajar 2.280
102

 

Sumber: Daftar Mata Pencaharian  

Pokok Desa Balung Kulon  

Tahun 2022 

 

B. Penyajian Data dan Analisis Data 

1. Hadis-Hadis Tentang Penanggulangan Virus Covid-19 

a. Hadis tentang Pembatasan Sosial 

Pembatasan sosial dikenal dengan social distancing ramai 

diperibncangkan. Pembatasan sosial masyarakat berupa PPKM atau 

pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan juga PSBB yakni 

pembatasan sosial berskala besar. Pada saat Covid-19 melanda PPKM 

dan PSBB diberlakukan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Tidak 

hanya itu, pemerintah juga menerapkan protokol kesehatan yang harus 

selalu dipatuhi. Antara lain mencuci tangan, memakai masker, menjaga 

jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas (jika tidak perlu 

keluar rumah sebaiknya tetap berada di dalam rumah). Social 

distancing dirancang untuk mengurangi interaksi antara orang-orang 
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dalam komunitas yang lebih luas. Sebagaimana anjuran pemerintah di 

atas sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang telah dilakukan di 

masa lampau, sebagai berikut: 

ثَ َنا َعْبُد اللَِّو ْبُن يُوُسَف، أْخبَ َرنَا َماِلٌك،  َأنَّ  َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعاِمرٍ  َحدَّ
أا ِإَل  َخرَجَ  ُعَمرَ  ا َكاَن ِبَسرَْغ بَ َلَغُو َأنَّ لشَّ أ ِم، فَ َلمَّ َعْبُد الرَّْْحَِن ِم فََأْخبَ رَُه الَوبَاَء َقْد َوَقَع بِالشَّ

ْعُتمْ  ِإَذا: َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَالَ : َعْوفٍ  ْبنُ  بِِو بَِأْرٍض َفاَل تَ ْقَدُموا  َسَِ
 3ِِٓٔبَا، َفالَ ََتُْرُجوا ِفرَارًا ِمْنوُ  َوِإَذا َوَقَع بَِأْرٍض َوأَنْ ُتمْ  َعَلْيِو،

Ṣahȋh Bukhârȋ 5730: Telah menceritakan kepada kami Abdullâh ibn 

Yûsuf telah mengabarkan kepada kami Mâlik dari Ibn Shihâb dari 

„Abdullâh ibn „Ȃmir bahwa „Umar pernah bepergian menuju Shâm, 

ketika dia sampai di daerah Sargh, diberitahukan kepadanya bahwa 

negeri Shâm sedang terjangkit wabah penyakit menular, lantas 

„Abdurrahman ibn „Aûf memberitahukan kepadanya bahwa Rasulallah 

SAW. bersabda: “Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkit 

suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia 

menjangkiti suatu negeri dan kalian berada didalamnya, maka 

janganlah kalian keluar dan lari darinya.” (HR. Bukhârȋ) 

 

Hadis ini dapat dipahami dengan cara tekstual sesuai makna 

yang sebenarnya. Bahwa Rasulullah mengajak orang-orang beriman 

untuk menghindari tempat yang terjangkit wabah penyakit dan 

melarang keluar dari negeri yang terkena wabah. Wabah Covid-19 

yang mulanya hanya beberapa daerah menjadi merebak ke seluruh 

penjuru dunia. Sehingga, tidak lain untuk melindungi diri sendiri tetapi 

juga kemaslahatan orang sekitarnya. Hadis di atas mengatakan bahwa 

janganlah kalian menuju ke tempat yang terjangkit wabah sebagaimana 

yang dipaparkan oleh Bapak Nur Holis sebagai berikut: 
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“Bentuk menghindarinya tentu kita menjauhkan sejauh-jauhnya 

bȋr min al-majdû kamâ tafirru min al-hasanȋ, jauhilah kamu 

dari bencana sebagaimana kamu lari dari singa.”
104

 

 

Artinya ketika terdapat suatu bencana atau wabah maka bentuk 

menghindari wabah tersebut adalah dengan tidak mendatangi tempat 

terjadinya wabah. Sebagaimana dalam kaidah fikih. Salah satunya 

bahwa menjaga nyawa atau diri yang merupakan bagian dari dasar-

dasar agama. 

“Otomatis kan antara ajaran agama kan ana mabâdi al-

khamsah, ada lima dasar-dasar agama. Di antaranya kan 

hifdhun nafs menjaga nyawa atau diri. Kalau kita itu ibaratnya 

menjaga kesehatan tetap merupakan ajaran agama, harus kita 

jaga. Terus kemudian, maksudnya kalau menjaga diri dari 

Covid itu yang bagaimana, menjaga dirinya yang 

bagaimana.”
105

 

 

Untuk mencegah penyebaran wabah Covid yang lebih luas. 

Maka sudah selayaknya masyarakat sadar. Akan pentingnya menjaga 

diri dari sesuatu yang membahayakan harus lebih ditingkatkan. Makna 

dari hadis tersebut telah jelas secara tekstual yakni mengenai 

pelarangan pergi ke suatu negeri yang terjangkit wabah dan larangan 

meninggalkan suatu negeri tersebut. Sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya penularan. Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh 

Bapak Mahrus tentang menjaga nyawa:  

“Kalau kita kaji di fikih, itu ada yang namanya hifdhun nafs 

penyelamatan jiwa. Jadi, menjaga jiwa itu termasuk kewajiban, 

di antara menjaga yang lain. Ada yang menjaga harta, menjaga 

kehormatan, dan sebagainya. Menjaga jiwa itu termasuk yang 
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terkait dengan bisa dikaitkan dengan wabah sekarang jadi 

menjaga jiwa itu wajib.”
106

 

 

Menjaga jiwa dalam arti memiliki tanggung jawab untuk 

menghidupi keluarga ini merupakan kewajiban seseorang untuk 

memenuhi kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan ini tentu para 

pekerja mengerahkan seluruh jiwa raganya. Dengan segala perbedaan 

pekerjaan. Maka, pemerintah pun tentunya tidak akan membuat keruh 

terkait hal tersebut. Sehingga boleh bekerja di luar rumah dalam 

rangka memang untuk memenuhi kebutuhan. Dan sesama warga 

masyarakat tentunya juga harus tawâssuṭ dengan saling menasihati dan 

saling mengingatkan. Agar selalu mematuhi protokol kesehatan. 

b. Hadis tentang Karantina dan Isolasi 

Karantina berarti pembatasan pergerakan orang yang diduga 

telah terkena penyakit menular tetapi tidak sakit. Baik karena mereka 

tidak terinfeksi atau karena mereka masih dalam masa inkubasi. 

Sedangkan isolasi adalah memisahkan orang yang sakit dengan yang 

tidak sakit. Berikut hadis mengenai karantina dan isolasi:  

ْعُت أَبَا ُىَريْ رََة، َعِن النَِّبِّ َصلَّى ا  هللُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَال:قَاَل أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْْحَِن: َسَِ
ِصحِّ الَ تُورُِدوا

ُ
ْمِرَض َعَلى امل

ُ
 7ٓٔامل

 

Ṣahȋh Bukhârȋ 5773: Telah menceritakan kepadaku Abû Salamah ibn 

„Abdurrahman bahwa Abû Hurairah dari Nabi SAW. berkata: “Saya 

mendengar Rasulullah SAW. bersabda”: “Janganlah kalian 

mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat.” (HR. Bukhârȋ) 
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Dalam upaya menangani wabah Covid-19 yang semakin 

meluas. Pemerintah telah bergerak untuk menanggapi dengan 

melakukan tindakan preventif. Untuk menghadapi ganasnya penyakit 

tersebut. Salah satu yang telah diterapkan adalah memberi himbauan 

untuk menjalankan aktifitas di rumah dengan keluar seperlunya saja. 

Namun, tidak semua orang dipukul rata dengan hal tersebut. 

“Berdiam diri di rumah bagi mereka yang terkena, bukan semua 

orang. Jadi itu jangan di salah tafsirkan loh ya. Kalau saya diam 

di rumah terus kapan saya kerja, siapa yang memberi anak dan 

istri selama ini, kalau hanya menggantungkan pemerintah 

terbatas sekali. Tidak, jangan salah tafsir, yang disuruh diam di 

rumah mereka yang terjangkit. Dengan harapan biar mereka 

tidak menambah penyakit pada yang lain. Yang kedua, sudah 

tahu di sana ada wabah masa mau nerjang arus."
108

 

 

Pemerintah memberi anjuran untuk bekerja di rumah. Namun, 

berbeda halnya dalam keadaan yang memungkinkan seseorang tidak 

dapat bekerja dari rumah. Mereka yang harus bekerja di luar rumah 

memungkinkan terkontaminasi dengan penderita. Sehingga, karena 

memberi nafkah adalah bentuk ibadah yang wajib untuk menghidupi 

keluarga dalam bertahan hidup. Hak dan kewajiban menjadi dua hal 

yang tidak terpisahkan. Sebagaimana Allah berfirman sebagai berikut: 

 
 َوَعَلى اْلَمْوُلْوِد َلوُ رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُرْوِف اَل ُتَكلَُّف ن َ ْفٌس ِاالَّ ُوْسَعَها109

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian 

dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 

kesanggunggapannya.” (QS. Al-Baqarah 2:233) 
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Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Abdur sebagai berikut: 

 “Karena Covid itu sistem penyerangannya kan ganas ya, jadi 

kita harus menghindari tidak boleh kita menentang arus.“
110

 

 

Bukan malah mentang tetapi harus sadar diri dengan 

mengulurkan tangan bahwa sudah sepantasnya berkewajiban menjaga 

nyawa orang lain harus dilakukan. Dengan tetap patuh terhadap 

protokol pemerintah. Berkaitan dengan upaya berdiam diri di rumah 

hadis Nabi juga menegaskan tindakan pencegahan, sebagai berikut; 

ثَ َنا َعْبُد اللَِّو ْبنُ  ثَ َنا َداُوُد يَ ْعِِن اْبَن َأِب اْلُفرَاِت، قَاَل: َحدَّ َمِد، َحدَّ ثَ َنا َعْبُد الصَّ  َحدَّ
ْبِن يَ ْعَمَر، َعْن َعاِئَشَة، أَن ََّها قَاَلْت: َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو  يَ َعْن يَْ  بُ َرْيَدَة،

َعثُُو  َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: فََأْخبَ َرِن  اُعوِن؟َوَسلََّم َعِن الطَّ  أَنَُّو َكاَن َعَذابًا يَ ب ْ
اللَُّو َعَلى َمْن َيَشاُء، َفَجَعَلُو َرْْحًَة لِْلُمْؤِمِننَي، فَ َلْيَس ِمْن َرُجٍل يَ َقُع الطَّاُعوُن، فَ َيْمُكُث ِف 

ا يَ ْعَلُم أَنَُّو اَل ُيِصيُبُو ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّو َلُو ِإالَّ َكاَن َلُو ِمْثُل َأْجِر ُُمَْتِسبً  بَ ْيِتِو َصاِبرًا
ِهيدِ   111الشَّ

Musnad Ahmad ibn Hanbal 26139: Telah menceritakan kepada kami 

„Abd al-Ṣamad, telah menceritakan kepada kami Dâwud yakni ibn Abȋ 

al-Furât, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami „Abdullâh ibn 

Buraidah, dari Yahya ibn Ya‟mar, dari „Ȃisyah, ia berkata, Rasûlallâh 

SAW bersabda perihal Ṭâûn, lalu Rasûlullâh SAW memberitahukanku, 

sesungguhnya dahulu Ṭâûn adalah azab yang dikirimkan Allah kepada 

siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan tetapi Ia menjadikannya rahmat 

bagi orang-orang yang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa 

Ṭâûn, kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta 

mengharapkan ridha-Nya seraya menyadari bahwa Ṭâûn tidak akan 

menimpanya selain telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia 

akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. 

(HR. Ahmad) 
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Secara tekstual hadis ini menjelaskan berbagai upaya lahir dan 

batin. Ketika suatu wabah penyakit seperti Covid-19 yang telah 

mewabah ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Balung Kulon. 

Kalimat “Dahulu Ṭâûn adalah azab dari Allah.” Menunjukkan bahwa 

wabah penyakit yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Hingga saat 

ini yang mulai mereda dan hampir benar-benar hilang bukanlah azab 

tetapi ujian atau cobaan yang Allah timpakan kepada orang-orang yang 

Dia kehendaki. Tidak seorang pun yang mampu menghindari dari 

wabah penyakit tersebut. 

Dan Allah tidak akan menimpakan wabah kepada orang-orang 

yang Allah lindungi. Ketetapan Allah sangatlah adil dengan segala 

kekuasaan-Nya. Tidak mungkin Allah menyakiti seorang hamba-Nya. 

Sehingga wabah tersebut dapat dijadikan sebagai rahmat bagi orang-

orang yang senantiasa meyakini bahwa tidak ada yang terjadi di alam 

semesta ini melainkan atas pengaturan zat-Nya Yang Maha mengatur 

segala urusan di muka bumi. Hanya kepada tuntunan syariat-Nya 

manusia berlindung dari segala ketentuan dan ketetapan. 

Penurunan wabah penyakit yang dirasakan di seluruh dunia. 

Tidak lain karena Allah memiliki tujuan tersendiri untuk menyadarkan 

akan pentingnya kebersihan. Covid-19 melatih seluruh manusia untuk 

lebih memperhatikan kehidupan mereka. Sebagaimana yang 

dipaparkan oleh Bapak Robit : 
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“Sesungguhnya pada  awal mulanya Covid-19 jika dikaitkan 

dengan Ṭâûn itu adalah azab atau bencana lah yang diutus oleh 

Allah pada orang yang Dia kehendaki dalam arti bencana. Tapi, 

di dalam menghadapi bencana itu ndak semua bencana, bencana 

itu memang bentuknya satu. Tetapi korbannya itu bisa menjadi 

dua, dalam arti kalau untuk orang-orang yang ingkar itu 

menjadi azab. Kan diantaranya ada diketerangan itu, Ṭâûn itu 

merupakan azab yang diringankan pada umat-umat yang 

terdahulu. Tetapi jika yang terkena itu orang mukmin lain lagi, 

faja’alahû rahmatallil mukminȋn maka, justru wabah tersebut 

itu merupakan bentuk rahmat untuk orang mukmin. Makanya 

orang yang meninggal karena Ṭâûn itu yaitu di antara salah satu 

penyebab mati syahid itu Ṭâûn.”
112

 

 

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan tuntunan 

saat wabah, antara lain: 

1) Tidak keluar rumah 

Kalimat “Kemudian ia menahan diri di rumah” merupakan 

contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. ketika merebak 

wabah penyakit. Bahkan masyarakat memiliki selogan stay at 

home merupakan salah satu metode memutus penyebaran wabah 

Covid-19. Karena jika kerumunan masyarakat tidak dibatasi, 

niscaya penyebaran Covid-19 akan tetap aktif. Stay at home adalah 

pembatasan pergerakan berskala kecil dalam lingkup keluarga 

namun efektif dalam meminimalisir Covid-19. Adapun pemerintah, 

memberlakukan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. 

Dengan kebijakan ini, seluruh aktifitas manusia dipindahkan 

ke rumah masing-masing. Siswa/mahasiswa belajar di rumah atau 

daring. Kegiatan para karyawan dan ibadah pun dianjurkan di 
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rumah. Khusus untuk para pekerja dapat tetap bekerja dengan 

syarat tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam Islam 

terdapat salah satu pilar yang wajib hukumnya mempertahankan 

nyawa. Dari pada mati dalam keadaan kelaparan. Lebih baik mati 

dalam keadaan memperjuangkan nyawa. Sebagai wujud dari 

berjuang dijalan Allah untuk keluarga. Kalimat “Menahan diri di 

rumah” dimaknai sebagai larangan mendatangi wilayah yang 

terdampak Covid-19 atau keluar ke wilayah yang terdampak 

Covid-19 ke wilayah lain sebagaimana yang dicontohkan oleh 

Rasulullah. Pada saat dahulu ketika terjadi wabah, salah satu 

sahabat Rasulullah yang tetap pergi ke negeri yang terkena wabah 

itu wafat. 

Salah satu implementasi hadis ini adalah larangan mudik dari 

wilayah ke wilayah lain yang terindikasi adanya penyebaran 

Covid-19. Larangan mudik ini bagian dari konsep yang telah Rasul 

terapkan. Ketika terjadi wabah penyakit. Sebagai salah satu dari 

sekian banyak solusi efektif untuk menghentikan laju wabah virus 

Covid-19 atau Corona ini dengan metode penguncian atau 

lockdown. 

2) Sabar 

Kalimat “Dengan sabar serta mengharapkan ridha-Nya” 

merupakan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW saat menahan diri 

di rumah. Sabar dalam arti menahan diri untuk tidak keluar. Dari 
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wilayah yang terkena wabah sampai berakhir masa pandemi Covid-

19. Semata-mata karena mengharap ridha dari Allah. Serta 

meyakini bahwa wabah yang terjadi adalah takdir dari Allah tanpa 

mengeluh dan putus asa. Orang yang bertahan di rumah saat wabah 

niscaya mendapatkan pahala syahid walaupun ia tidak sampai 

meninggal dunia. 

Oleh karena itu, perlunya menguatkan niat sebagai bentuk 

penghambaan dan selalu mendekatkan kepada Allah. Sesuai 

dengan firman Allah sebagai berikut: 

113اّلِذيَن َءاَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلْوبُ ُهْم ِبذِكرِاهلِل َأاَل ِبذِكرِاهلِل َتطَمِئنُّ الُقُلوبُ   

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 

menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 

hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi 

tenteram” (QS. ar-Ra‟ad 13: 28) 

 

Ayat ini membuat kita mengingat bahwa jika memberikan 

hati sepenuhnya kepada Allah maka hati merasa tenang. Seseorang 

terkadang dengan ringannya menyalahkan takdir. Padahal hanya 

Allah yang benar-benar memahami dan mengetahui keadaan semua 

hamba-Nya. Berbaik sangka, ikhtiar, lalu tawakal secara lahir 

maupun batin. Dapat mengarahkan kepada kepasrahan secara total. 

Namun, sabar harus diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh. 

Untuk mencegah penyebaran dan dampak buruk virus. Antara lain, 

sering berwudlu, menjaga kebersihan, memakai masker, setiap 
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 Al-Qur‟an, 13:28. 
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keluar rumah jika terdapat keperluan yang mendesak rajin cuci 

tangan, menjaga imunitas tubuh, menerapkan jaga jarak (social 

distancing/physical distancing).  

3) Meningkatkan Ibadah 

Kalimat “Serta mengharapkan ridha-Nya” adalah berupa 

usaha batin dalam menghadapi wabah Covid-19. Selama masa 

karantina di rumah. Hendaklah meningkatkan kualitas ibadah dan 

selalu memohon perlindungan dari Allah. Agar pandemi Covid-19 

segera lenyap dari Indonesia. Rumah dapat dijadikan sentral ibadah 

di saat wabah. Segala rangkaian ibadah dapat dilakukan secara 

perorangan maupun berjamaah bersama keluarga inti. 

Hadis ini ditutup dengan kalimat “Niscaya ia akan 

memperoleh ganjaran seperti pahala orang mati syahid” yaitu 

siapapun yang berjuang untuk menjaga jiwanya sendiri untuk 

menghadapi wabah Covid-19 dengan penuh kesabaran, berbaik 

sangka, berikhtiar dan bertawakal dengan baik niscaya meraih 

pahala seperti pahala orang yang wafat berjuang membela agama 

Allah SWT.
114

 Dengan demikian kebijakan-kebijakan pemerintah 

sudah sesuai dengan hadis Nabi sebagaimana yang telah 

diungkapkan oleh Bapak Mujiono: 
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“menurut saya apa yang dilakukan Indonesia ini sudah 

sesuai dengan apa yang dimaksud oleh hadis Nabi.”
115

 

 Pemerintah telah memberlakukan kebijakan-kebijakan yang 

sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Sebagai 

contoh untuk masa sekarang dan yang akan datang. Tentunya 

kebijakan pemerintah tak lepas dari dukungan para ulama yang 

telah berkontribusi dalam memutuskan kebijakan yang tidak 

bersinggungan dengan syariat Islam. 

c. Hadis Anjuran untuk Berobat 

Obat merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan untuk 

lantaran kesembuhan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mencari 

pengobatan beriringan dengan ikhtiar serta mengharapkan ridha-Nya. 

“Kebijakan pemerintah dikaitkan dengan hal itu. Koyok 

dilarang mendatangi, jangan berkerumun, itu kan masuk di situ. 

Tapi kalau ridlo Allah ya ini harus ikhtiarnya harus 

didahulukan.”
116

 

 

Jikalau ingin kesembuhan dari Allah. Maka usaha akan 

berbanding lurus dengan hasil. Ibaratnya jika kita mau berusaha, Allah 

akan memberi jalan kesembuhan. Dia menurunkan penyakit lengkap 

dengan obatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut: 

 

 

                                                           
115

 Mujiono, diwawancara oleh Penulis, 26 Maret 2022. 
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ُد ْبُن ُعَباَدَة اْلَواِسطِ  ثَ َنا ُُمَمَّ ثَ َنا يَزِيُد ْبُن َىاُروَن، َأْخبَ رَ َحدَّ ، َحدَّ َعْن نَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش،يُّ
ْرَداِء، قَاَل: قَاَل  ثَ ْعَلَبة ْبنِ  ْرَداِء، َعْن َأِب الدَّ ، َعْن أُمِّ الدَّ ُمْسِلٍم، َعْن َأِب ِعْمَراَن اْْلَْنَصارِيِّ

َواَء، َوَجَعَل ِلُكلِّ َداٍء َدَواًء َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ  اَء َوالدَّ : ِإنَّ اللََّو أَنْ َزَل الدَّ
 7ٔٔفَ َتَداَوْوا َواَل َتَداَوْوا ِِبَرَامٍ 

Sunan Abû Dawud 3874: Telah menceritakan kepada kami 

Muhammad ibn „Ubâdah al-Wâsiṭiy, telah menceritakan kepada kami 

Yazȋd ibn Hârûn, telah mengabarkan kepada kami Ismâ‟ȋl ibn „Ayyâsh 

dari Tha‟labah ibn Muslim dari Abû Imrân al-Anṣâri dari Ummu al-

Dardâ‟ dari Abû Dardâ‟, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: 

“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan 

menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah 

dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.” (HR. Sunan Abû 

Dawud) 

 

Rasulullah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam. 

Dengan beliau kita ditunjukkan kekuasaan-Nya di luar mindset (pola 

pikir) manusia. Bukan berarti Islam memandang sebelah mata pada 

usaha menyembuhkan suatu penyakit melalui obat. Namun, dengan 

atas dasar mencari kesembuhan memunculkan kesabaran.Sehingga 

memotivasi umat untuk terus melatih sabar saat diberi cobaan oleh 

Allah berupa sakit. Allah SWT memilik tentara yang tidak terlihat 

manusia untuk mengerahkan pasukan membantu manusia yang mau 

berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin asalkan manusia mau 

berusaha. 

Hadis di atas memberi rambu-rambu agar ketika diberi cobaan 

berupa sakit agar segera berobat. Namun, tidak boleh dengan sesuatu 

yang haram. Pada dasarnya jika berpikir lebih jauh lagi. Apabila masih 
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 Abû Dawud Sulaiman ibn Ash‟ath ibn Ishâq ibn Bashȋr ibn Shidâd ibn „Amâr, Sunan Abû 

Dawud, Juz 4 (Beirut: Maktabah al-„Ashriyyah, t.th.), 7. 
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terdapat yang halal mengapa harus yang haram dilakukan. Tentunya 

orang yang sakit dituntut untuk berusaha lebih agar teraih 

kesembuhannya. Karena setiap penyakit yang Allah turunkan akan 

diturunkan pula obatnya. Sebagaimana hadis berikut: 

ثَ َنا ا ثَ َنا َىاُروُن ْبُن َمْعُروٍف، َوأَبُو الطَّاِىِر، َوَأْْحَُد ْبُن ِعيَسى، قَاُلوا: َحدَّ  ْبُن َوْىٍب،َحدَّ
، َعْن َجاِبٍر، َعنْ َوُىَو اْبُن اْْلَارِ  َأْخبَ َرِن َعْمرٌ   ِث، َعْن َعْبِد َربِِّو ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأِب الزُّبَ ْْيِ

اِء بَ َرأَ بِِإذْ   َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيوِ   َوَسلََّم أَنَُّو قَاَل: ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء، فَِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الدَّ
 8ِٔٔن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ 

Ṣahȋh Muslim 2204: Telah menceritakan kepada kami Hârûn ibn 

Ma‟rûf dan Abû Ṭâhir, serta Ahmad ibn „Ȋsâ, mereka berkata: telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku 

„Amru yaitu Ibnu Hârith, dari „Abdu Rabbih ibn Sa‟ȋd, dari Abû 

Zubair, dari Jâbir, dari Rasulullah SAW. beliau bersabda: “Setiap 

penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu 

penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah azza 

wajalla.” (HR. Muslim) 

 

 Hal yang harus dipahami dan diyakini adalah setiap orang yang 

sakit, bahwa ketika ia telah berusaha berobat dan mendapat kesembuhan 

dari penyakitnya maka ia mesti berkeyakinan bahwa yang 

menyembuhkan ialah Allah semata. Usaha berobatnya dilakukan dengan 

atas dasar kehambaan-Nya dalam berikhtiar atau berusaha menuju 

kesembuhan. Obat yang diminum merupakan sarana atau perantara saja. 

Sedangkan kesembuhan yang didapatkannya adalah semata karena 

kehendak dan anugerah Allah, yang tanpa ikhtiar sekalipun jika Allah 

berkehendak maka Allah akan berkuasa untuk melakukannya. 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Anggi sebagai berikut: 
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“Jadi, berdoa dan berikhtiar kepada Allah ta‟ala. Bukan hanya 

berdoa saja tapi juga berusaha.”
119

 

 

 Wabah penyakit menular yakni Covid-19 tak lain merupakan 

ketetapan Allah SWT yang harus dilewati seluruh umat Islam di seluruh 

dunia. Salah satunya Indonesia, yang berhasil melewati semua kasus di 

berbagai pusat kota. Meski masih ada kasus positif Covid-19 tetapi 

setidaknya berhasil reda dengan usaha yang dipatuhi oleh seluruh 

masyarakat. Pemerintah memberi kebijakan kepada masyarakat bukan 

untuk unsur lain. Melainkan untuk kenyamanan dan keamanan negeri. 

 Kebijakan pemerintah berupa 5 M yakni memakai masker, 

mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi 

mobilitas (keluar rumah seperlunya) sudah tersusun rapi sedemikian 

rupa. Kebijakan-kebijakan pemerintah sangat sesuai dengan hadis-hadis 

di atas. Saling menyatukan kebersamaan untuk sama-sama menjaga diri 

sendiri. Menjadi langkah yang luar biasa bagi keutuhan setiap negara 

dibelahan dunia. 

  “Pada intinya ya Allah mengingatkan keislaman dari tiap manusia 

untuk lebih menjaga kebersihan dan yang bersangkutan 

tersebut.”
120

 

 

 Artinya Allah SWT hendak mengingatkan kepada seluruh manusia 

mengenai pentingnya menjaga kebersihan karena adalah sebagian dari 

iman maka akan terhindar dari segala bentuk penyakit dengan catatan 

juga bertawakal kepada Allah SWT. Islam merupakan agama rahmatallil 
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‘âlamȋn yang menjadi rahmat seluruh alam. Tidak hanya berlaku bagi 

umat muslim namun berlaku juga bagi non muslim.  

2. Asbabul Wurud 

 Dalam diskursus ilmu asbâbul wurûd dapat diartikan sebagai 

sebab-sebab atau latar belakang munculnya hadis. Berikut asbâbul wurûd 

hadis di atas: 

a. Asbâbul wurûd hadis tentang pembatasan sosial adalah ketika 

negeri Shâm di landa wabah penyakit yang menular yakni Ṭâûn 

sehingga mereka menerapkan lockdown di negeri Shâm yang 

terjangkit wabah. Kemudian pada saat itu akan di gelar pertemuan 

bangsawan di Shâm untuk kepentingan pemerintahan. Rasulullah 

melarang pertemuan dan menyerukan hadis tentang pembatasan 

sosial tersebut.
121

 Wabah penyakit pernah terjadi pada masa 

khulafaur rasyidin yakni Sayyidina „Umar ibn Khattab, lebih 

tepatnya pada bulan Râbi‟ul Awwal tahun kedelapan hijriyah. 

Sayyidina „Umar sempat berdebat dengan dengan Abû „Ubaidah, 

Gubernur Shâm soal wabah penyakit dan takdir. 

Wabah penyakit yang terjadi berada di wilayah Sargh, 

sebuah daerah yang berada di lembah Tabuk dekat dengan kota 

Shâm. Awalnya sang amirul mukminin berencana untuk 

melakukan kunjungan ke Shâm yang ketika itu sudah bergabung 

dengan kekuasaan Islam. Sesampainya di Sargh, dia bertemu 
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dengan Abû „Ubaidah ibn al-Jarrâh yang ketika itu menjabat 

sebagai Gubernur Syâm. Abû „Ubaidah memberi tahu Sayyidina 

„Umar bahwa wilayah Shâm sedang terjadi wabah penyakit. 

Mendapat kabar tersebut Sayyidina „Umar memutuskan berhenti di 

Sargh. 

„Abdullâh ibn „Abbâs seperti diriwayatkan dalam hadis 

„Abdurrahman ibn „Auf menceritakan bahwa ketika itu Sayyidina 

„Umar meminta dipanggilkan beberapa Muhâjirȋn sepuh. Sayyidina 

„Umar kemudian berdiskusi dengan tokoh-tokoh senior Muhâjirȋn. 

Kemudian terjadilah sebuah perdebatan antara tokoh senior 

Muhâjirȋn dengan Sayyidina „Umar. Ada yang menyarankan agar 

Sayyidina „Umar tetap melanjutkan perjalanan ke Shâm, tak sedikit 

ada yang meminta untuk kembali ke Madȋnah. 

Tidak ada titik solusi kemudian pertemuan itu dibubarkan. 

Sayyidina „Umar pun kemudian meminta Ibnu „Abbâs untuk 

memanggil orang-orang Anṣâr. Lagi-lagi tidak ada solusi karena 

terjadi perdebatan soal perlu tidaknya  Sayyidina „Umar pergi ke 

Shâm. Sayyidina „Umar berkata “Sekarang tinggalkan saja aku. 

Tolong panggilkan aku sesepuh Quraish yang dahulu hijrah pada 

peristiwa penaklukan kota Makkah.” Ibnu „Abbâs pun memanggil 

tokoh Quraish yang di maksud Sayyidina „Umar dan ternyata 

hanya tinggal dua orang saja. Akhirnya kepada Sayyidina „Umar 
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mereka menyarankan agar mengurungkan niat untuk mendatangi 

Shâm karena sedang terkena wabah penyakit. 

Sayyidina „Umar sepakat dan kembali ke Madinah.“ Aku 

akan berangkat besok pagi (ke Madinah) mengendarai 

tungganganku, maka kalian pun berangkat besok pagi 

mengendarai tunggangan kalian” kata Sayyidina „Umar. 

Abû „Ubaidah ibn al-Jarrâh tidak sepakat dengan keputusan 

Sayyidina „Umar tersebut.“Apakah engkau ingin lari dari 

takdir wahai amȋrul mukminȋn?” kata Abû „Ubaidah. “Iya, 

kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang 

lainnya,” jawab Sayyidina „Umar. Beliau masih berusaha 

untuk meyakinkan pilihannya kepada Abû „Ubaidah. 

Hingga kemudian datanglah „Abdurrahman ibn „Auf yang 

menjelaskan bahwa apa yang akan dilakukan oleh 

Sayyidina „Umar, persis dengan sabda Rasulullah SAW 

bahwa, “Apabila kalian mendengar ada suatu wabah di 

suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. 

Sebaliknya kalau wabah tersebut berjangkit di suatu daerah 

sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian 

keluar melarikan diri darinya.”
122

 

 

„Umar ibn Khattâb kemudian meminta Abû „Ubaidah untuk 

meninggalkan kota Shâm. Namun, Abû „Ubaidah menolak dan 

tetap tinggal di tempat tersebut. Dia kemudian terkena wabah dan 

wafat. Mu‟âdh ibn Jabâl yang menggantikan Abû „Ubaidah sebagai 

Gubernur Shâm juga wafat terkena wabah penyakit. Wabah 

penyakit di Shâm baru mereda setelah „Amr ibn „Aṣ menjabat 

menjadi gubernur. Dia mencoba menganalisa apa penyebab 

munculnya wabah dan kemudian melakukan isolasi, orang yang 

sakit dan sehat dipisahkan.
123
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b. Asbâbul wurûd hadis tentang karantina dan isolasi sebagaimana 

yang dipaparkan oleh Bapak Mahrus sebagai berikut: 

“Kemudian tidak mencampur yang sehat dengan yang sakit. 

Itu hadis yang Ṣahȋh insya allah, kalau di riwayatkan oleh 

Imam Bukhârȋ Muslim. Kemudian ada riwayat, Sayyidina 

„Umar ketik pergi ke Shâm. Kemudian dia didatangi oleh 

utusan yang dari Shâm itu. Insya allah di daerah kota 

„Urqad. Waktu itu kemudian memberi tahu bahwasanya di 

Shâm terjadi wabah. Kemudian utusan itu juga ada yang 

namanya Abû „Ubaidilah ibn Jarh sahabatnya Sayyidina 

„Umar juga. Kemudian, Sayyidina „Umar dari situ 

mendengar dan berunding maka setelah perundingan itu 

akhirnya yang jelas ada dua kubu. Yang satu ingin 

meneruskan, karena memang perjalanannya tinggal sedikit. 

Kemudian Sayyidina „Umar memutuskan untuk balik lagi. 

Ndak papa sudah tinggal dikit. Umpamanya dari 3/3 

padahal 1/3 lagi sudah sampai. Tapi Sayyidina „Umar 

memutuskan untuk balik, karena sesuai dengan perhitungan 

dan hadis Nabi itu. Janganlah kamu memasuki wilayah 

yang terkena penyakit, kan gitu ya. Sayyidina „Umar mau 

balik. Tapi oleh Abû „Ubaidilah kemudian di sindir. 

„Apakah kamu mau lari dari takdir wahai amȋrul mukmiȋin.‟ 

Artinya seakan-akan mengatakan Sayyidina „Umar kok 

dungaren itu penakut gitu ya. Tapi perhitungannya 

Sayyidina „Umar mengatakan, katanya Abû „Ubaid itu kan 

„apakah kamu akan lari dari takdir‟, kemudian Sayyidina 

„Umar tidak mau berdebat dengan Abû „Ubaid. Maka 

kemudian beliau menggunakan bahasa diplomasinya 

begini, „Jika saya terus itu bagian dari takdir, kembali pun 

ini adalah bagian dari takdir‟ bahkan memberikan 

perumpamaan kepada yang lain yang sahabat-sahabatnya 

itu bahwasanya misalnya, bahkan menanyakan kepada Abû 

„Ubaid jika kamu mau ke lembah di situ, di lembah itu ada 

yang lembah di sebelah kiri misalnya ada lembah yang 

subur di sebelah kanan lembah kering, kamu mau 

memutuskan yang mana untuk kamu. Kamu naik Unta, 

kamu ke lembah subur itu juga takdir, kamu ke lembah 

yang tandus juga takdir. Sama-sama takdirnya, jadi 

keputusan Sayyidina „Umar untuk balik itu tetap 

dilaksanakan. Dan benar, maka karena keputusannya itu 

sebagian ada yang mau terus. Maka di suruh Abû „Ubaid 

itu yang mengawal rombongan Syâm untuk terus.Ternyata, 

betul mbak, rombongan yang terus ke Shâm itu terkena 

penyakit. Jadi tertular, akhirnya Sayyidina „Umar 
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mengirimkan surat ke Abû „Ubaid itu. Ayo segera kembali 

dari pada tertular. Ternyata Abû „Ubaid itu sudah konsisten 

bahwasanya saya tidak akan meninggalkan rombongan. 

Ternyata Abû „Ubaid sendiri wafat. Kemudian diganti oleh 

penggantinya, kemudian penggantinya ini menerapkan 

karantina. Jadi dibagi, yang sisa dari rombongan itu dipecah 

menjadi beberapa rombongan. Kemudian masing-masing 

disuruh ke bukit-bukit untuk karantina, karantina mandiri. 

Kemudian, alhamdulillâh dengan itu banyak yang selamat. 

Jadi ternyata karantina itu sudah dilakukan di zaman 

rasulullah. Khususnya kejadian rombongannya Sayyidina 

„Umar ketika ke negeri Shâm, karantina, PPKM, kan itu 

pembatasan itu. Jadi, jangan bergerombol. Jadi strategi 

penggantinya „Ubaid itu cerdas. Kalau bergerombol ini 

mati semua, nanti tertular terdampak semuanya.Maka, 

dipecah tapi lari ke bukit-bukit. Artinya lari itu tidak di 

kawasan yang banyak penduduk. Dan alhamdulillah dari 

kafilah-kafilah dari tiap rombongan itu kemudian selamat 

akhirnya turun gunung lagi untuk meneruskan misinya.”
124

 

 

Ulasan di atas sudah cukup jelas bahwasanya pada saat itu 

terdapat riwayat bahwa Sayyidina „Umar pergi ke Shâm dengan 

beberapa rombongan, kemudian didatangi oleh utusan dari kota 

Shâm yang memberi tahu bahwa di kota Shâm telah terjadi wabah 

penyakit menular. Kemudian terjadi sebuah perundingan, hingga 

Sayyidina „Umar memutuskan untuk kembali lagi ke Madȋnah. 

Namun, Abû „Ubaidilah tetap ingin melanjutkan perjalanan. 

Hingga akhirnya tercuat kabar bahwa Abû „Ubaidilah wafat 

terkena wabah penyakit tersebut. 

c. Asbâbul wurûd hadis tentang anjuran untuk berobat tidak memiliki 

asbâbul wurûd. Ada banyak hadis yang tidak memiliki asbâbul 

wurûd yang khusus ataupun jelas. Begitupun dengan hadis ini yang 

                                                           
124
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tidak memiliki asbâbul wurûd yang khusus. Sehingga sebagai 

alternatif lain dapat dikaji melalui beberapa pendekatan. Salah 

satunya yakni sosiologis untuk memahami hadis. Hal ini 

didasarkan pada anggapan bahwa Nabi SAW. tidak pernah 

bersabda tanpa adanya suatu peristiwa.  

3.  Makna Hadis Pada Kata Penting dan Sulit 

Kata  َّنُ وْ اعُ الط  berasal dari kata  ََطَعن yang berakar dari huruf ṭa’, 

„ain dan nun. Kata  َّنُ وْ اعُ الط  merupakan kata yang menunjukkan isȋm 

masdâr dari fi’il mâḍi  ََطَعن, jamak dari kata  َّنُ وْ اعُ الط  yakni  َُطَواِعنْي yang 

berarti penyakit pes, wabah, atau penyakit. Jika ditinjau dalam hadis 

maka lafadh  َّنُ وْ اعُ الط  merupakan jenis penyakit.
125

 Kata  َالَوبَاء memiliki 

arti penyakit sampar, wabah;  َالَوبَاء adalah kata yang menunjukkan isȋm 

masdâr yang berasal dari fi’il mâḍi  َأَوب  yang berakar dari kata waw, 

ba’, dan hamzah. Jamak dari الَوبَأ yakni  َْوبَاءُ بَاٌءَوالْ اَو . Yang termasuk  َالَوبَاء di 

dalam hadis merupakan penyakit  َّنُ وْ اعُ الط .126
 

Kata  ْارُِدوْ تُ و ًداُوُدوْ  – berasal dari kata الَ    yang memiliki arti datang َوَددَ  

atau sampai;  jika dilihat dalam konteks hadis di atas dengan kata 

مْ ا رُِدوْ الَتُ وْ 
ُ

ِرضَ امل  artinya menjadi terserang atau tertular penyakit. Sedangkan 
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kata  
ُ

ِرضَ مْ امل  adalah isȋm fâ’il, jika dilihat di dalam kamus Munawwir 

مْ 
ُ

ِرضَ امل  berasal dari fi’il mâḍi  ًَمِرضَ  – َمَرض yang memiliki arti jatuh sakit.
127

 

Kata  ِِّصح
ُ

احً َوُمُصوْ  –ًحا َمصْ  - adalah masdar yang berasal dari fi’il mâḍi امل      َمَصحَ  

yang mempunyai arti pergi, lenyap, atau terputus. Dalam hadis lafadh 

ِصحِّ 
ُ

.berarti lenyap dari penyakit امل
128

 

Dalam buku  َْعاتُ رِيَِّة ىف الّلَغِة الَعَربِيَِّة اجُلُموْ الَعص  kata  ُاء  memiliki arti الدَّ

penyakit, kata  ُاء َواءُ الدَّ  sendiri merupakan kalimat isȋm. Sedangkan الدَّ  

adalah kalimat isȋm yang memiliki arti obat. Menurut konteks hadis 

di atas, Allah menurunkan penyakit juga bersama dengan obat.
129

 

C. Pembahasan Temuan 

Berdasarkan temuan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 

Ulasan dari para tokoh ulama baik Nahḍatul Ulama maupun Muhammadiyah 

menyatakan bahwa Covid-19 termasuk wabah penyakit menular yang sama 

dengan Ṭâûn. Perbedaannya ada pada masa terjadinya. Jika dahulu Ṭâûn 

terjadi ribuan tahun silam yang lalu.Sedangkan Covid-19 muncul ke 

permukaan pada masa sekarang. Mengenai hadis yang terkait, tentunya 

memang tidak ada kata Covid melainkan kata Ṭâûn, karena memang sama-

sama wabah penyakit menular. 
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Wabah virus ini jika dirujuk pada masa Rasulullah situasi dan 

kondisinya memiliki kesamaan. Sehingga untuk menanggulangi wabah tersebut 

adalah dengan tidak diperbolehkan pergi ke negeri yang terjadi wabah dan jika 

wabah tersebut melanda negerinya sendiri tidak diperbolehkan keluar dari 

negerinya.Di sini dapat dipahami bahwa tidak boleh menghindari takdir dengan 

ketentuan tetap berserah diri kepada Allah juga berikhtiar dan meningkatkan 

spiritual dengan selalu berdoa bahwa pertolongan Allah itu dekat (QS.Al-

Baqarah ayat 186). Dan juga jika terpapar virus tersebut harus melakukan 

karantina baik di dalam rumah ataupun isolasi di rumah sakit. 

Menurut tokoh ulama NU dan Muhammadiyah mereka sama-sama 

sepakat bahwa yang harus ditekankan dalam menanggulangi wabah virus 

Covid-19 adalah pemerintah tetap menimbang terhadap kebijakan-kebijakan 

yang dikeluarkan agar tidak bersinggungan dengan syariat Islam. Dengan 

saling menjaga kebersihan dan menjaga protokol kesehatan antara satu sama 

lain sehingga dapat meminimalisir penurunan kasus Covid-19. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Sebagaimana telah dijelaskan berdasarkan rumusan masalah dalam 

pembahasan, maka dari penelitian yang dilakukan di dalam skripsi, penulis 

menjabarkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut tokoh NU dan Muhammadiyah penanggulangan virus Covid-19 

ialah dengan menghindari diri dari kerumunan dan menjaga diri untuk 

tidak datang pada tempat-tempat yang terjangkit virus tersebut sesuai 

dengan ditemukannya hadis dengan tema tentang wabah penyakit. 

2. Menurut tokoh ulama NU dan Muhammadiyah hadis yang telah 

ditegaskan oleh Rasulullah SAW. dalam konteks penanggulangan ialah 

sesuai dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat agar 

mengikuti social distancing, karantina, dan anjuran untuk berobat sebagai 

bentuk ikhtiar. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian skripsi yang telah dilakukan. Maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi masyarakat hendaknya lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan dan 

selalu berwaspada ketika bersosial untuk memakai masker, membawa 

hand sanitizer, social distancing, menjauhi kerumunan serta tetap ikhtiar 

dan tawakal juga memanjatkan doa dalam menghadapi wabah penyakit. 
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2. Tidak akan menutup kemungkinan bahwa di masa mendatang akan terjadi 

hal serupa. Maka yang harus diperhatikan adalah mempersiapkan diri 

untuk bekerja sama saling menjaga kebersihan dan menjaga diri agar tidak 

terlalu banyak kasus yang terkena wabah penyakit. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

MATRIK PENELITIAN  

Judul Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian Fokus Penelitian 

Hadis-hadis 

tentang 

pencegahan 

Covid-19 

menurut 

tokoh NU 

dan 

Muhammadiy

ah di Desa 

Balung 

Kulon 

Kecamatan 

Balung 

Kabupaten 

Jember  

Hadis-

hadis 

tentang 

pencegah

an 

Covid-19 

1. Dasar 

pencegahan virus 

Covid-19 dalam 

hadis Nabi 

menurut tokoh NU 

dan 

Muhammadiyah di 

Balung Kulon. 

2. Kontekstualisasi 

penanggulangan 

virus perspektif 

hadis menurut 

tokoh NU dan 

Muhammadiyah di 

Desa Balung 

Kulon  

1. Hadis-Hadis 

tentang 

pencegahan 

wabah 

penyakit 

2. Ayat-ayat 

al-Quran yang 

terkait dengan 

hadis  

3. Ulasan dari 

Tokoh NU dan 

Muhammadiya

h 

 

 

 

1. Informan/Person 

    a. Tokoh NU 

    b. Tokoh   

Muhammadiyah 

c. Tokoh Pemerintah  

Desa Balung Kulon 

     d. Tokoh Masyarakat 

2. Lokasi/Place 

     a. Balai Desa Balung 

Kulon 

b. Rumah masing-

masing tokoh 

3. Dokumentasi/Paper 

a. Dokumentasi 

b. Dokumen terkait 

1. Jenis Penelitian : Studi 

Lapangan (Field Researcd) 

2. Pendekatan: Studi Hdis 

Tematik (Maudhui) dan 

Pendekatan Sosiologi 

3. Paradigma: Kualitatif 

4. Teknik Pengumpulan 

Data: Observasi, 

Wawancara,dan 

Dokumentasi 

5. Metode Pembahasan: 

Analisis Data (Content 

Analysis) 

1. Apa dasar pencegahan virus 

Covid-19 dalam hadis Nabi 

menurut tokoh NU dan 

Muhammadiyah di Desa 

Balung Kulon? 

2. Bagaimanakah 

kontekstualisasi 

penanggulangan virus 

perspektif hadis menurut tokoh 

NU dan Muhammadiyah di 

Desa Balung Kulon? 
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Lampiran 2  

JURNAL PENELITIAN 

Lokasi Penelitian: Desa Balung Kulon 
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

 
 

1. Siapakah nama lengkap anda? 

2. Dimanakah tempat tanggal lahir anda? 

3. Dimana saja pendidikan anda? 

4. Apakah jabatan di kepengurusan organisasi anda? 

5. Apa saja kesibukan anda setiap harinya? 

6. Terkait Covid-19 apakah ada menurut anda? 

7. Menurut anda, apakah harus dihindari? 

8. Sebagai tokoh masyarakat apakah anda pernah menghimbau kepada masyarakat 

akan pentingnya menjaga protokol kesehatan? 

9. Lalu bagaimana timbal balik dari masyarakat? 

10. Apakah anda setuju dengan kebijakan pemerintah terkait PSBB, PPKM, social 

distancing, memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan sebagainya? 

11. Bagaimana ketika penanggulangan dari pemerintah terkait kebijakan di atas jika 

di kaitkan dengan hadis tentang pencegahan? 

12. Menurut anda apakah cukup efektif ketika sudah diterapkan? 

13. Bagaimanakah berhasil tidaknya pencapaian tujuan dari pemerintah jika yang ada 

di dalam hadis di terapkan di Indonesia? 

14. Apa saja hikmah dari terjadinya wabah penyakit menular atau Covid-19 ini? 
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Lampiran 4 

HADIS-HADIS TENTANG PENCEGAHAN WABAH PENYAKIT 

Hadis Pertama 

ثَ َنا َعْبُد اللَِّو ْبُن يُوُسَف، أْخبَ َرنَا َماِلكٌ  أ ُعَمَرَخرَجَ  اللَِّو ْبِن َعاِمرٍَأنَّ ،َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد  َحدَّ ِم، إِلَىالشَّ
ا َكاَن ِبَسرَْغ بَ َلَغُو َأنَّ  أ فَ َلمَّ َصلَّى اهللُ  ِم فََأْخبَ رَُه َعْبُد الرَّْْحَِن ْبُن َعْوٍف:َأنَّ َرُسوَل اللَّوِ الَوبَاَء َقْد َوَقَع بِالشَّ
ْعُتمْ    ِِبَا، َفالَ ََتُْرُجوا ِفرَارًا ِمْنوُ  ،َوِإَذا َوَقَع بَِأْرٍض َوأَنْ ُتمْ  ٍض َفالَ تَ ْقَدُموا َعَلْيوِ بِِو بَِأرْ  َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل:ِإَذاَسَِ

 

Shahih Bukhari 5730: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah 

mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Shihab dari Abdullah bin „Amir bahwa 

Umar pernah bepergian menuju Syam, ketika dia sampai di daerah Sargha, 

diberitahukan kepadanya bahwa negeri Syam sedang terjangkit wabah penyakit 

menular, lantas Abdurrahman bin „Auf memberitahukan kepadanya bahwa 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Jika kalian mendengar wabah 

tersebut menjangkit suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika 

dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada didalamnya, maka janganlah kalian 

keluar dan lari darinya.” (HR. Bukhari) 

 

Hadis Kedua 

ْعُت أَبَا ُىَريْ رََة، َعِن النَِّبِّ َصلَّ  ْمِرضَ لَ ى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاقَاَل أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد الرَّْْحَِن: َسَِ
ُ

 :اَل ُتورُِدواامل
ِصحِّ  َعَلى

ُ
 امل

 

Shahih Bukhari 5773: Telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman 

bahwa Abu Hurairah dari Nabi SAW. berkata: saya mendengar Rasulullah SAW. 

bersabda: “Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat.” 

(HR. Bukhari) 

 

Hadis Ketiga 

ثَ َنا َعْبُد اللَِّو ْبنُ  ثَ َنا َداُوُد يَ ْعِِن اْبَن َأِب اْلُفرَاِت، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبُد الصََّمِد، َحدَّ بُ َرْيَدَة،َعْن ََيَْي ْبِن  َحدَّ
َرُسوُل  ؟فََأْخبَ َرِن  ِن الطَّاُعونِ يَ ْعَمَر، َعْن َعاِئَشَة، أَن ََّها قَاَلْت: َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم عَ 

َعثُُو اللَُّو َعَلى َمْن َيَشاُء، َفَجَعَلُو َرْْحًَة لِلْ  ََ ِمْن اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم:أَنَُّو َكاَن َعَذابًا يَ ب ْ ِمِنََن، فَ َلْي ْْ ُم
ِسًبا يَ ْعَلُم أَنَُّو اَل ُيِصيُبُو ِإالَّ َما َكَتَب اللَُّو َلُو ِإالَّ َكاَن َلُو َرُجٍل يَ َقُع الطَّاُعوُن، فَ َيْمُكُث ِف بَ ْيِتِو َصاِبرًا ُُمْتَ 

ِهيدِ   ِمْثُل َأْجِر الشَّ
 

Musnad Ahmad ibn Hanbal 26139: Telah menceritakan kepada kami Abd al-

Shamad, telah menceritakan kepada kami Dawud Ya‟ni bin Abi al-Furat, dia berkata, 

telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya‟mar, dari 

„Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda perihal Tha‟un, lalu Rasulullah SAW 
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memberitahukanku, sesungguhnya dahulu Tha‟un adalah adzab yang dikirimkan 

Allah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan tetapi Ia menjadikannya rahmat 

bagi orang-orang yang beriman. Maka tiada seorang pun yang tertimpa Tha‟un, 

kemudian ia menahan diri di rumah dengan sabar serta mengharapkan ridha-Nya 

seraya menyadari bahwa Tha‟un tidak akan menimpanya selain telah menjadi 

ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang 

yang mati syahid. (HR. Ahmad) 

 

Hadis Keempat 

ثَ َنا يَزِيُد ْبُن َىاُروَن، َأْخب َ  ، َحدَّ ُد ْبُن ُعَباَدَة اْلَواِسِطيُّ ثَ َنا ُُمَمَّ ُمْسِلٍم  َعْن ثَ ْعَلَبة ْبنِ  َرنَا ِإَْسَاِعيُل ْبُن َعيَّاٍش،َحدَّ
ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى ا ْرَداِء، َعْن َأِب الدَّ ، َعْن أُمِّ الدَّ هلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: َعْن َأِب ِعْمرَاَن اْْلَْنَصارِيِّ

َوا اَء َوالدَّ  َء، َوَجَعَل ِلُكلِّ َداٍء َدَواًء فَ َتَداَوْوا َواَل َتَداَوْوا ِِبَرَامٍ ِإنَّ اللََّو أَنْ َزَل الدَّ

Sunan Abu Dawud 3874: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin „Ubadah 

al-Wasithiy, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan 

kepada kami Isma‟il bin „Ayyasy dari Tsa‟labah bin Muslim dari Abu Imran al-

Anshari dari Ummu al-Darda dari Abu al-Darda, ia berkata: Rasulullah SAW. 

bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan 

menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan 

berobat dengan sesuatu yang haram.” (HR. Sunan Abu Dawud) 

Hadis Kelima 

 

ثَ َنا اْبُن َوْىٍب، ثَ َنا َىاُروُن ْبُن َمْعُروٍف، َوأَبُو الطَّاِىِر، َوَأْْحَُد ْبُن ِعيَسى، قَاُلوا: َحدَّ َوُىَو  َأْخبَ َرِن َعْمرٌ  َحدَّ
َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِهَوَسلََّم أَنَُّو اْبُن اْْلَاِرِث، َعْن َعْبِد  ، َعْن َجاِبٍر، َعن ْ َربِِّو ْبِن َسِعيٍد، َعْن َأِب الزُّبَ ْْيِ

اِء بَ َرأَ بِِإْذِن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ   قَاَل: ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء، فَِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الدَّ
 

Shahih Muslim 2204: Telah menceritakan kepada kami Harun ibn Ma‟ruf dan Abu 

al-Thahir, serta Ahmad ibn „Isa, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami 

Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku „Amru yaitu Ibnu al-Harits, dari „Abdu 

Rabbih ibn Sa‟id, dari Abi al-Zubair, dari Jabir, dari Rasulullah SAW. beliau 

bersabda: “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk 

suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah azza wajalla.” (HR. 

Muslim) 
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Lampiran 5 

Peta Desa Balung Kulon 
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Lampiran 6 

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN 
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Lampiran 7 

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 
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Lampiran 8 

STRUKTUR PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA 

BALUNG 
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Lampiran 9 

 STRUKTUR PENGURUS PIMPINAN CABANG 

MUHAMMADIYAH BALUNG 
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Lampiran 10 

WAWANCARA DENGAN TOKOH NU 
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Lampiran 11 

WAWANCARA DENGAN TOKOH MUHAMMADIYAH 
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Lampiran 12 

WAWANCARA DENGAN TOKOH PEMERINTAH DESA 

BALUNG KULON 
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Lampiran 13 

WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT 
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Lampiran 14 
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