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ABSTRAK 

 

Setiap manusia membutuhkan hiburan guna menyegarkan hati 

dan pelepasan beban fikiran. Salah satu hiburan yang dilakukan oleh 

sebagian masyarakat Desa Pasir Putih yaitu Perlombaan Balap 

Burung Dara. Penentuan pemenang lomba balap burung dara ini 

dilihat dari kecepatan burung yang hinggap ke tangan siku joki. Bagi 

mereka yang memenangkan perlombaan akan mendapatkan hadiah 

dari pihak yang kalah dan berhak mendapat uang tombokan. Dalam 

Hukum Islam, perlombaan berhadiah itu harus diperhatikan status 

hadiah tersebut jangan sampai masuk dalam kategori perjudian atau 

maysir. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini mengenai jenis 

perlombaan balap burung dara di Desa Pasir Putih dan kajian hukum 

Islam terhadap perjudian lomba balap burung dara.  

Dalam menjawab masalah penelitian ini menggunakan 

metode wawancara, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informan yang 

dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang diteliti 

dengan cara tanya jawab. Adapun jenis penelitian yang digunakan 

dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dan 

jenis data yang digunakan adalah kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa lomba 

balap burung atau lomba apapun bisa haram bisa halal tergantung dari 

asal hadiah. Perlombaan balap burung dara di Desa Pasir Putih 

memberikan hadiah kepada para pemenangnya berupa uang. Akan 

tetapi hadiah yang diperoleh para pemenang, terdapat unsur maysir 

karena hanya mengandalkan dana dari hasil sumbangan para peserta 

saja (uang pendaftaran). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Pasal 1 

perlombaan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian. 

Artinya pemilik burung yang mengikutsertakan burungnya dalam 

lomba dapat dipidana dengan pasal perjudian. 

Kata Kunci: Balap Burung Dara, Perlombaan Berhadiah, 

Perjudian. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem 

Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan 

Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 

Januari 1988. 

A. Konsonan 

Huruf Nama Penulisan 

 ‘ Alif ا

 Ba B ب

 Ta T ت

 Tsa S ث

 Jim J ج

 Ha H ح

 Kha Kh خ

 Dal D د

 Zal Z ذ

 Ra R ر

 Zai Z ز

 Sin S س

 Syin Sy ش

 Sad Sh ص

 Dlod Dl ض

 Tho Th ط

 Zho Zh ظ

 ’ Ain‘ ع

 Gain Gh غ

 Fa F ف

 Qaf Q ق

 Kaf K ك
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 Lam L ل

 Mim M م

 Nun N ن

 Waw W و

 Ha H هـ

 ‘ Hamzah ء

 Ya Y ي

 Ta (Marbutoh) T ة

 

B. Vokal 

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia 

terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong). 

1. Vokal Tunggal 

------------------  Fathah 

------------------  Kasroh 

------------------  Dlommah 

Contoh : 

 Kataba = كتب

 Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya = ذكر

2. Vokal Rangkap 

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah 

gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa 

gabungan huruf. 
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TandaHuruf Tanda Baca Huruf 

 Fathahdanya ai adani ي

 Fathahdanwaw au a danu و

 

Contoh : 

 kaifa : كيف

 alā‘ : على

 haula : حول

 amana : أمن

 ai atau ay : أي

C. Mad 

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, 

dengan transliterasi berupa huruf atau benda. 

Contoh : 

HarakatdanHuruf Tanda 

Baca 

Keterangan 

 Fathahdanalifatauya ā a dangaris di atas ءأ

 Kasrohdanya Ī idangaris di atas اي

 Dlommahdanwaw ū udangaris di atas أو

Contoh : 

 qāla subhānaka : قال سبحانك

 shāma ramadlāna : صام رمضان



xi 
 

 ramā : رمي

 fīha manāfi’u : فيها منافع

 yaktubūna mā yamkurūna : يكتبون ما يمكرون

 iz qāla yūsufa liabīhi : إذ قال يوسف ألبيه

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam : 

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah 

dan dlammah, maka transliterasinya adalah /t/. 

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka 

transliterasinya adalah /h/. 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti 

dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/. 

4. Pola penulisan tetap dua macam. 

Contoh : 

 Raudlatulathfāl روضة األطفال

 Al-Madīnah al-munawwarah المدينة المنورة

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau 
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tasydid.Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 

 Nazzala   =      نزل   Robbanā  = ربنا

F. Kata Sandang 

Diikuti oleh Huruf Syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf 

yang lansung mengikutinya.Pola yang dipakai ada dua seperti berikut. 

Contoh : 

 PolaPenulisan 

 Al-tawwābu At-tawwābu التواب

 Al-syamsu Asy-syamsu الشمس

Diikuti huruf Qomariah 

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya. 

Contoh : 

 PolaPenulisan 

 Al-badī’u Al-badī’u البديع

 Al-qomaru Al-qomaru القمر

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariah, kata 

sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

diberi tanda hubung (-). 

G. Hamzah 
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Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof.Namun hal ini 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. 

Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena 

dalam tulisannya ia berupa alif. 

Contoh : 

 umirtu =أمرت  Ta’khuzūna   =تأخذون

 Fa’tī bihā =    فأتي بها  Asy-syuhadā’u   =الشهداء

H. Penulisan Huruf 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis 

terpisah.Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada 

huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan 

dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut : 

Contoh PolaPenulisan 

 Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn وإن لها لهو خير الرازقين

 Faaufū al-kailawa al-mīzāna فأوفوا الكيل والميزان

 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman  

keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib 

dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 

(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. 

(QS. Al-Maidah: 90). 

 

 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 

 Orang tuaku tercinta Bakir dan wartini yang selalu berjuang, berdo`a dan 

memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Saudara-saudaraku yang tercinta, yang telah memberikan support baik 

berupa moril maupun materil. 

 Sahabat-sahabatku di Masjid Darussalam, Gani Usnadi, S.H., M. Ikbal, 

S.H., M. Dumyati, S.H. dan ustadz Hardius. 

 Sahabatku di program studi Jinayah 2 angkatan 2014. 

 Dan untuk Almamaterku yang aku banggakan Universitas Islam Negeri 

Raden Fatah Palembang. 
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salam tidak lupa pula semoga tetap tercurah kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya 

yang setia hingga akhir zaman. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha untuk 

melakukan usaha yang semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil 

yang sebagaimana mestinya. Namun, penulis sangat menyadari 

selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 

pihak yang selalu membimbing serta mengarahkan penulis. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Ayah dan Ibu serta saudara-saudaraku tercinta, yang telah 

memberikan dorongan moril maupun materil selama penulis 
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