
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam memajukan 

bangsa dan menyejahterahkan rakyat adalah bagaimana cara membangun sistem 

ekonomi yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu sistem ekonomi 

yang pernah diwacanakan dan digaungkan para pendiri Republik Indonesia pada tahun 

1930-an oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta adalah dengan istilah perekonomian 

ra’jat (Perekonomian Rakyat) dan ekonomi ra’jat (ekonomi rakyat).1 Kedua hal ini 

merupakan istilah yang merujuk pada ekonomi yang berbasis pada rakyat dan berpusat 

pada ekonomi rakyat. Wacana sistem ekonomi rakyat terus-menerus berusaha 

digaungkan dan diterapkan pasca kemerdekaan Indonesia dengan tujuan mengangkat 

taraf perekonomian rakyat, mengatasi ketimpangan, mengurangi kemiskinan dan 

pengangguran serta mampu membawa bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan 

rakyat sesuai cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat 

pembukaan UUD 1945.2 

                                                             
1 Wensy L. Rompas, “Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Di Kawasan 

Timur Indonesia Dalam Rangka Akselerasi Perekonomian Dan Sektor Pariwisata Di 

Sulawesi Utara: Sebuah Kajian Literatur”, Jurnal EMBA, Vol. 6, No. 4 (2018), 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/22241  
2 Ibid, hlm. 4135. 
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Pasca kemerdekaan, upaya peningkatan perekonomian bangsa menjadi salah 

satu tujuan bangsa Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini 

membuat bangsa Indonesia sadar bahwa faktor utama dalam meningkatkan 

kesejahteraan rakyat ialah menerapkan sistem perekonomian yang berpusat pada 

rakyat. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi fokus bangsa Indonesia 

dengan menerapkan sistem ekonomi rakyat. Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah 

Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, 

bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi 

rakyat serta bertumpu pada rakyat.3  

Sistem ekonomi rakyat menjadi sistem yang ampuh dalam memajukan 

perekonomian bangsa karena strategi pembangunan yang memberdayakan rakyat 

merupakan strategi yang sesuai dalam melaksanakan demokrasi ekonomi, yakni segala 

proses produksi dikerjakan oleh rakyat untuk rakyat dan dibawah kendali anggota-

anggota masyarakat sehingga kemakmuran masyarakat lebih diutamakan dari pada 

kemakmuran perorangan. Hal ini menjadikan sistem ekonomi rakyat menjadi sistem 

ekonomi yang memberikan jaminan untuk rakyat. Bahkan, para pendiri negara 

Indonesia menyadari bahwa sistem ekonomi yang berbasis pada rakyat atau sistem 

ekonomi kerakyatan merupakan kekuatan ekonomi Indonesia. 

                                                             
3 Mubyarto, et.al., Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta Selatan: Lembaga Suluh 

Nusantara Bekerjasama dengan American Institute for Indonesian Studies (AIFIS), 

2014), hlm. 8. 
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Salah satu instansi atau lembaga yang berusaha menerapkan sistem ekonomi 

yang berpusat dan berbasis pada rakyat ialah Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran yang 

berdiri sejak tanggal 19 September 1972 di Surakarta. Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran 

merupakan organisasi Islam yang didirikan oleh Abdullah Thufail Saputra yang 

didasari pada keinginan untuk mengajak masyarakat kembali mengkaji ajaran Islam 

yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Terbentuknya Yayasan Majlis Tafsir Al-

Quran mempunyai tujuan mengajak umat Islam untuk kembali mempelajari dan 

mendalami isi Al-Quran dan Hadits melalui penafsiran secara menyeluruh kemudian 

menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik secara individu 

maupun sebagai bagian dari masyarakat umum sehingga tercipta suatu bentuk 

kehidupan yang benar-benar menerapkan perwujudan dari yang dikehendaki oleh Al-

Quran dan Hadits.4 Hal ini membuat Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran lambat laun 

dikenal dan diterima oleh masyarakat. 

Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran sebagai organisasi Islam memandang agama 

Islam sebagai cara hidup umat manusia di muka bumi dengan memberikan prioritas 

kebutuhan spiritual manusia dan juga menekankan pada aktivitas kehidupan sehari-hari 

hingga tercapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai organisasi Islam di 

Surakarta, Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran tidak hanya berperan dalam bidang 

keagamaan, tetapi mempunyai peran di bidang pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan, 

dan politik. Hal ini menjadi pembahasan yang menarik karena tidak hanya berperan 

                                                             
4 Sekretariat MTA, Mengenal Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran (MTA), 

(Surakarta: Sekretariat MTA, 1998), hlm. 2. 
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dalam bidang keagamaan tetapi juga mampu berperan dalam berbagai bidang sosial 

kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ideologi yang 

memadai bagi negara dan masyarakat, serta sebagai suatu alternatif yang sah untuk 

menggantikan isme-isme yang ada seperti sosialisme, kapitaslisme, dan lain 

sebagainya.5  

Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran sebagai organisasi Islam berusaha 

menerapkan sistem ekonomi rakyat yang berpusat pada rakyat sehingga mampu 

menjadi tumpuan dalam menjalankan roda organisasi. Sistem ekonomi kerakyatan 

yang diperankan oleh Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran berlandaskan UUD 1945 dan 

Al-Quran dan Hadits sehingga perkembangan usaha-usaha yang ada dilandasi dengan 

ajaran agama Islam. Pada tatanan operasional, ekonomi rakyat yang dijalankan oleh 

masyarakat beragama Islam dikenal dengan ekonomi syari’ah dengan penerapan ajaran 

agama Islam dalam pelaksanaannya sehingga lebih mudah menjangkau masyarakat 

yang beragama Islam.6 Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya Yayasan Majlis 

Tafsir Al Quran untuk kembali pada Al-Quran dan Hadits yang berfokus pada aspek 

kehidupan sehari-hari termasuk di dalamnya aspek sosial-ekonomi dengan melakukan 

gerakan ekonomi kerakyatan yang mampu menjadi penopang kehidupan yayasan 

Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) termasuk sumber daya manusia atau jemaah yayasan 

Majlis Tafsir Al-Quran (MTA). 

                                                             
5 M. Hamdan Basyar, et.al., Indonesia dan Dinamika Islam Politik, (Jakarta: 

PPW-LIPI, 2000), hlm. 126-127. 
6 Mubyarto, et.al., op.cit., hlm. 49. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran sebagai organisasi Islam di Surakarta turut 

andil dalam melakukan pembangunan ekonomi dengan melakukan gerakan-gerakan 

ekonomi kerakyatan yang bertujuan mensejahterakan umat yakni, berusaha adanya 

kerja sama dalam pengembangan ekonomi rakyat. Maka, Yayasan Majlis Tafsir Al-

Quran menyelenggarakan Usaha Bersama (UB) berupa simpan-pinjam. Melalui Usaha 

Bersama (UB) berupa simpan-pinjam diharapkan agar setiap jemaah Majlis Tafsir Al-

Quran (MTA) dapat memperoleh bantuan dana atau modal guna memberdayakan 

ekonomi jemaahnya. Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran juga berusaha meningkatkan 

sumber daya jemaahnya sehingga bantuan dana melalui usaha bersama mampu 

mendorong kinerja jemaahnya, yaitu melalui program-program penyuluhan ekonomi 

kreatif hingga jemaahnya memiliki pekerjaan yang mapan.  

Selain itu, Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran juga mendirikan badan-badan 

usaha yang mampu memajukan ekonomi umat seperti, Pabrik Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) Kafur, Percetakan Al-Abrar, Majalah Cahaya Hati, Koperasi, dan 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lainnya. Pembangunan ekonomi yang berbentuk 

badan usaha akan terus mengalami perkembangan serta memiliki posisi penting dalam 

mensejahterakan masyarakat.7 Perkembangan badan-badan usaha tersebut didasari 

dengan adanya kerja sama yang baik dan loyalnya para umat yang turut andil dalam 

bekerja di setiap badan usaha yang dimiliki oleh Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran. Hal 

                                                             
7 Toha, “Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia “SEHAT” RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Berbasis 

Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Islam”, Tesis, (STAIN Purwokerto; Jurusan 

Syar’ah dan Ekonomi Islam, 2014), hlm. 1. 
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ini ternyata mampu membuat ekonomi semakin berkembang pesat dan mendorong 

tingkat kemajuan taraf hidup masyarakat baik jemaah Majlis Tafsir Al-Qur’an maupun 

masyarakat umum sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 

khususnya jemaah Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran. 

Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an sebagai lembaga keagamaan yang berperan 

dalam memajukan ekonomi bangsa Indonesia berusaha menerapkan sistem ekonomi 

kerakyatan yang didasari pada prinsip-prinsip agama Islam sehingga segala aktivitas 

pengembangan ekonomi jemaah Majlis Tafsir Al-Qur’an maupun masyarakat umum 

selalu mengutamakan petunjuk Al-Qur’an dan Hadits. Melalui sistem ekonomi 

kerakyatan yang diterapkan oleh Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an mampu memenuhi 

kebutuhan hidup jemaah Majlis Tafsir Al-Qur’an maupun masyarakat umum dan 

memberikan bantuan sosial dan sumbangan dalam bentuk apapun berdasarkan tujuan 

fii sabilillah (berjuang di jalan Allah SWT). 

Berdasarkan keterangan diatas, dalam memperdalam kajian mengenai 

perkembangan ekonomi Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran, maka penelitian ini menarik 

untuk diteliti dengan judul “Gerakan Ekonomi Kerakyatan Majlis Tafsir Al-Qur’an 

(MTA) di Surakarta Tahun 1992-2021” yang menitik beratkan pada sistem ekonomi 

kerakyatan yang didasari pada ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadits. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 
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1. Apa yang melatarbelakangi Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) membuat program 

gerakan ekonomi kerakyatan di Surakarta tahun 1992-2021? 

2. Apa saja program-program ekonomi kerakyatan yang didirikan dan diperankan oleh 

Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) bagi kesejahteraan jemaahnya tahun 1992-2021? 

3. Bagaimana dampak gerakan ekonomi rakyat yang diperankan Majlis Tafsir Al-

Quran (MTA) bagi kesejahteraan jemaahnya tahun 1992-2021? 

C. Batasan Ruang dan Waktu 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka alasan 

memilih ruang (Spasial) Kota Surakarta sebagai kajian dari penelitian ini ialah Kota 

Surakarta merupakan awal berdirinya lembaga keagamaan Yayasan Majlis Tafsir Al-

Qur’an dan menjadi pusat dari kegiatan dakwah lembaga keagamaan Yayasan Majlis 

Tafsir Al-Quran yang berperan di bidang keagamaan dan bidang sosial 

kemasyarakatan, khususnya di bidang ekonomi sejak didirikannya pada 19 September 

1972 hingga saat ini.  

Alasan memilih waktu (Temporal) sejak tahun 1992 hingga 2021 ialah kurun 

waktu tersebut merupakan masa kepemimpinan Ustadz Ahmad Sukina yang menjabat 

sebagai Ketua Umum Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an pada 16 September 1992 dan 

menjadi awal dari Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran menata sektor ekonominya. Pada 

masa kepemimpinan Ustadz Ahmad Sukina menjadi awal pembangunan sektor 

ekonomi yang lebih tertata sejak didirikannya Koperasi Majlis Tafsir Al-Qur’an 

(MTA) dan badan-badan usaha yang menjadi penunjang dalam kegiatan dakwah 
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Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran serta mampu meningkatkan ekonomi jemaahnya 

maupun masyarakart sekitar. Temporal yang dipilih hingga tahun 2021 karena Ustadz 

Ahmad Sukina berakhir masa kepemimpinannya sejak beliau wafat pada 15 Februari 

2021. 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ada tiga tujuan yang ingin didapat 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui latar belakang Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) membuat program 

gerakan ekonomi kerakyatan di Surakarta tahun 1992-2021. 

2. Untuk mengetahui program-program yang didirikan dan diperankan oleh Majlis 

Tafsir Al-Quran (MTA) bagi kesejahteraan jemaahnya tahun 1992-2021. 

3. Untuk mengetahui dampak gerakan ekonomi rakyat yang diperankan Majlis Tafsir 

Al-Quran (MTA) bagi kesejahteraan jemaahnya tahun 1992-2021. 

E. Manfaat Penelitian 

 

Adanya penelitian tentang Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai sumbangan bagi ilmu sosial khususunya ilmu sejarah. Penelitian ini 

diharapkan dapat membuka bahasan baru mengenai topik terkait yang masih jarang 

orang menulisnya dan dapat memperkaya tema penulisan sejarah yang telah ditulis.  
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2. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang ingin menulis sejarah 

ekonomi-keagamaan dan sejarah kontemporer. 

3. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

F. Tinjauan Pustaka 

 

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam buku yang nantinya 

akan banyak membantu ke depannya. Penelitian pertama yaitu Buku yang berjudul 

“Telaah Kasus Majlis Tafsir Al-Quran (MTA)” karya Sulaiman yang terbit pada tahun 

1998 ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya Majlis Tafsir Al-Quran, 

perkembangan Majlis Tafsir Al-Quran pada masa awal berdirinya, dan berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) pada bidang sosial 

keagamaan. Buku ini juga menjelaskan berbagai rintangan dakwah yang dialami oleh 

Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) dalam menyebarkan agama Islam pada masa 

kepemimpinan Abdullah Thufail dan transisi kepimpinan oleh Ustadz Ahmad Sukina 

seperti mengalami kecaman dari masyarakat hingga organisasi masyarakat Islam 

lainnya. Buku ini penting untuk dijadikan referensi mengkaji perkembangan dakwah 

Majlis Tafsir Al-Qur’an di Surakarta tahun 1992-2021. Kaitannya dengan tema yang 

dibahas ialah Majlis Tafsir Al-Qur’an sebagai lembaga keagamaan juga mempunyai 

peran penting dalam bidang sosial keagamaan termasuk didalamnya aktivitas ekonomi 

MTA. 

Buku yang berjudul “Historiografi Islam Kontemporer (Wacana, Aktualitas, 

dan Aktor Sejarah)” karya Azyumardi Azra yang terbit pada tahun 1996 ini 
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menjelaskan tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Buku ini juga 

menjelaskan tentang kedatangan Islam telah memberi sumbangan besar dalam 

perkembangan historiografi dan berisi kumpulan tulisan dengan tema sejarah yang 

secara umum menganalisis tentang perkembangan teori-teori dan konsep-konsep 

sejarah (Islam) yang dilengkapi dengan tokoh-tokoh yang menorehkan tinta emas 

dalam sejarah Islam. Buku ini penting untuk dijadikan referensi mengkaji gerakan 

ekonomi kerakyatan yang didirikan dan dijalankan oleh Majlis Tafsir Al-Qur’an di 

Surakarta tahun 1992-2021. Kaitannya dengan tema yang dibahas ialah gerakan 

ekonomi kerakyatan yang dijalankan oleh Majlis Tafsir Al-Qur’an menjadi langkah 

penting yang dilakukan Ahmad Sukina sebagai tokoh Islam dalam berdakwah di 

Surakarta tahun 1992-2021. 

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) 

Surakarta Tahun 1972-1998 (Studi Gerakan Modern Islam di Surakarta)” karya 

Widodo yang terbit pada tahun 2000 ini menjelaskan tentang latar belakang berdirinya 

Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) di Surakarta tahun 1972. Skripsi ini juga menjelaskan 

tentang perkembangan Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) pada masa orde baru terhitung 

sejak berdirinya Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) pada tahun 1972 sampai runtuhnya 

orde baru pada tahun 1998. Hasil output dari skripsi ini menjelaskan bagaimana peran 

Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) dalam bidang keagamaan dan bidang politik pada tahun 

1972-1998, yang saat itu dipimpin oleh K.H. Abdullah Thufail dan dilanjutkan oleh 

Ustadz Ahmad Sukina pada tahun 1992. Skripsi ini penting untuk dijadikan referensi 
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mengkaji gerakan ekonomi kerakyatan Majlis Tafsir Al-Qur’an di Surakarta tahun 

1992-2021. Kaitannya dengan tema yang dibahas ialah skripsi tersebut merupakan 

pendukung pembahasan tema tersebut karena skripsi ini membahas tentang 

perkembangan MTA di Surakarta tahun 1972-1998. 

Skripsi yang berjudul “Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) Surakarta 

(Studi Tentang Dakwah Islamiyah Organisasi Kebangkitan Islam di Surakarta Tahun 

1999-2009)” karya Novi Yulyastika yang terbit pada tahun 2011 menjelaskan tentang 

kelembagaan Islam Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) yang mempunyai tujuan mengajak 

umat Islam mempelajari Kembali Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum Islam 

yang utama. Hasil output dari skripsi ini menjelaskan tentang berbagai kegiatan 

dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Majlis Tafsir Al-Quran hingga mampu 

menjangkau berbagai lapisan masyarakat khususnya umat Islam di Surakarta pada 

tahun 1999-2009. Skripsi ini penting untuk dijadikan referensi mengkaji gerakan 

ekonomi kerakyatan Majlis Tafsir Al-Qur’an di Surakarta tahun 1992-2021. Kaitannya 

dengan tema yang dibahas ialah skripsi tersebut merupakan pendukung pembahasan 

tema tersebut karena skripsi ini membahas tentang perkembangan MTA di Surakarta 

tahun 1999-2009. 

Skripsi yang berjudul “Ekonomi Kerakyatan Reinkarnasi Ekonomi Shariah” 

karya Apipudin menjelaskan tentang analisis tentang prinsip dasar ekonomi kerakyatan 

dan prinsip dasar ekonomi shariah. Hasil dari penelitian tersebut ialah menjelaskan 

bahwa ekonomi kerakyatan dan ekonomi shariah memiliki prinsip dasar yang sama, 
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sedangkan yang membedakannya hanya terletak pada niat. Jika ekonomi kerakyatan 

hanya berlandaskan kemanusiaan, sementara ekonomi shariah lebih menitik beratkan 

pada ibadah. Dengan penyebutan ekonomi kerakyatan yang bernafaskan shariah 

merupakan jalan tengah yang dapat dilakukan agar ekonomi kerakyatan ini mudah 

diterima oleh semua kalangan. Skripsi ini penting untuk dijadikan referensi mengkaji 

gerakan ekonomi kerakyatan Majlis Tafsir Al-Qur’an di Surakarta tahun 1992-2021. 

Kaitannya dengan tema yang dibahas ialah skripsi tersebut merupakan pendukung 

pembahasan tema tersebut karena skripsi ini membahas tentang ekonomi kerakyatan 

yang dijalankan dengan landasan ajaran agama Islam dalam pengamalannya atau 

dikenal dengan sebutan ekonomi shariah. 

Selanjutnya jurnal yang berjudul “Peran UKM Dan Koperasi Dalam 

Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia” karya mukhtar Abdul Clamis yang 

terbit pada Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Volume VIII No. 1 Tahun 2018 

membahas tentang bagaimana membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-

cita tolong menolong atau gotong royong. Permasalahan tersebut terjawab bahwa dasar 

perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong atau gotong royong 

adalah koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kedua hal tersebut memiliki 

daya saing yang tinggi sehingga mampu mewujudukan ekonomi kerakyatan di 

Indonesia dan mampu memajukan perekonomina bangsa Indonesia. Jurnal ini penting 

untuk dijadikan referensi mengkaji gerakan ekonomi kerakyatan Majlis Tafsir Al-

Qur’an di Surakarta tahun 1992-2021. Kaitannya dengan tema yang dibahas ialah 
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jurnal tersebut merupakan pendukung pembahasan tema tersebut karena jurnal ini 

membahas tentang peran koperasi dan usaha kecil menengah dalm mewujudkan 

kesejahteraan sosial. 

G. Metode Penelitian 

 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk membahas kajian 

mengenai Gerakan Ekonomi Kerakyatan Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran (MTA 

dibawah Kepemimpinan Ustadz Ahmad Sukina di Surakarta Tahun 1992-2021 adalah 

metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, Metode sejarah adalah proses 

mengumpulkan, menguji, dan mennganalisa secara kritis rekaman-rekaman 

peninggalan masa lampau menjadi kajian yang dapat dipercaya.8 Penelitian ini 

selanjutnya akan menggunakan metode sejarah untuk kepenulisannya. Metode sejarah 

sendiri terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. 

Landasan utama metode sejarah adalah bagaimana menangani dan 

menghubungkan bukti-bukti sejarah yang ada.9 Heuristik ialah tahap pengumpulan 

berbagai sumber yang diperlukan baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Pada 

tahap heuristik, pengumpulan data berupa sumber-sumber tertulis dilakukan dengan 

studi dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Pada tahap ini 

juga pengumpulan sumber-sumber lisan melalui wawancara dengan pelaku sejarah 

                                                             
8 Louis Gottschalk, 1986, Mengerti Sejarah, edisi terjemahan Nugroho 

Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 32. 
9 William H. Frederich dan Soeri Soeroto, 1991, Pemahaman Sejarah Indonesia 

Sebelum dan Sesudah Revolusi, Jakarta: LP3ES, hlm. 13. 
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maupun saksi sejarah terkait gerakan ekonomi kerakyatan yang diperankan oleh 

Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran di bawah kepemimpinan Ustadz Ahmad Sukina dari 

tahun 1992-2021. 

Langkah kedua dalam metode sejarah adalah kritik sumber dimana ada dua 

kritik, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal berfungsi untuk 

mengetahui kredibilitas data yang diperoleh. Suatu data dapat dikatakan kredibel 

apabila informasi yang termuat di dalamnya memuat peristiwa yang terjadi di masa 

lalu sehingga data tersebut dapat dipercaya dan tidak dapat dimanipulasi. Kritik 

eksternal ialah melihat data melalui keadaan fisiknya, bahasanya, dan tulisannya. 

Sumber tertulis berupa arsip sezaman yang diperoleh dan digunakan sebagai sumber 

dalam penelitian ini termasuk sumber primer karena merupakan arsip dan dokumen 

asli tanpa adanya manipulasi data di dalamnya. Sumber lisan berupa wawancara yang 

diperoleh dan digunakan merupakan sumber primer karena narasumber merupakan 

pelaku sejarah. 

Langkah ketiga yaitu interpretasi dimana suatu usaha untuk menafsirkan data 

– data yang telah melalui tahap kritik sumber kemudian disusun menjadi tulisan 

sejarah. Berdasarkan sumber yang diperoleh, dapat diperoleh fakta bahwa 

berkembangan bidang ekonomi Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an menjadi faktor 

penting dalam menunjang dakwah dan kehidupan sehari-hari jemaah Majlis Tafsir Al-

Qur’an maupun masyarakat umum karena segala aktivitas ekonomi rakyat bersumber 

dari rakyat dan kembali kepada rakyat sehingga mampu memberikan keuntungan 
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kepada rakyat serta membawa kemajuan bagi jemaah Majlis Tafsir Al-Qur’an maupun 

masyarakat umum. Oleh karena itu, hal tersebut sesuai dengan sistem ekonomi rakyat 

yang digaungkan oleh bangsa Indonesia yakni, berpusat dan berbasis pada rakyat, maka 

dalam penelitian ini diperlukan pendekatan ilmu ekonomi atau lebih tepatnya ekonomi 

rakyat. 

Langkah terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah berdasarkan data-

data yang sudah melalui ketiga tahapan diatas. Data-data yang telah dilakukan 

pemilahan dan ditemukan fakta-fakta yang telah dianalisis serta diinterpretasikan guna 

memperkuat tulisan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara 

ilmiah. 

H. Sistematika Penulisan 

 

Telah disebutkan beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini. 

Selanjutnya akan ditulis secara sistematis menjadi 5 bab pokok, yang di dalamnya nanti 

akan terdapat beberapa sub-bab. Penelitian yang berjudul “Gerakan Ekonomi 

Kerakyatan Majlis Tafsir Al-Quran (MTA) dibawah kepemimpinan Ustadz Ahmad 

Sukina di Surakarta Tahun 1992-2021” akan ditulis secara kronologis sesuai data yang 

diperoleh. 

Bab pertama akan berisi latar belakang dari permasalahan topik yang terkait. 

Selain itu dalam bab pertama disebutkan juga rumusan masalah sebagai dasar 

penelitian, batasan ruang dan waktu sebagai batasan dari penelitian ini, tujuan yang 
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akan dicapai dari penelitian ini, dan manfaat dari adanya penelitian. Serta ada juga 

Tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua akan membahas isi dari penelitian ini. Dalam bab ini akan 

dijelaskan mengenai sejarah lahirnya Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an di Surakarta 

yang memuat tiga sub bab, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat Surakarta sebelum 

keberadaan Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran, latar belakang dan proses berdirinya 

organisasi keagamaan Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran hingga berganti kepemimpinan 

Ustadz Ahmad Sukina dan langkah awal yang dilakukan oleh Yayasan Majlis Tafsir 

Al-Quran dalam perkembangan Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an dibawah 

kepemimpinan Ustadz Ahmad yang memuat berbagai program kerja di berbagai 

bidang, seperti program keagamaan, program pendidikan, program sosial, program 

kesehatan masyarakat, dan program olahraga, serta program ekonomi yang menjadi 

wacana pendirian program-program ekonomi kerakyatan yang menjadi langkah awal 

Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran dalam usahanya memajukan ekonomi jemaah Majlis 

Tafsir A-Qur’an maupun masyarakat umum melalui sistem ekonomi rakyat yang 

bertumpu pada rakyat. 

Bab ketiga akan membahas mengenai program-program ekonomi kerakyatan 

yang didirikan dan dijalankan oleh Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran. Dalam bab ini 

juga akan dibagi menjadi tiga sub bab. Yang pertama menjelaskan awal mula 

munculnya gagasan program ekonomi kerakyatan yang diperankan oleh Yayasan 

Majlis Tafsir Al-Qur’an. Yang kedua akan membahas perkembangan ekonomi 

kerakyatan yang diperankan oleh Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran yang berbentuk 
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program kerja pengembangan usaha umat maupun pengembangan usaha yayasan 

seperti, koperasi syari’ah, badan usaha, dan klinik kesehatan yang dijalankan oleh 

Majlis Tafsir Al-Quran dalam menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Yang ketiga 

akan membahas mengenai strategi dan implementasi program ekonomi kerakyatan 

yang diperankan oleh Majlis Tafsir Al-Quran.  

Bab keempat akan membahas mengenai dampak gerakan ekonomi kerakyatan 

Yayasan Majlis Tafsir Al-Quran terhadap kesejahteraan jemaah Majlis Tafsri Al-

Qur’an, masyarakat umum, dan pemerintah. Dalam bab ini akan menjelaskan empat 

sub bab. Yang pertama perubahan apa saja yang dialami jemaah Majlis Tafsir Al-Quran 

setelah menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dalam aktivitas ekonomi Majlis Tafsir 

Al-Quran. Yang kedua membahas mengenai dampak gerakan ekonomi kerakyatan 

yang dijalankan oleh Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur’an bagi masyarakat umum. Yang 

ketiga membahas mengenai manfaat dari pelaksanaan program – program kerja 

gerakan ekonomi kerakyatan bagi pemerintah. Yang keempat membahas mengenai 

hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program – program kerja gerakan ekonomi 

kerakyatan. 

Bab kelima berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini. Kesimpulan ini 

menjadi penting untuk menegaskan kembali Gerakan Ekonomi Kerakyatan Majlis 

Tafsir Al-Quran dibawah kepemimpinan Ustadz Ahmad Sukina di Surakarta Tahun 

1992-2021 melalui bentuk narasi. 
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