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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang lima dan 

merupakan salah satu bangunannya yang sangat penting. Dinamakan zakat 

karena di dalamnya ada harapan meraih keberkahan, mensucikan jiwa, dan 

menumbuhkan kebaikan-kebaikan. Karena zakat diambil dari kata “zakah” 

yang bermakna: tumbuh, suci, dan berkah.
1
 

Menunaikan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh umat Islam yang memiliki kekayaan dan mencapai nisab 

yang telah ditentukan. Zakat juga membersihkan diri dari dosa-dosa.
2
 

ۡ ُۡخذۡ  تََكَۡسَكٞهۡلَّهُم  َۡصلَىَٰ ۡإِنَّ ۡۖ ِهم  َۡعلَي  يِهمۡبِهَاَۡوَصلِّ َۡوتَُزكِّ َۡصَدقَٗةۡتُطَهُِّرهُم  لِِهم  َىَٰ ۡأَم  ُۡوَِۡۡمه  َسِميٌعۡۡٱّللَّ

٣٠١َۡۡعلِيٌمۡ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.(Q.S at-Taubah: 103) 

Menunaikan zakat dalam Islam mempunyai tujuan dan hikmah yang 

sangat berarti bagi kehidupan sosial ekonomi. Zakat merupakan ibadah yang 

mengandung dua dimensi, yaitu dimensi hablun minallah dan hablun 
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minannas, zakat juga memiliki banyak arti dalam kehidupan bagi umat 

manusia terutama Islam.
3
 

Selain suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur’an 

menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong menolong 

antar sesama. Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan 

ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan 

keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari 

sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan hartanya. 

 Dalam ajaran zakat juga terkandung pendidikan kepada manusia 

untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan 

sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. 

Dalam bidang sosial, dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan 

dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah. 

Dengan zakat pula orang fakir miskin merasakan bahwa mereka 

bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan 

diremehkan. Namun mereka dibantu dan dihargai. Dalam bidang ekonomi, 

zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja 

dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada 

orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk 

mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi 
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orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa 

berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
4
 

Ajaran Islam tentang zakat itu memiliki potensi dan aspirasi 

perdamaian, ketentraman dan kesejahteraan yang berkeadilan sehingga 

problematika kemiskinan dan kepincangan sosial akan dapat teratasi jika 

umat Islam menerapkan konsep pendistribusian zakat. Problem kurangnya 

pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang zakat menjadikan zakat 

tidak dapat dikelola dengan maksimal, sehingga tujuan disyariatkan zakat 

tidak tercapai. Praktek pendistribusian zakat yang salah sasaran, 

mengakibatkan zakat yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya, akan jatuh pada orang-orang yang menurut hukum 

Islam tidak berhak menerima zakat tersebut. 

Zakat tidak hanya sekedar suatu kewajiban, tetapi zakat harus dikelola 

dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan orang 

yang berhak menerimanya. Dengan demikian peran pengelola zakat sangat 

penting. 
5
 

Salah satu hal yang sangat urgen dan mengemuka dalam persoalan 

zakat adalah perihal mustahik zakat di samping harta benda yang wajib 

dizakatkan. Nash-nash normatif yang melandasi konsep teoritik mengenai 

zakat kelompok mustahik zakat (penerima zakat) telah membatasi para 

mustahik zakat dengan kelompok yang terbatas, namun tidak menyebutkan 
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secara rinci siapa-siapa dan kriteria yang berada di dalam kelompok tersebut 

serta sistem pendistribusiannya, sebagaimana firman Allah:  

ۡ تُۡإِوََّما َدقََٰ ۡوَۡۡٱلصَّ فُقََرٓاِء ِكيهِۡلِل  َمَسَٰ ِملِيهَۡوَۡۡٱل  َعَٰ ۡوَۡۡٱل  هَا ُمَؤلَّفَةَِۡعلَي  َۡوفِيۡۡٱل  قَابِۡقُلُىبُهُم  ِرِميهَۡوَۡۡٱلرِّ َغَٰ ۡٱل 

َِۡوفِيَۡسبِيِلۡ ىِٱلسَّبِيِلۖۡۡوَۡۡٱّللَّ َهۡۡٱب  ِۡ فَِريَضٗةۡمِّ ُۡوَۡۡٱّللَّ ٠٠َۡۡعلِيٌمَۡحِكيٞمۡۡٱّللَّ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah: 60) 

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwasanya orang yang berhak 

menerima zakat adalah delapan golongan. Dan jumhur ulama pun 

berpendapat demikian. 
6
 

Sebagai sumber hukum yang utama, al-Qur’an memuat pernyataan 

yang global, sebagian pernyataan-pernyataan tersebut belum dijelaskan secara 

jelas dan pasti, hal tersebut bukan berarti sebagai kelemahan dari al-Qur’an, 

tetapi jusrtu merupakan anugrah bagi manusia. Karena masalah-masalah yang 

belum ditujukan oleh al-Qur’an diserahkan kepada ulama dan orang-orang 

yang mempunyai kemampuan dan keahlian menganalisa dan memecahkan 

masalah tersebut untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum tentang 

permasalahan tersebut sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan 

perkembangannya.
7
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Sebagaimana diketahui, bahwa soal zakat dalam al-Qur’an disebutkan 

secara ringkas, maka secara khusus pula al-Qur’an telah memberikan 

perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. 

Kalangan sarjana ekonomi dan sosiologi telah mengingatkan bahwa yang 

penting bukanlah dalam memungut dan memperoleh harta. Dengan berbagai 

cara, langsung atau tidak, tetapi yang lebih penting ialah kemana harta itu 

harus dikeluarkan.  

Dari delapan golongan mustahik zakat yang ditentukan Allah SWT 

dalam surah at-Taubah ayat 10 dapat diklasifikasikan pada dua golongan 

yaitu: 1) kelompok permanen, yaitu golongan yang diasumsikan selalu ada 

dalam jangka waktu yang panjang, seperti fakir, miskin, dan amilin. Dalam 

penyaluran zakat, kelompok ini adalah golongan yang mendapat prioritas 

utama dari delapan golongan dengan cara urut-urutan seperti yang diurutkan 

Allah dalam surat at-Taubah. 2) kelompok temporer, yaitu golongan mustahik 

yang diasumsikan tidak selalu ada secara terus menerus, seperti kelompok 

muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. 
8
 

Bentuk inovasi distribusi zakat saat ini, yang menjadi ikhtilaf para 

ulama salah satunya yaitu tentang pengalokasian dana zakat untuk 

kepentingan umum. Hal ini termasuk ke dalam permasalahan kontemporer 

yang menuai banyaknya persepsi masyarakat terkait hal ini. Sesuai dengan 

perkembangan zaman dan kemajuan berfikir seseorang. 
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Jumhur fuqaha, sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan pada selain 

yang disebutkan oleh Allah SWT, seperti pembangunan masjid, jembatan, 

sarana pengairan, pengerukan sungai, perbaikan jalan, membayar hutang, 

pembangunan pagar, persiapan peralatan perang (seperti membuat kapal 

perang dan membeli persenjataan), dan sebagainya yang tidak disebutkan 

oleh Allah karena pada dasarnya hal-hal tersebut tidak memiliki hak untuk 

menerima zakat.
9
 

Di antara ulama dulu dan sekarang ada yang meluaskan arti fi 

sabilillah, tidak khusus pada jihad yang berhubungan dengan Tuhan, tetapi 

ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan taqarrub dan 

perbuatan baik, sesuai dengan penerapan arti asal kalimat tersebut.  

Menurut sekelompok dari mazhab Hanafi makna fi sabilillah adalah 

sukarelawan yang terputus bekalnya, sehingga tidak lagi dapat bergabung 

dengan pasukan muslimin. Golongan ini berpendapat bahwa zakat adalah hak 

seseorang, dan oleh karenanya tidak boleh penyerahan zakat yang 

diperuntukkan bagi kepentingan pembangunan masjid dan lainnya.
10

 

Qadhi Ibn Arabi yang mengutip pendapat Imam Malik berpendapat 

bahwa yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah para tentara yang berperang 

menegakkan Islam atau mempertahankan Islam dan wilayahnya. Hal 

demikian diperkuat dengan riwayat yang menerangkan bahwa Nabi SAW 
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pernah mengeluarkan harta dari zakat sebanyak seratus onta dalam 

peperangan Sahl bin Abi Hasma untuk memadamkan api pemberontakan.
11

 

Yusuf Qardawi, seorang ulama kontemporer yang selalu memandang 

kemaslahatan sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi, juga memiliki 

pandangan terhadap zakat mal untuk kepentingan umum. Di suatu negara 

tertentu, pada waku tertentu, dan konsisi tertentu mungkin dana zakat mal 

dibutuhkan untuk kepentingan umum dan menjadi amal bernilai jihad fi 

sabilillah.
12

 Membebaskan negeri Islam dari kekuasaan kaum kafir juga 

termasuk fi sabilillah. Peperangan yang terjadi di bagian dunia mana pun dari 

negeri Islam dengan maksud membebaskan negara tersebut dari hukum-

hukum kafir dan penyimpangan mereka tidak diragukan lagi merupakan jihad 

fi sabilillah yang wajib dibantu oleh semua umat Islam. Mereka wajib diberi 

bagian dari harta zakat, sedikit atau banyak, sesuai dengan hasil pengumpulan 

zakat, sesuai dengan kebutuhan jihad itu sendiri, dan sesuai dengan sasaran 

zakat.
13

 Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa contoh amalan atau 

aktivitas yang dibutuhkan oleh risalah Islam pada masa sekarang ini, yang 

sangat cocok disebut jihad fi sabilillah. 

Sesungguhnya membangun pusat-pusat dakwah Islam untuk menyeru 

orang kepada Islam yang benar dan menyampaikan risalahnya kepada orang-

orang nonmuslim di semua benua dalam dunia yang menjadi ajang 

pertarungan berbagai agama dan isme ini merupakan jihad fi sabilillah. 
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Begitu pula membangun pusat-pusat Islam (Islamic center) untuk mendidik 

dan memelihara remaja-remaja Islam serta mengarahkan mereka dengan 

arahan Islam yang sehat, beraqidah baik dan benar, menyiapkan mereka 

untuk membela Islam, menegakkan syariat, dan menghadapi musuh-musuh 

Islam, semua itu termasuk jihad fi sabilillah. 

Menerbitkan surat kabar Islami yang bersih untuk menghadapi surat-

surat kabar yang merusak dan menyesatkan, untuk meninggikan kalimat 

Allah dan membicarakan kebenaran, merupaan jihad fi sabilillah. 

Menerbitkan dan menyebarluaskan kitab-kitab dan buku-buku Islam 

yang penting, yang menunjukkan keluasan Islam, melatih dan 

mempersiapkan orang-orang yang kuat, terpercaya, dan mukhlis, untuk 

bekerja di lapangan dengan penuh kesungguhan dan semanga tinggi serta 

terprogram untuk berkhidmat kepada agama Islam, serta membantu para juru 

dakwah yang mengumandangkan dan menyeru kepada yang haq, yang selalu 

dihadang oleh kekuatan-kekuatan yang menentang Islam,
14

 selain itu 

mengalokasikan dana zakat untuk pembiayaan untuk membela hak asasi 

manusia, semua hal diatas merupakan jihad fi sabilillah. 

Karena itu, mendistribusikan zakat atau lainnya untuk aktivitas yang 

bermacam-macam ini merupakan langkah utama, sebab tidak ada lagi yang 

membela Islam—sesudah Allah—kecuali putra-putra Islam sendiri.
15
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 Kemudian, sesungguhnya orang yang berkhidmat untuk kebajikan 

untuk kepentingan masyarakat, maka haknya pula untuk mendapat harta dari 

masyarakat. Tidak ada dalil yang mengkhususkan gharimin hanya pada orang 

yang berhutang karena mendamaikan dua pihak yang bersengketa saja, dan 

tidak kepada yang lainnya andaikata orang tersebut termasuk dalam kategori 

gharimin, maka sudah tentu wajib menempatkan hukum mereka dengan 

hukum gharimin, yaitu dengan cara qiyas/analogi.
16

 

Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam 

tentang kepentingan umum sebagai bagian dari penerima zakat menurut 

Yusuf Qardhawi dengan judul: “PEMAHAMAN YUSUF QARDHAWI 

TENTANG KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI BAGIAN DARI 

PENERIMA ZAKAT MAL”. 

Pemikiran Yusuf Qardhawi sebagai ulama kontemporer yang juga 

senantiasa sinkron dengan perkembangan zaman, disadari telah memiliki 

pengaruh besar dalam pemikiran umat Islam khususnya di Indonesia.  

Penelaahan tentang zakat mal untuk kepentingan umum dirasakan  

penting, berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui 

posisi kepentingan umum sebagai bagian dari penerima zakat, yang menuai 

perbedaan pendapat para ulama.  Selain itu, zakat yang diberdayakan untuk 

kepentingan umum termasuk sangat dibutuhkan, akibat mencuatnya 

ketimpangan ekonomi sehingga terasa membutuhkan dana zakat.  
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B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberi batasan 

yang difokuskan pada pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kepentingan umum 

sebagai bagian dari penerima zakat mal.   

C. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang pokok dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemahaman Yusuf Qardhawi tentang kepentingan umum 

sebagai bagian dari penerima zakat mal ? 

2. Apa latar belakang pemahaman Yusuf Qardhawi tentang kepentingan 

umum sebagai bagian dari penerima zakat mal ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pemahaman Yusuf Qardhawi terhadap 

kepentingan umum sebagai bagian dari penerima zakat mal. 

b. Untuk mengetahui latar belakang pemahaman Yusuf Qardhawi 

terhadap kepentingan umum sebagai bagian dari penerima zakat mal. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pemahaman Yusuf 

Qardhawi terhadap kepentingan umum sebagai bagian dari 

penerima zakat mal. 

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang latar belakang 

pemahaman Yusuf Qardhawi terhadap terhadap kepentingan umum 

sebagai bagian dari penerima zakat mal. 
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c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study sarjana strata 

satu (S1) pada fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. 

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Di antara para peneliti yang menulis berkaitan dengan zakat untuk 

kepentingan umum antara lain adalah Sofian yang berjudul Tradisi 

Pembayaran Zakat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dusun 1 

Simp Merpati Desa Meskom Kecamatan Bengkalis) dijelaskan bahwa 

pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Dusun 1 Simp Merpati 

Desa Meskom Kecamatan Bengkalis berbentuk uang. Zakat yang 

diperuntukkan untuk pembangunan masjid, memang sudah dilakukan dan 

sudah menjadi tradisi dari nenek moyang oleh masyarakat di Dusun 1 Simp, 

Merpati Desa Meskom Kecamatan Bengkalis setiap tahunnya dan diteruskan 

oleh generasi penerus setiap tahunnya. 
17

 

Adapun dalam penelitian ilmiah Ria Resti dengan judul Persepsi 

Masyarakat Terhadap Amil Masjid Al-Muslimin Menjadikan Masjid Sebagai 

Mustahiq Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung 

Rambutan Kecamatan Kampar) dijelaskan bahwa pendisribusian zakat untuk 

masjid telah dilaksanakan sejak berdirinya masjid al-Muslimin hingga saat 

ini, panitia zakat lebih mengutamakan kepentingan pemangunan masjid dan 

pembayaran hutang-hutang masjid daripada mengutamakan pembagian zakat 

untuk kaum fakir miskin. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat sudah enggan 

membayarkan zakat kepada amil. Panitia amil zakat memasukkan masjid 
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sebagai mustahiq zakat dikarenakan masjid tersebut dimasukkan kedalam 

kategori gharimin. 
18

 

Dari penelaahan terhadap karya-karya diatas, terlihat bahwa para 

penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan 

dengan zakat untuk kepentingan umum. Dengan mengambil spesifikasi 

masjid sebagai bentuk kepentingan umum yang diberi zakat. Akan tetapi 

masih banyak bentuk kepentingan umum lainnya yang jika dikaji akan 

menempati ruang kepentingan umum sebagai penerima zakat mal. Selain itu 

asnaf apa saja yang sesuai di-qiyas-kan untuk kepentingan umum juga sangat 

perlu di bahas agar  jelas pendistribusiannya. Hal yang telah penulis sebutkan 

diatas dan persoalan terkait zakat untuk kepentingan umum menurut Yusuf 

Qardhawi sepanjang pengetahuan penulis, belum diteliti orang. Berdasarkan 

fakta-fakta itulah, dilakukan penelitian tersebut.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni 

suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan yang mempelajari 

buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya 

dengan ruang lingkup pembahasan.
19
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2. Sumber data 

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam 

penelitian berasal dari literatur yang ada diperpustakaan. Sumber data 

tersebut diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 
20

 

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsug dari sumber 

pertama.
21

 Karena ini studi kepustakaan, maka sumber primernya 

berasal dari buku yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi sendiri, yang 

dalam ini adalah buku Yusuf Qardhawi, Fiqhuz-Zakat yang  

diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafifudhin, Hasanuddin 

dengan judul “Hukum Zakat; Studi Komperatif Mengenai Status dan 

Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadist” dan Fatwa-fatwa 

Kontemporer karangan Yusuf Qardhawi 

b. Sumber data sekunder yaitu mencakup buku-buku yang sifatnya 

sebagai data pendukung,
22

 seperti : Spektrum Zakat dalam Membangun 

Ekonomi Kerakyatan karangan Yusuf Qardhawi, Zakat Kajian 

berbagai Mazhab karangan Wahbah Zuhaili, Pedoman Zakat karangan 

Tengku Muhammad Hasby Ash Shiddiqy, serta buku-buku yang 

relevan dengan pembahasan ini.  

 

                                                           
20

 Emzir, Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010), h. 64 
21

 Ibid., h. 30 
22

 Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian, 

(Yogyakarta: ANDI, 2010), h. 190 
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3. Tehnik Pengumpulan Data 

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa sumber data 

berasal dari literatur perpustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah 

mencari literatur yang berhubungan dengan pokok masalah, kemudian 

dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu 

klasifikasikan sesuai kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing 

secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan. 
23

 

4. Teknik Analisis Data 

Dengan menggunakan conten analisis atau analisis isi yakni 

dengan jalan menela’ah atau mempelajari kosa kata, pola kalimat, atau 

situasi dan latar belakang budaya penulisan. 
24

 

5. Teknik Penulisan 

Adapun teknik penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Deduktif  

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat 

umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data 

yang bersifat khusus.
25

 

b. Induktif 

Dengan metode ini, penulis juga memaparkan data-data yang bersifat 

khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data 

yang bersifat umum.
26

 

                                                           
23

 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta: Uin Maliki 

Press, 2010), h. 352 
24

 Ibid., h. 357 
25

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta : Kencana, 2008) h. 26 
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c. Deskriptif Analitik 

Mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan serta dianalisis, 

sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.  

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap kajian 

ini, penulis akan menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam pembahasan ini meliputi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, 

tinjauan penelitian terdahulu, metode penulisan, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II : BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI 

Pembahasan pada bab ini ini terdiri dari riwayat hidup dan 

latar belakang pendidikan Yusuf Qardhawi, karir dan 

perjuangan Yusuf Qardhawi, dan buku-buku karya Yusuf 

Qardhawi, khususnya buku-buku tentang zakat.  

BAB III  :KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT MAL 

DAN PARA PENERIMANYA 

Pembahasan pada bab ini akan diuraikan pengertian zakat, 

dasar hukum zakat, sejarah zakat, tujuan dan dampak zakat, 

teori umum penerima zakat dan konsep kepentingan umum. 

                                                                                                                                                               
26

 Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 40 
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BAB IV :PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG 

KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI BAGIAN DARI 

PENERIMA ZAKAT MAL 

Pada bab ini akan diuraikan tentang bagaimana pemikiran 

Yusuf Qardhawi tentang kepentingan umum sebagai bagian 

dari penerima zakat mal dan dasar pemikiran Yusuf 

Qardhawi tentang kepentingan umum sebagai bagian dari 

penerima zakat mal. 

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN 

  Berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta 

saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaannya. 

Selanjutnya diikuti oleh daftar kepustakaan yang dijadikan 

sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.  

 

   

 


