
 
 

BAB 5 

PENUTUP 

5.1       Kesimpulan  

Dari penjelasan dan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang menjadi 

tujuan pembahasan penulisan skripsi ini yakni : 

5.1.1   Al-Qur’an itu menerangkan beberapa konsep infaq di dalam ayat-ayat. 

Di antara konsepnya, pada surat al-Baqarah ayat 215 menerangkan konsep 

infaq kepada kedua orang tua, kerabat, dan golongan yang membutuhkan. 

Pada surat an-Nisa ayat 34 menerangkan konsep infaq dalam hubungan 

pernikahan, dalam sub ini dikaitkan dengan ayat 65 surat at-Talaq. 

Selanjutnya pada surat al-Baqarah ayat 195 dan 262 menerangkan konsep 

infaq untuk jalan Allah (fisabilillah). Pada surat al-Baqarah ayat 272 

menerangkan konsep infaq kepada orang bukan Islam dengan semata mencari 

ridha Allah SWT. Adapun yang terakhir pada surat al-Baqarah ayat 219 dan 

surat al-Furqan ayat 67 menerangkan konsep kadar infaq di dalam al-Qur’an. 

5.1.2   Infaq yang dikeluarkan tentunya mempunyai fungsi dan manfaat bagi 

pelaku maupun penerima. Diantara fungsi tersebut yaitu pada surat al-

Baqarah ayat 272 menerangkan fungsi untuk membentengi diri. Selanjutnya 

pada surat an-Nisa ayat 34 menerangkan fungsi infaq melebihkan suatu 

golongan. Pada surat al-Imran ayat 92 dan dikaitkan surat at-Taubah ayat 121 

menerangkan fungsi infaq untuk memperolehi kebajikan yang sempurna. 

Adapun yang terakhir pada surat al-Baqarah ayat 265 menerangkan fungsi 

mencari ridha Allah dan meneguhkan jiwa.   
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5.2      Saran-saran 

Tidak ada kata yang mulia selain ucapan Alhamdulillahi Rabb al-Alamin atas semua 

rahmatNya kepada kita semua khususnya kepada penulis sehingga bisa 

menyelesaikan penulisan ini. 

 Di akhir penulisan ini, penulis menitipkan beberapa buah saran untuk 

pembaca dan penelaah dengan harapan semoga Allah SWT memudahkan hambaNya 

meraih berjuta pintu kebaikan. 

 Penelitian ini belumlah final, bahkan masih jauh oleh kerananya sangatlah 

wajar juga terdapat banyak kekurangan, kejanggalan, dan ketimpangan. Harapan 

penulis kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama ada yang berusaha 

menyempurnakannya dengan mengkaji lebih dalam tentang masalah ini. 

 


