
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Al-Qur‟an diturunkan oleh Allah SWT, ke muka bumi dengan tujuan untuk 

memberikan petunjuk kepada umat manusia supaya dapat memperoleh kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. Dikalangan umat Islam sendiri, masih ada yang 

beranggapan bahwa al Qur‟an itu adalah sebuah kitab suci  yang hanya menjelaskan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan akhirat saja. Padahal peranan al-Qur‟an 

tidak sampai di situ saja, al-Qur‟an juga membahas masalah-masalah yang 

berhubung dengan duniawi.  

 Di dalam agama Islam, kedudukan al-Qur‟an merupakan sumber pertama dan  

hadis adalah sumber kedua. Kedua sumber ini, merupakan pedoman dalam 

kehidupan dan juga sebagai sumber pemahaman kehidupan umat Islam. Di dalam 

agama Islam, Allah SWT, telah menetapkan adanya rukun Islam dan rukun Iman. 

Rukun Islam ada lima perkara, yaitu mengucap dua kalimah syahadah, solat, puasa di 

bulan ramadhan, membayar pendapatan dan menunaikan haji bagi yang 

berkemampuan. Allah SWT tidak membebani hamba-Nya di luar kemampuannya, 

begitu juga dengan beberapa hal di atas, Allah SWT tidak akan membuat suatu 

syariat bila memang hal itu sangat mustahil untuk dapat dilaksanakan, oleh karena itu 

tidak ada alasan bagi umat muslim untuk meninggalkan perintah Nya. 

 Membelanjakan harta dengan tujuan yang benar dan mendapat ridha Allah 

SWT atau dengan kata lain memberikan harta tanpa kompensasi apapun yang ada 

dalam bahasa al-Qur‟an dinamakan infaq (إنفاق). Kata infaq ini merupakan suatu 

istilah yang telah tersosialisasi dalam masyarakat Indonesia yang sering diartikan 

dengan pemberian sumbangan harta dan sedekah.
1
 Allah SWT memerintahkan 

manusia agar menginfaqkan harta di jalan yang benar.
2
 Dengan membelanjakan 

sebahagian harta yang dilimpahkan-Nya kepada para fakir miskin, orang-orang yang 

sangat memerlukan dan untuk kebaikan serta manfaat bagi orang lain, dengan 
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semata-mata karena Allah SWT dan dilandaskan hanya niat untuk dijalan Allah 

SWT. 

Infaq atau belanja yang dikeluarkan seorang hamba di jalan Allah SWT 

dengan tu 

juan mencari ridha-Nya semata pasti akan memperoleh balasan yang berlipat 

ganda. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan 

tinggi mahupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. Seperti dalam al-

Qur‟an: 

                          

         

        Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 

lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

memaafkan (kesalahan) orang. Allah SWT menyukai orang-orang yang 

berbuat kebajikan
3
. ( QS. Ali-„Imran : 134 ) 

                

Ayat ini menjelaskan orang yang bertakwa adalah mereka yang kebiasaanya 

atau secara terus menerus menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT baik di waktu 

dia lapang, yakni memiliki kelebihan dari kebutuhannya maupun di waktu dia sempit 

tidak memiliki kelebihan.
4
 

Hal seperti itu Allah SWT akan membalasnya dengan caranya sendiri, baik 

disadari oleh hambanya, ataukah dengan tidak disadari. Semua menunjukkan bahawa 

rezeki yang dibelanjakan dijalan Allah SWT akan dikembalikan, bahkan digantikan 

dengan yang lebih baik dan berlipat ganda. Dalam menafkahkan sebahagian rezeki 

yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada para hambanya, hendaklah 

memilih yang baik-baik dan bermanfaat. Seperti di dalam al-Qur‟an : 
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   Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak 

mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata .terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji. ( QS. Al 

Baqarah : 267 ) 

 
Ayat di atas menjelaskan bahwa harta yang dinafkahkan hendaknya yang 

baik-baik. Tetapi tidak harus semua diinfakkan., cukup sebagian saja. Ada yang 

berbentuk wajib dan juga sunnah. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang diinfakkan itu 

adalah dari hasil usaha kamu dan dari apa yang kami, yakni Allah SWT keluarkan 

dari bumi.
5
 

Seperti diketahui, persoalan infaq memang dibahas secara sistematis dalam 

kitab-kitab Fiqh, namun al-Qur‟an sendiri mempunyai perhatian khusus terhadap 

masalah ini yang telah dijelaskan dalam sejumlah ayat-ayatNya sebagai petunjuk 

bagi seluruh umat manusia. Sudah tentu penjelasan al-Qur‟an tentang infaq harus 

dipahami dan selanjutnya diamalkan guna mencapai tingkat dan kualitas manusia 

yang mendapatkan ridha Allah SWT. Maka dari itu kajian tafsir al-Qur‟an mutlak 

dibutuhkan, sehingga maksud Allah SWT yang terdapat di dalam ayat-ayat infaq 

dapat dipahami dan dimengerti dengan benar. Karena infaq yang ditetapkan bagi 

para hamba-Nya telah dapat diketahui dari kandungan al-Qur‟an yang tertera dalam 

ayat-ayat-Nya. Sekaligus seseorang dapat merasakan bahwa al-Qur‟an memuat 

konsep-konsep ajaran yang berhubungan erat dengan sistem sosial dalam sebuah 

kehidupan. 

Maka, dengan permasalahan yang telah dimunculkan oleh penulis, upaya 

melestarikan dan meluruskan pemahaman individu dan masyarakat tentang infaq 

harus dikembangkan dan menjadi penjelas kepada pemahaman menurut kehendak al-

Qur‟an, melalui kajian para ahli tafsir yang mempunyai otoritas dalam menyingkapi 

maksud dari kalam Allah SWT. 

Oleh itu, penulis merasa tertarik untuk membuat suatu penelitian dan 

mengkaji infaq di dalam al-Qur‟an dengan satu penelitian yang diberi judul: “Infaq 

Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)” 
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1.2      Alasan Pemilihan Judul 

 

Dalam  penulisan ini, tentunya penulis mempunyai alasan mengapa judul tersebut 

diangkat dalam suatu pembahasan, oleh karena itu, penulis mencoba menjelaskan 

alasan yang mendasari penulisan tersebut : 

1.2.1 Melalui judul ini, penulis dapat  mendalami dan menambah  ilm ilmu 

berkaitan dengan Al-Qur‟an, sesuai dengan bidang studi penulis 

sendiri di UIN SUSKA yaitu jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir. 

1.2.2 Untuk mengkaji dan mengetahui  infaq dalam Al-Qur‟an menurut 

pandangan mufassir. 

 

1.3      Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah 

 

Agar penelitian tidak keluar dari objektifnya, penulis telah membatasi penelitian ini 

dengan membahas beberapa ayat yang terdapat di dalam al-Qur‟an yang berbicara 

tentang konsep infaq. 

 Adapun rumusan masalah yang penting untuk dikaji dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1.3.1 Bagaimana konsep infaq dalam perspektif al-Qur‟an? 

1.3.2 Apa saja fungsi infaq di dalam al-Qur‟an?  

 

1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

 

Adapun tujuan dalam penelitian ini secara umum adalah untuk mengkaji dan 

mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, yaitu untuk mengkaji ilmu al-Qur‟an. 

Sedangkan tujuan pembahasan ini secara khusus, yaitu 

1.4.1 Untuk mengetahui konsep infaq dalam perspektif al-Qur‟an. 

1.4.2 Untuk mengetahui fungsi infaq di dalam al-Qur‟an. 

Sedangkan jika ditinjau dari kegunaannya, yaitu sebagai berikut : 

1.4.3 Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian, guna mencapai gelar 

Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin di Uin Suska, Pekanbaru, 

Riau. 

1.4.4 Sebagai langkah awal dari upaya pengambangan kajian nilai-nilai 

Qur‟ani, khususnya tentang Infaq dalam perspektif Al-Qur‟an. 

Memberi pemahaman yang mendalam tentang penafsiran ayat-ayat 
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yang membicarakan tentang “Infaq”. Hasil penelitian ini diharapkan 

mampu menarik minat peneliti lain untuk mengadakan penelitaian 

lanjutan tentang nilai-nilai akhlak yang terdapat didalam al-Qur‟an 

yang menjadi petunjuk kepada umat Islam. 

1.4.5 Sebagai sarana untuk mengajak para intelektual Islam untuk 

senantiasa menggali dan mengembangkan ilmu tafsir, sebagai upaya 

untuk memahami dan menghayati nilal-nilai yang terkandung dalam 

Kitab Suci Al-Qur‟an. 

1.5      Tinjauan Kepustakaan 

 

Sepanjang telaah peneliti terhadap beberapa karya ilmiah berupa buku atau laporan-

laporan hasil penelitian yang membahas secara khusus tentang infaq dalam al-

Qur‟an, ditemukan di antara karya-karya tersebut yang membahas tentang infaq. 

Karya-karya ilmiah yang dimaksud lain: 

 Salah satu yang membahas infaq ialah buku yang berjudul Panduan Praktis 

Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah, karya Didin Hafidhuddin. Di dalamnya 

ditemukan secara luas mengenai zakat. Tetapi masalah infaq hanya ditemukan pada 

bagian pendahuluan, itupun yang dijelaskan hanya pengertian infaq dan 

perbedaannya dengan zakat dan infaq.
6
 

 Buku lain Tauhid sosial, karya Amien Rais. Di dalamnya ditemukan satu sub 

bab tentang membudayakan infaq dan kesediaan berkorban. Pembahasannya hanya 

berkisar masalah gambaran perekonomian di Indonesia.
7
 

 Kemudian buku yang berjudul. Sistem Ekonomi Islam, karya Mohammad Ali. 

Di dalamnya ditemukan pembahasan tentang infaq pada sub bab khusus yang 

menerangkan tentang infaq. Tetapi hanya berkisar pada definisi dan operasional 

Infaq saja.
8
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 Buku selanjutnya adalah buku yang berjudul. Mekanisme Pengumpulan 

Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut hukum syara‟ dan undang-undang). Karya 

Mursyid. Di dalamnya pembahasan mengenai Infaq hanya menjelaskan sebuah 

pengertian. Dan juga sedikit mengkutip perbedaan pendapat ahli-ahli tafsir dalam 

menafsirkan tentang maksud infaq.
9
 

 Adapun kajian infaq yang lain yang bisa dijumpai dalam karya skripsi namun 

dalam titik tekan yang berbeda, yaitu: 

Skripsi yang ditulis oleh Yuli Hartati, mahasiswa jurusan MD, Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Sultan Syarif Kassim Riau, pada tahun 2014 

yang berjudul Pengelolaan Dana Infaq Dalam Memakmurkan Masjid Agung An-Nur 

Pekanbaru, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.  

 

1.6      Penegasan Istilah 

 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pahaman dari kekeliruan serta sekaligus 

untuk dapat memahami maksud penelitian ini dengan jelas, dipandang perlu 

memberikan penegasan istilah-istilah kunci yang terdapat di dalam judul di atas. 

1.6.1 Infaq : 

Secara bahasa hal  menafkahkan dan membelanjakan.
10

 Adapun 

menurut istilah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi 

kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan 

sebagainya.
11

   

1.6.2 Perspektif : 

Cara melukis sesuatu benda dan sebagainya pada permukaan yang 

mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi 

pandangan atau sudut pandangan.
12
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1.6.3 Al-Qur‟an : 

Secara bahasa (etimologi), Al-Qur‟an berasal dari bahasa Arab yaitu 

qur‟an, dimana kata “qur‟an” sendiri merupakan akar kata dari  قرأ– 

قرآنا –يقرأ   . Kata قرآنا secara bahasa berarti bacaan karena seluruh isi 

dalam al-Qur‟an adalah ayat-ayat firman Allah SWT dalam bentuk 

bacaan yang berbahasa arab. Sedangkan pengertian Al-Qur‟an 

menurut istilah (terminologi) ialah firman Allah SWT yang berbentuk 

mukjizat, diturunkan kepada nabi terakhir, melalui malaikat jibril 

yang tertulis dalam di dalam mushahif, yang diriwayatkan kepada kita 

dengan mutawatir, merupakan ibadah bila membacanya, dimulai 

dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas.
13

 

Definisi atau pengertian Al-Qur‟an menurut bahasa dan istilah 

di atas merupakan kata sepakat antara ulama dan para ahli ushul. Al-

Qur‟an diturunkan oleh Allah SWT sebagai tata aturan bagi 

kehidupan semua bangsa, petunjuk yang benar untuk semua makhluk, 

tanda bukti atas kebenaran rasulullah Muhammad SAW, dalil yang 

qot‟ie atas kenabian dan risalahnya. Dan sebagai hujjah yang tetap 

tegak hingga hari kemudian. 

Sebenarnya pengertian Al-Qur‟an itu sendiri sangat luas, ia 

tidak hanya terpaku pada satu pengertian, masih banyak pengertian 

lain tentang Al-Qur‟an menurut para ahli, namun yang paling 

mendekati dan sesuai dengan para ahli adalah pengertian seperti yang 

sudah disebutkan tadi. Demikian sekilas tentang pengertian Al-Qur‟an 

menurut bahasa dan istilah, semoga memberikan manfaat bagi 

pembaca sekalian. 

1.7      Metode Penelitian 

Penyelidikan ini merupakan studi library research yakni penyelidikan dilakukan 

dengan cara menelaah dan membaca literaur-literatur yang erat hubungannya dengan 

permasalahan yang dibahas dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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1.7.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Penulis melakukan 

serangkaian penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan 

menggunakan referensi Tafsir Al-Qur‟an al-„Azhim. 

1.7.2 Sumber Data 

Untuk memperoleh informasi mengenai teori dan hasil dari penelitian, 

penulis telah mengkaji berbagai sumber yang dapat diklasifikasikan 

kepada dua bentuk yaitu sumber primer dan sekunder : 

1. Sumber data primer (data utama) yaitu data-data yang diperolehi 

dari literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan judul ini, 

atau buku-buku yang mengandung tema-tema yang membahas 

objek materi dari judul ini. Adapun buku yang rujukan utama 

penulis dari sumber primer adalah mushaf dan terjemahan Al-

Qur‟an, kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Al-Qur‟an Al-azhim karya 

Ismail Ibnu Katsir Al-Quraishi Ad-Dimasyqi, Tafsir Al-Maraghi 

karya Ahmad Musthafa Al-maraghi, Tafsir Fi Zilal Al-Qur‟an 

karya Sayyid Quthb,Tafsir Shafwatut Tafasir karya Muhammad Ali 

Ash-Shabuni dan tafsir-tafsir yang berkaitan. 

2. Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari 

literatur-literatur yang mendukung akan judul ini, atau yang 

mengandung tema dari pembahasan judul ini yang relevan dengan 

judul penelitian ini. Adapun buku-buku yang terhimpun dari 

sumber sekunder terdapat pada bagian daftar pustaka. 

 

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

dengan cara membaca dan mengumpulkan bahan-bahan, terutama dari 

kitab-kitab tafsir baik seara langsung maupun tidak secara langsung. 

Khusus pengkajian ilmu tafsir, sekurang-kurangnya  ada empat 

macam metode utama penafsiran al-Qur‟an iaitu metode ijmali, 

muqaran, tahlili dan maudhu‟i. dalam pengkajian ini metode yang 

digunakan adalah metode tematik yaitu suatu metode yang berusaha 

mencari jawaban al-Qur‟an tentang masalah tertentu, dengan cara 
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mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang dimaksudkan, lalu dianalisa 

lewat ilmu-ilmu bantu yang relevan dengan masalah yang dibahas, 

untuk melahirkan suatu pengertian yang utuh tentang sesuatu. Dalam 

mengumpulkan dan menganalisa, penelitian ini memakai pendekatan 

maudhu‟i. 

Adapun langkah-langkah atau cara kerja yang ditempuh dalam 

penafsiran ini adalah sebagaimana berikut:Memilih atau menetapkan 

tema pokok al-Qur‟an yang akan dikaji secara maudhu‟I (tematik) 

1. Mengkaji dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan  

masalah yang ditetapkan. 

2.  Menyusun ayat-ayat tersebut secara kronologis masa turunnya serta 

mengkaji mengenai latar belakang turunnya ayat atau sebab 

nuzulnya. 

3.  Mengetahui munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing 

suratnya. 

4. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis 

dan utuh. 

1.7.3 Analisa Data 

Dalam menganalisa data yang telah berhasil dikumpulkan, setelah 

dahulu diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Penulis 

menggunakan pendekatan Tafsir Maudhui‟. 

Tafsir maudhu‟i adalah metode yang ditempuh oleh seorang 

mufassir dalam menafsirkan Al-Qur‟an dengan cara menghimpunkan 

ayat-ayat yang berbicara tentang satu tema tertentu dan menyusunnya 

berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut, untuk 

kemudian  panafsir mulai memberikan keterangan, penjelasan dan 

menarik kesimpulan.
14

 

 

1.8       Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab 

yang keseluruhannya nmerupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistematika 

sebagai berikut: 
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Bab pertama ini mendiskusi tentang latar belakang masalah, permasalahan, 

batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, 

metode penelitian serta sistematika penulisan. 

Kemudian pada bab kedua, perhatian akan difokuskan pada gambaran umum 

tentang infaq terdiri dari definisi infaq, ayat-ayat dan term infaq di dalam al-Qur‟an 

serta ayat-ayat makiyyah dan madaniyyah. 

Pada pembahasan selanjutnya, yakni memasuki bab ketiga penulis akan 

memaparkan penafsiran mufassir terhadap ayat-ayat infaq di dalam al-Qur‟an. . 

Adapun pembahasan pada bab ke empat memuat tentang seluruh ayat yang 

sudah disebutkan pada bab ketiga sekaligus membuat kajian analisa konsep dan 

fungsi infaq di dalam al-Qur‟an. 

Terakhir, pada bab ke lima studi ini akan ditutup dengan kesimpulan dan 

saran. 

. 


