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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena kurangnya kesadaran umat
muslim mengenai zakat, hal ini dapat dilihat dengan masih tingginya angka dan
grafik kemiskinan di lingkungan umat Islam di Indonesia. Hal ini terdapat karena
belum akuratnya pemahaman sebagian umat Islam tentang konsep zakat, baik
pada konsep teoritik maupun pada konsep operasionalnya. Penelitian ini
memfokuskan pada pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, karena dalam Ijtihad
Fiqhnya, Yusuf Al-Qaradhawi telah berhasil membuat sebuah formulasi baru
dalam memperlakukan fiqh, terutama ketika berhadapan dengan persoalan-
persoalan kontemporer. Yusuf Al-Qaradhawi  memeilih metode fiqhnya dengan
semangat moderasi, toleransi dan lintas mazhab.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji
lebih mendalam tentang urgensi zakat dan istinbath hukum Yusuf Al-Qaradhawi
tentang zakat.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (Library Research)
dengan data primer yaitu karya lansung Yusf Al-Qaradhawi yang berkaitan
dengan zakat. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku lainnya yang
sekiranya mendukung pendapat tersebut. Proses analisah  data berlansung
bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga
tahap, yaitu; reduksi, penyajian data dan verifikasi. Namun, ketiga tahapan
tersebut berlansung secara simultan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, menurut Yusuf Al-
Qaradhawi. a) Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi individual sosial
sekaligus. b) Zakat merupakan sumber ekonomi Negara, dan c) Zakat merupakan
sistem sosial yang dapat berfungsi menanggulangi berbagai bencana dan
kecelakaan, memberikan santunan kemanusian, orang yang berada menolong
orang yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibn
sabil, memperkecil perbedaan  antara sikaya dengan si miskin. Kedua, Yusuf Al-
Qaradhawi mengunakan metode Ijtihad hasil temuannya yang diklasifikasikan
menjadi tiga dengan penjelasan sebagai berikut: a) Ijtihad Intiqo’I yaitu memilih
satu pendapat terkuat dikalangan madzhab. b) Ijtihad Insya’I yaitu pengembalian
konklusif (putusan) hukum baru dari satu persoalan  yang belum pernah
dikemukakan  oleh ulama terdahulu c) integrasi antara intiqo’I dan Insya’I yaitu
memilih berbagai pendapat ulama terdahulu yang dipandang jauh relevan dan
kuat.


