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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang lingkup ajaran Islam terdiri atas masalah aqidah, akhlak,

ibadah,sepertishalat, zakat, haji berkata benar, menunaikan amanah,

berbuat baik kepada ibu bapak, takut kepada Allah, bertobat kepada Allah,

mensyukuri nikmat Allah, ridho dengan qadha Allah, tawakkal kepada

Allah, takut kepada siksaan Allah dan lainnya, juga dinamakan ibadah1.

Hal ini disebabkan ibadah merupakan tujuan,disukai dan diridhai

oleh Allah, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT:




Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melaikan agar agar

mereka beribadah kepada-Ku”. (adz-Dzariyaat: 56)2.

Pada dasarnya, hukum Islam dibagi kepada tiga bidang, yaitu:

Bidang aqidah yakni bidang yang berkaitan dengan masalah keyakinan

menusia kepada Allah sebagai Dzat. Bidang yang kedua adalah masalah

ibadah yakni hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan.Bidang

yang ketiga adalah bidang muamalah yakni hukum Islam yang berkaitan

dengan hubungan sesama manusia3.

1 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani. 2011), cet. ke-
1,jilid 3,h 199.

2 Departemen Agama RI, al-Qur’a, dan Terjemahan, (Semarang: CV. Asy syifa’, 1998),
cet. ke-1,h. 417.

3 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam,(Bandung:Pustaka Setia, 2008), cet. ke -
1,h. 289.



2

Umat Islam di masa Rasul jika menghadapi suatu persoalan yang

terjadi, mereka segera menemui Nabi untuk bertanya, lalu Nabi Menjawab

dengan petunjuk ijtihadnyayang mendapat kebenaran dari wahyu. Dan jika

sesekali mereka perlu mempergunakan ijtihad, karena takdapat bertanya,

ijtihad itu disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi memberikan petunjuknya4.

Syari’at Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari al-Quran

dan Hadist, ayat-ayat al-Quran ada yang telah menjalankan secara rinci

dan ada yang belum menjalankannya secara rinci. Hadist diantara

fungsinya adalah untuk menjelaskan ayat-ayat yang belum rinci

tersebut.Hukum Islam mempunyai daerah yang luas yang meliputi segala

kegiatan mesyarakat yang beraneka rupa dengan mempertimbangkan

kemaslahatan5.

Tidak ada yang mengingkari bahwa suatu hukum kadang berubah

karena perubahan zaman. Perubahan hukum ini bisa terjadi disebabkan

berubahnya adat kebiasaan, berubahnya kemaslahatan manusia, atau

karena kondisi darurat, atau lemahnya rasa keberagamaan dalam

masyarakat atau karena perkembangan zaman dan munculnya sistem-

sistem baru, hukum wajib diubah supaya kemaslahatan dapat

4Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Putra, 2001),
cet. ke-2,h. 53.

5 Hasbi Ash Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
2001), cet. ke-2,h. 35.
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terealisasikan, mafsadah dapat dihindari, dan kebaikan serta kebenaran

dapat ditegakkan6.

Ibadah-ibadah yangdilaksanakan untuk menandakan

penghambaankepada Allah jika diselidiki bentuk dan sifatnya, nyatalah

bahwa ibadah-ibadah itu terbagi menjadi enam macam yaitu :

1. Ibadah-ibadah yang berupa ucapan lidah dan perkataan, seperti

tasbih,tahmid, tahlil, takbir, do’a dll.

2. Ibadah yang berupa perbuatan yang tidak disifatkan dengan suatu

sifat,misalnya berjihad di jalan Allah, membela diri dari gangguan dll.

3. Ibadah-ibadah yang berupa menahan diri dari mengerjakan

sesuatupekerjaan, misalnya puasa.

4. Ibadah-ibadah yang melengkapi perbuatan dan menahan diri dari

sesuatupekerjaan, contohnya i’tikaf.

5. Ibadah-ibadah yang bersifat menggugurkan hak, contohnya

membebaskanorang-orang yang berhutang dari hutangnya dan memaafkan

kesalahandari orang yang bersalah dan seperti memerdekakan budak untuk

kafarat.

6. Ibadah-ibadah yang melengkapi perkataan pekerjaan, khudlu,

khusyu,menahan diri dari berbicara dan dari berpaling lahir dan batin dari

yangdiperintahkan kita menghadapinya7.

6Wahbah az-Zuhaili, op, cit, h. 122.

7 Hasbi Ash Shiddieqy, Kuliah Ibadah,(Jakarta: PT Bulan Bintang, 1985), cet. ke-1,h. 18.
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Dengan melihat dari bagian-bagian ibadah tersebut maka di sini

yang menjadi pokok bahasan adalah masalah puasa.Puasa adalah ibadah

yang mempunyai syarat dan rukun tertentu yang diamalkan di siang hari

sejak terbit fajar sadiq sampai terbenamnya matahari.Puasa yang

dilakukan dengan memenuhi persyaratan tersebut besar sekali makna dan

pahalanya, apalagi jikadiingat bahwa puasa itu adalah salah satu dari

rukun Islam8.

Nabi Muhammad menegaskan bahwasanya puasa adalah sebagai

disiplin spiritual.Puasa ini ditetapkan oleh Nabi berdasarkan kebiasaan

para sahabat yang sangat antusias yang pada akhirnya Nabi menetapkan

batasannya,karena puasa yang berlebihan seperti yang dikerjakan oleh para

sahabat padasaat itu hanyalah menyebabkan fisik mereka lemah dan tidak

berdaya9.

Puasa Ramadhan termasuk salah satu dari rukun Islam yang ke tiga

dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Hal ini

berdasarkan firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 183:








8 Said hawwa, Al-Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. ke-1,h. 224.

9Mas’adi Gufron A, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999),
cet. ke-1,h. 322.
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Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, diperlukan atas kamu berpuasa,

sebagai mana telah diperlukan atas orang-orang sebelum kamu,

mudah-mudahan kamu bertaqwqa”. (QS. al-Baqarah: 183)10.

Dan firmanNya lagi dalam surat al-Baqarah ayat 185:









Artinya: “Bulan yang didalamnya diturunkan al-Qur’an sebagai petunjuk

bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan

pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa

diantara kamu hadir dibulan itu, maka ia berpuasa dibulan itu”.

(QS.al-Baqarah: 185 )11.

Pada hakekatnya puasa adalah menaham makan, minum dan hawa

nafsu pada siang hari, maka apabila semua atau salah satunya ditinggalkan

maka puasa itu menjadi batal. Apabila puasa itu batal maka puasa itu

harus diganti di hari yang lain. Jika ia meninggal masihdibebani kewajiban

berpuasa, sedangkan ada waktu untuk menggantinyasebelum meninggal,

maka fukaha berselisih tentang hal itu12.

Sementara itu ahli hadist, seprti mazhab Syafi’i, Abu Tsaur, al-

Auza’i, mazhab Zhahiri,memandang bahwa setiap kewajiban puasanya

10Mahmud Junus, al-Qur’an dan Terjemah,(Bandung: al Ma’arif, 1987), cet. ke-2,h. 26.

11Ibid.

12 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: Darul Fath, 2003), cet. ke-1,jilid II, h. 252.
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masih ada yang belum sempat diqadha sebelum dia wafat, maka wali

berkewajiban untuk mengganti puasa kerabat yang telah wafat, apapun

puasa itu, baik puasa Ramadhan maupun nadzar13.

Dalil mereka adalah sejumlah hadist yang shahih, antara lain hadist

Aisyah yang muttafaq ‘alaih, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

َمْن َماَت َوَعَلْيِه ِصَياٌم َصاَم َعْنُه َولِيُّهُ : حديث َعاِئَشَة، َأنَّ َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، قَالَ 
)يومسلمرواهالبخار(

Artinya : “Dari Aisyah RA: Sesungguhnya Nabi saw. Bersabda, “Barang

siapa meninggal, sedang atasnya kewajiban puasa , maka

walinya berpuasa atas namanya”14. (HR. Bukhari dan Muslim).

Imam Abu Hanifah dalam Riwayat yang mashur berpendapat

bahwa walinya tidak perlu mengganti puasa tersebut, ia hanya wajib

membayarkan fidyah yang banyaknya satu mud untuk setiap hari.15

وزلوليهانيصومعنهاليج
Artinya: “Tidak boleh bagi walinya berpuasa bahwa berpuasa untuknya (si

mayit)”16.

13 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu ,(Jakarta: Gema Insani. 2011), cet. ke-
1,h. 125.

14Nasruddin al-Albani, Ringkasan shahih Bukhari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),
cet. ke-1,h. 622. Ringkasan Shahih Muslim 1(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-2,h. 435.

15Sayyid Sabiq, loc. cit.

16Asy-Syamsudin as-Syarkasi, al-Mabsuth (Bairut Libanon: Dar: al-Ma’rifah, 1989), jilid
III,h. 89.
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بقدرما بقدرمافائه الوقتض أو قدم المسافروأدرك منفانبرأالمري
عاى القضاء لذوا العذرفان لم يصم حتى ادرك هقدرنالماادركميعماادركقضاءخميعيلزمهقضاءخ

يهالموت فعل
عنه لكليوممسكينا طعمبافديةوهوان يوصىان ي

Artinya: “Maka jika sembuh  bagi orang sakit, selesai bagi orang musafir,
ada waktu  dan kesanggupan dari puasa yang tinggal, maka wajib
baginya untuk mengqadha seluruhnya karena kesanggupannya
diatas  mengqadha menghilangkan uzur, jika tidak berpuasa
sampai meninggal maka berwasiat dengan fidyah dan fidyahnya
adalah memberi makan satu hari satu orang miskin”17.

Karena perbedaan pendapat ini, maka penulis tertarik/termotivasi

untuk melakukan suatu kajian tentang hal ini kedalam bentuk

skripsi.Sedangkan judul yang menurut penulis tepat untuk kajian ini

adalah: “Analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Qadha

Puasa Terhadap Orang Yang Meninggal Dunia”.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menyangkut dalam penelitian

ini maka penulis membatasinya yakni seputar “Analisis Pandapat Imam

Abu Hanifah Tentang Qadha Puasa Terhadap Orang Yang Meninggal

Dunia”.

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya penjelasan yang singkat dan memahami latar

belakang di atas, maka muncul beberapa permasalahan di dalam menulis

skripsi ini, yaitu:

17 Abu Bakar bin Mas’ud al- Kasani al-Hanafi, Bada’i as-Shana’i fi Tartiibi as-Syara’i,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, th), juz II, h. 103.
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1. Bagaimana pendapatImam Abu Hanifah tentang qadha puasa terhadap

orang yang meninggal dunia?

2. Bagaimana metode istinbath hukum yang dipakai sebagai dasar

argumentasi Imam Abu Hanifahdalam pendapatnya tentang qadha puasa

terhadap orang yang meninggal dunia ?

D. Tujuan Dan KegunaanPenelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan

skripsiini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pendapat Imam Abu Hanifah tentang

qadha puasa terhadap orang yang meninggal dunia.

2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan olehImam Abu

Hanifahtentangqadha puasa terhadap orang yang meninggal dunia.

E. Tinjauan Pustaka

Secara sadar penulis mengakui bahwa di Fakultas Syari’ah

inisudah banyak yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang

berkaitan dengan puasa.Namun kajian khusus tentang hukum

mengqadhapuasa terhadap orang yang meninggal dunia ini belum pernah

dikaji.Adapun yang menjadi telaah dalam skripsi ini akan mencermati

pemikiran Abu Hanifah yang dirasa masih memerlukan telaah kritis.

Beberapa tulisan yang merujuk tentang skripsi ini diantaranya:

1. Kitab Badaa’i al-Shanaai karangan al-Kasani al-Hanafi disitu

diterangkanpendapat Imam Abu Hanifah tentang qadha puasa terhadap
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orang yangmeninggal dunia18. AbuHanifah berpendapat bahwa walinya

tidak boleh berpuasa atas namanya.

2. Kitab al-Muwatha’ karangan Imam Malik, diterangkan bahwa

pendapatImam Malik tentang tidak wajibnya qadha puasa terhadap orang

yangmeninggal dunia19. Sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan

ImamMalik. “Dari Malik bahwasannya Ibnu Umar pernah ditanya:

“Apakahseseorang boleh menggantikan puasa atau shalat seseorang?”

Jawab IbnuUmar: ‘Tidak boleh, seseorang tidak dapat menggantikan

puasa atausholat seseorang”.

3. Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq, menjelaskan tentang pendapat

paraimam mengenai permasalahan qadha puasa terhadap orang

yangmeninggal dunia20.

4. Kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusyd, menjelaskan

jikaseseorang meninggal dunia, sedang ia mempunyai tanggungan

puasa,maka segolongan fuqaha termasuk Imam Syafi’i berpendapat

bahwaseseorang tidak berpuasa atas orang lain. Karena sebagimana

seseorangtidak mengerjakan shalat orang lain dan pula seseorang

berwudlumenggantikan wudlu orang lain, maka demikian pula seseorang

tidakberpuasa atas nama orang lain.

Dengan demikian penulis akan berusaha membahas tersebut

dengan cermat dalam penulisan skripsi ini. Karena sepengetahuan penulis,

18Al-Kasani al-Hanafi, op. cit. h.156.

19 Imam Malik Ibn Anas, al Muwatha’, (Darul Ikhya: al-Ulum, th), h. 235.

20 Sayyid Sabiq, op. cit.h. 283-284.
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permasalahan yang penulis sedang ajukan belum pernah di bahas atau

dikaji oleh orang lain Sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah

ini dalam sebuah karya Ilmiyah ( Skripsi ).

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal maka

penulis menyusun metode  penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library

research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan

dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi

lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan21.

2. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka digunakan

sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni

:Kitab al-Mabshuth. Yang ditulis kembali oleh Syamsuddin al-Sarkhasi

Juz I terbitan Darul Kutub  al-Ilmia Bairut Lebanun dan kitab Bada’i as-

Shana’i fi Tartiibi as-Syara’i karya Abu Bakar bin Mas’ud al- Kasani al-

Hanafi.

21 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2009), cet. ke-1, h. 184.
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b. Bahan hukum skunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan

hukum primer. Seperti: yaitu bahan-bahan yang di peroleh dari kitab fiqih

seperti, Bidayah al-Mujtahidkarya Ibnu Rusyd, Fiqh sunnah karangan

Sayyid Sabiq, Fqih Islam wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaili, dan

kitab-kitab fiqih lainnya.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yang mencakup:

bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan

terhadap hukum primer dan skunder, diantaranya: Kamus Bahasa Arab,

dan Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

metode kepustakaan (library research), yaitu mencari dan mengumpulkan

data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan,

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan

lain sebagainya.22 Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan

teknik sebagai berikut: studi kepustakaan (library research). Dilakukan

dengan mencari, mencatat, menginvertarisasi, menganalisis, dan

mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

4. Metode  analisa data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode

pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya

22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), cet. ke-1,h. 202.
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penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai

berikut:

a. Metode deskripsi yaitu suatu sistem penulisan dengan cara

mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari

persepsi subyek. Metode ini digunakan terutama pada pendapat Abu

Hanifahtentang qadha puasa terhadap orang yang meninggal dunia.

b. Metode content analisis yaitu metode yang digunakan untuk

mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap

apa yang diselidiki. Metode ini akan penulis gunakan pada bab IV

mengenai pendapat Abu Hanifah dan metode istinbath serta analisis fiqih

ibadah tentang qadha puasa terhadap orang yang meninggal dunia menurut

Imam Abu Hanifah.

5. Teknis Penulisan

Adapun teknis penulisan yang penulis pakai adalah :

a. Induktif, yaitu memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk

selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

b. Deduktif, yakni pengkajian kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa,

yang akhirnya diperoleh kesimpulan secara khusus.

c. Komparatif, yakni penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini

dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih

fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan karangka

pemikiran tertentu.
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G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan tinjauan umum tentang Abu Hanifah, yang terdiri

dari: Biografi kelahirannya hingga wafatnya Abu Hanifah, karya-

karya Abu Hanifah, pendidikan dan guru Abu Hanifah.

BAB III: Merupakan tinjauan umum tentang qadhayang meliputi:

Pengertian qadha, dasar hukum qadha, hal-hal yang dapat diqadha,

dan qadha puasa menurut pendapat ulama

BAB IV: Pendapat Imam Abu Hanifah tentang qadha puasa terhadap

orang yang meninggal dunia, Metode istinbath Abu Hanifah dalam

menetapkan qadha puasa terhadap orang yang meninggal dunia.
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BAB V: Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka


