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ABSTRAK

Pembagian zakat fitrah sesudah shalat idul fitri di masjid-masjid Kecamatan
Kuok ditinjau menurut hukum Islam. Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah,
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh muslim yang
memenuhi syarat-syarat kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat tertentu
pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, haul, dan kadarnya. Di mana dari
hasil observasi penulis menemukan sedikitnya empat Masjid yang membagikan
zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Kecamatan Kuok.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana pembagian zakat
fitrah di Masjid-masjid Kecamatan Kuok, selanjutnya Apa alasan para amil zakat
di Masjid-masjid Kecamatan Kuok membagikan zakat fitrah sesudah shalat idul
fitri, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian zakat fitrah di
Masjid-masjid Kecamatan Kuok.

Subjek Penelitian ini ialah para amil zakat di masjid-masjid Kecamatan
Kuok yang memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin sesudah shalat idul fitri.
sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis ialah para penerima zakat
setelah shalat idul fitri.

Adapun hasil penelitian ini adalah:
Pertama, pembagian zakat fitrah setelah shalat idul fitri hampir disetiap tahun
terjadi. Padahal para panitia amil zakat dan pengurus masjid sudah berupaya
memberi pemahaman kepada masyarakat setempat agar pembayaran zakat fitrah
dengan menggunakan perantara amil zakat hendaknya dibayar di batas waktu-
waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi dengan faktor-faktor yang beragam
masih saja ada masyarakat yang membayar zakat fitrah didetik-detik akan
dilaksanakannya shalat idul fitri yang mana berakibatkan pembagian zakat fitrah
kepada fakir miskin dilaksanakan sebagian di waktu shalat idul fitri telah
dilaksanakan.
Kedua, alasan kenapa pembagian zakat fitrah setelah shalat idul fitri bisa terjadi
ialah dikarenakan menurut panitia amil zakat masih kurangnya pemahaman serta
pengertian masyarakat setempat. Dimana masyarakat setempat masih saja ada
yang membayar zakat fitrah beberapa menit akan dilaksanakannya shalat idul fitri.
Ketiga, Dalam ketentuannya telah disusun serapi mungkin dalam waktu
pengeluaran zakat fitrah yakni selambatnya dikeluarkan dua hari sebelum shalat
idul fitri dilaksanakan. Akan tetapi dilapangan masih saja terjadi pembagian zakat
fitrah setelah shlat idul fitri dilaksanakan, dimana berdasarkan hadist Abu Daud
diatas pemberiannya tersebut tidak dianggap sebagai zakat melainkan shadaqoh
biasa.
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KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT. yang dengan rahmat dan karunianya

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PEMBAGIAN

ZAKAT FITRAH SESUDAH SHALAT IDUL FITRI DI MASJID-MASJID

KECAMATAN KUOK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”. Shalawat

dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, penghulu segala nabi

yang telah membawa perubahan total pada peradapan manusia sehingga lebih

beradab.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan

dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang

membangun sangat diharapkan penulis. Dalam pembuatan skripsi ini terkadang

menemui hambatan-hambatan, namun keridhaan Allah dan doa dari semua pihak

maka penulis dapat melewatinya.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari

dukumgan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu

melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya

kepada :

1. Yang tercinta ayahanda Aripindan ibunda Nurlaili, paman Muklis S.ag,

kakakkuMarliana, Marlianiadekku Nurmawadda, serta seluruh

keluarga besar yang dengan tulus dan ikhlas serta segala pengorbanan

cinta dan do’a yang telah diberikan kepadaku dengan kesabaran, ketabahan

dan kasih sayang yang tidak putus dalam membimbing, mendampingi,

mengarahkan serta memberikan dorongan moril dan materil dan senantiasa
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mendoakan keberhasilan dan kebahagiaanku. Semua tidak bisa digantikan

dengan apapun semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya

kepada mereka. Amin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Utamiselaku rektor UIN SUSKA Pekanbaru,

yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta

pandangan kedepan kepada penulis.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan selaku Dekan dan Pembantu Dekan IBapak

Dr.H.Mawardi Muhammad Saleh& Pembantu Dekan II Dr.Hj.Hertina

M.Pd& pembantu IIIDekan Dr.zulkifli, MAFakultas Syari’ah yang telah

membina penulis selama kuliah di Fakultas Syari’ah Jurusan Akhwal Al-

Sakhsiyyah.

4. Bapak Afrizal Ahmad M.sy selaku pembimbing dalam penulisan skripsi

ini, yang telah memberikan ilmu, mengarahkan serta meluangkan

waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Haswir M.Ag. selaku ketua jurusan AH yang telah

memberikan bimbingan dan arahan demi menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan karyawan atau karyawati Fakultas Syariah dan Ilmu
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