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ABSTRAK

Salah satu syarat wajib zakat mal (harta) adalah baligh dan berakal, maka

anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan membayar zakat. Karena orang gila

dan anak kecil termasuk orang - orang yang terbebas dari hukum, sebagaimana

sabda Rasulullah saw yang artinya "Hukum dibebaskan atas tiga hal yaitu orang

yang tidur sampai dia bangun, anaka kecil samapai dia dewasa dan orang gila

sampai dia waras ". (H.R Abu Daud).

Tetapi Imam Syafii berpendapat lain dalam kitabnya, Imam Syafi’i

berkata " Zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, yang memiliki harta dengan

kepemilikan sempurna, termasuk anak kecil, orang gila maupun perempuan.

Semuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini

sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim. Yakni

jinayah, warisan atau nafkah atas orang tua ataupun anak yang sakit, baik harta itu

berupa binatang ternak, tanaman maupun zakat fitrah " .

Dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi’i tentang kewajiban zakat harta,

metode Istinbat Imam Syafi’i dan analisis pendapat Imam Syafi’i tentang

kewajiban zakat harta bagi anak kecil dan orang gila.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan

bahan hukum primer yaitu Kitab Al-Umm karangan Imam Syafii sendiri.

Sedangkan bahan hukum sekundenya yaitu buku-buku yang berhubungan dengan

penelitian. Setelah dikumpulkan dan disusun dalam kerangka yang jelas, lalu

dianalisa dengan menggunkan metode Conten Analysis dan deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini  yaitu bahwa Imam Syafii didalam kitabnya Al

-Umm mewajibkan zakat harta bagi anak kecil dan orang gila. Hal ini

sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim. Seperti

jinayah, warisan atau nafkah atas orang tua.

Metode istimbat yang digunakan oleh Imam Syafii dalam menentukan

kewajiban zakat harta bagi anak kecil dan orang gila yaitu Al-Qur’an, Al-Hadits

dan Qiyas.
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Sedangkan analisis penulis sebaba terjadi perbedaan, karena pemahaman

para fuqoha yang berbeda terhadap ketentuan syarat wajib dalam mengeluarkan

zakat. Selain itu Imam Syafii juga berlandaskan hadits, Carilah dalam harta anak-

anak yatim takaran yang baik sebagai shadaqah. Kemudian ketika Imam Syafii

menyamkan bahwa anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan zakat, hal ini

sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim.
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HALAMAN PERSEMBAHAN

UNTUK SAHABATKU

Sahabat,

Sikap tawadhu’ yang engkau miliki

Sikap Wara’ yang kau pelihara

Sikap Zuhud yang kau padu

Penyejuk hati setiap insan

Pertahankanlah!

Sahabatku,

Perjuanganmu untuk Islam

Bak obor dikegelapan

Engkau bagaikan Khalifah Abu Bakar,

Sahabat Nabi yang bijaksana.

Tetapi, apakah engkau telah seperti Umar,

Menelusuri lorong - lorong jalan,

Sehingga menemukan rakyat yang kelaparan?

Sahabatku,

Di setiap langkah juangmu

Berkat do’a ayah bunda yang melahirkanmu

Dengan penuh rintihan pilu,

Bersimbah peluh beruntai tetesan tirta mutiara.
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Tatkala kau terpana akan dunia yang penuh coba,

Kau mengis tanda derita.

Allahu Akbar, Azan menggema. Qomat berkumandang,

Kalimat pertama yang engkau dengar.

Wanita mulia bernada dalam tangisannya:

Anakku, jadilah setiap langkahmu,

Langkah juang dalam Islam.

Anakku, jadilah setiap nafasmu,

Nafas tasbih memuji Tuhan.

Cintaku sepenuh kalbu,

Sayangku tak pernah beku,

Kasihku bab beledu.

Ingatkah kau padaku?.

Sahabatku,

Wanita pendampingmu,

Yang membuatmu bersujud syahdu

di hadapan Ilahi yang selalu rindu

akan sedu sedanmu,

Janagnkau lupakan!

Neng Djubaidah, SH
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, kekuatan

dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas

akhir (Skripsi) ini, semoga skripsi ini bisa membawa manfaat untuk kita semua,

khususnya bagi penulis sendiri.

Shalawat beriring salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada

junjungan kita nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Saw, mudah-mudahan

kita termasuk umat beliau yang senantiasa akan mendapat syafa’at pada hari akhir

nantinya.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak dapat terlepas dari dukungan

berbagai pihak dan komponen. Untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar -

besarnya penulis sampaikan kepada seluruh komponen pendukung dalam

penulisan skripsi ini mulai dari gagasan sampai tahap penyelesaian skripsi.

Izinkan penulis mengucapakn terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Matnur (Alm) dan  Ibunda

tersayang Bainah serta Kakanda dan Iparnda Pendi dan Kaimah, Sulaini

dan -Maden, Sudi dan Susi – Uwar,  Awik dan Leni, mamak Kasim (Alm),

mamak Nasir,  Suhaimi, M.Pdi, Yundri Akhyar, MA, Sirjon, S. Pdi,

Kaswandi, SE. Sy, Desrawati, S.Pdi, Muhammad Kamalin, M.Sy,

Miftahurrahman, MA, Ibnu Abbas, S.Pd.i serta Adinda Hendri Zal, Rudi,

Ahmad Risil, Eri, Rido,Yudil, Sandra, Ansis, Prengki, Nanda, Desmawati
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dan Keponakanda Helda, Esil, Refni, Wila, Jefri, Ayu, Elfi, Reza, Cici

(Alm) dan Dela yang sangat penulis sayangi dan cintai semuanya, yang

selalu memberikan semangat dan dorongan setiap saat dan setiap waktu

tanpa ada mendengar sedikitpun kata menyerah dan rasa lelah.

2. Seluruh keluarga besar penulis baik dari pihak Ayahanda maupun Ibunda

tanpa terkecuali, terima kasih semuanya yang telah memberi semangat

kepada cucu, keponakan, adik, abang maupun sepupumu ini sehingga

gelar Sarjana dapat didapatkan atau dicapai.

3. Yang terhormat dan yang Penulis muliakan bapak Prof. DR. H.M. Nazir

Karim, MA (Selaku Rektor), bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA

(Selaku pembantu Rektor I), bapak Prof. DR. H. Ilyas Husti, MA. M.Pd

(Selaku Pembantu Rektor II) dan bapak Drs. Promadi, M.Pd. P.hd (Selaku

Pembantu Rektor III) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Yang terhormat bapak DR.H. Akbarizan, M. Ag. M.Pd (Selaku Dekan),

Ibu Hj. DR. Hertina, M.Pd (Selaku Pembantu Dekan I,  Bapak Drs.

Kastulani, SH. MH (Selaku Pembentu Dekan II), bapak Drs. Ahmad Darbi

B, M.Ag (Selaku Pembantu Dekan III), Bapak dan  Ibu Dosen Fakultas

Syariah dan Hukum (yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu) yang

telah memberikan sumbangan ilmu kepada Penulis serta seluruh Pegawai

dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.

5. Yang terhormat bapak Zainal Arifin, MA, sebagai dosen pembimbing

dalam penulisan Skripsi ini yang telah mengarahkan serta membimbing

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
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