
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam (rahmatan

lil`alamin), yakni agama yang diturunkan oleh Allah Swt ke dunia untuk menjadi

rahmat bagi seluruh makhluk. Kesempurnaan dalam Islam ini terlihat dari adanya

pengaturan yang sitematis dalam semua lini dan sisi kehidupan umat manusia

secara tegas dan jelas, serta tidak pula berbelit-belit, sehingga mudah dipahami

dan ringan pula diamalkan.

Ajaran agama Islam tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat vertikal

(ubudiyah antara manusia dengan penciptannya) saja, lebih dari itu Islam juga

mengatur masalah horizontal (muamalah antar penganutnya) yang menyentuh

dimensi sosial kehidupan penganutnya, walaupun sesungguhnya dimensi sosial itu

juga dinilai sebagai sebuah tindakan yang disandarkan kepada amal yang

mendatangkan nilai ibadah antara seorang muslim dengan Allah Swt, artinya

bahwa seluruh aktifitas manusia yang disandarkan kepada Allah SWT akan

mendatangkan balasan kebaikan bagi pelakunya.

Selain urusan ubudiyah, di dalam ajaran Islam, salah satu dari aktivitas ibadah

yang domainnya menyentuh dan berbentuk kepedulian sosial disebut dengan

zakat, baik zakat Mal maupun zakat Fitrah. Bahkan zakat merupakan salah satu

dari rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh penganutnya, tentunya bagi

yang memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, yang kesemua itu bertujuan sebagai
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bukti ketaatan dan juga sebagai alat pembersih bagi harta dan atau jiwa.1 Allah

Swt berfirman di dalam surat at-taubah ayat 103, sebagai berikut :

َوال ۗ ْم ُ َل َسَكٌن َصَالَتَك ِإنَّ ۖ ْم ِ ْ َعَل َوَصّلِ ا َ ِ ْم ِ َوُتَزّكِ ْم ُ ُر ِّ ُتَط َصَدَقًة ْم ِ َأْمَواِل ِمْن ُھُخْذ لَّ

َعِليٌم  َسِميٌع

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
bersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.
Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.
Dan Allah Maha Mendengar lagi maha Mengetahui. (Surat at-Taubah 9
: 103)2.

Ayat ini adalah salah satu dari firman Allah Swt yang menunjukkan tentang

adanya perintah kewajiban zakat yang menyebutkan tentang fungsi dari zakat itu

sendiri, yakni sebagai alat yang membersihkan dan menentramkan jiwa orang

yang melaksanakannya.

Islam juga telah mengatur dan menetapkan secara qath’i delapan golongan

atau kelompok yang berhak menerima zakat, jika harta zakat telah terkumpul.

Mereka inilah yang dikenal dengan Asnafus Samaniyah, yakni 8 golongan yang

berhak dan boleh menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat Mal (mustahik).

Penetapan golongan yang berhak menerima zakat ini telah di sebutkan secara

jelas  di dalam al-Qur’an ayat 60 surat al-Taubah3.

1 Maksud zakat membersihkan itu adalah membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang
berlebih-lebihan kepada harta benda. Sedangkan maksud zakat menyucikan itu adalah menyuburkan sifat-
sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta benda mereka. Muchtar Saefullah Amin,
Sejarah dan Syariat Zakat Fitrah (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2009), Cet.Ke 43, h.56

2 Departemen Agama RI, op. cit.,h 394

3 Muhammad Ali al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, Juz III, (Mesir : ttp, tt), h.  39.
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وَ  َقاِب الّرِ ِ َو ْم ُ ُ ُقُلو َفِة َواْملَُؤلَّ ا َ ْ َعَل َن َواْلَعاِمِل ِن َواْملََساِك ِلْلُفَقَراِء َدَقاُت الصَّ َما َناْلَغارِ ِإنَّ ِم

َحِكيٌم  َعِليٌم ُھ َواللَّ ۗ ِھ اللَّ ِمَن َضًة َفِر ۖ يِل ِ السَّ َواْبِن ِھ اللَّ يِل ِ َس ِ َو

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk
hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk
jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.(QS. At-Taubah : 60)4.

Jika ditafsil, maka golongan penerima zakat berdasarkan ayat ini adalah,

sebagai berikut :

1. Fakir

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam mendefinisikan orang fakir

(al-faqr, jamaknya al-fuqara). Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah

orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang-orang yang tidak

mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang,

pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya

sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya5.

2. Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin (al-miskin, jamaknya al-masakin) pun,

kedua golongan ulama diatas berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah,

4 Departemen Agama RI, op.cit.,h.   290

5 John L. Esposito, Inseklopedi Oxford Dunia Islam Modern, (Bandung :Mizan, 2001), cet ke-5, jilid
6, h.1996
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orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tiddak dapat

mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang

mempunya harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan

tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.

Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim ( tokoh fiqih Mazhab Maliki) tidak

membedakan secara defenitif kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin).

Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian

yang sama.

Islam sangat memperhatikan nasib fakir dan miskin ini. Hal ini terbukti

dengan adanya ayat-ayat Al-Qur’an dan Hdits Nabi yang menyuruh umat Islam

memperhatikan nasib mereka. Bahakan Al-Qur’an memandang orang yang tidak

memperhatikan nasib fakir miskin sebagai pendusta agama, sebagaimana tersebut

dalam Surat Al-Ma’un ayat 1-3.

Usaha-usaha Islam untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara

lain ialah dengan pemberian zakat kepada mereka.Dan fakir miskin adalah yang

paling berhak menerima zakat diantara delapan asnaf 6, jika dilihat dari urutan

penyebutan dan gaya bahasa al-Qur’an (Uslub al-Qur’an)

3. Amil Zakat

Yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzakki dan

mendistribusikan kepada para mustahiq. Mereka itu adalah kelengkapan personil

dan finasial untuk mengelola zakat.

6 Masjfuk Zuhdi, Masailul fiqiyah, (Jakarta : Cv Haji Masagung, 1994), cet. Ke-1, h. 262-263.
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a. Termasuk dalam kewajiban imam adalah mengutus para pemungut zakat

dan mendistribusikannya, seperti yang pernah dilakukan Rasulullah dan

para khalifah sesudahnya.

b. Syarat orang-orang yang dapat dipekerjakan sebagai amil pengelola zakat,

adalah seorang muslim, baligh dan berakal, mengerti hukum zakat-sesuai

dengan kebutuhan lapangan- membidangi pekerjaannya, dimungkinkan

mempekerjakan wanita dalam sebagian urusan zakat, terutama yang

berkaitan dengan wanita, dengan tetap menjaga syarat-syarat syar’i.

c. Para amil mendapatkan kompensasi sesuai dengan pekerjaannya.

d. Para amil harus bersikap lunak dengan para muzakki, meyakinkan apa

yang menjadi kewajibannya, mendoakannya ketika mengambil zakat,

menetapkan para mustahiq, dan memberikan bagian mereka.

4. Mu’allaf

Mu’allaf adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk

memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah

keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan dukungannya

terhadap kaum muslimin.

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih tentang bagian zakat bagi para

mu’allaf setelah wafatnya Rasulullah SAW. ulama Mazhab Hanafi dan Imam

Malik berpendapat bahwa mu’allaf tidak perlu lagi diberi zakat setelah wafatnya

Rasulullah SAW, karena posisi dan keadaan umat Islam sudah kuat. Alasan

mereka adalah praktek yang dilakukan Umar bin Khattab, Utsman bin affan, dan

ali bin Abi Thalib ketika ketiganya menduduki jabatan khalifah; mereka tidak
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memberikan bagian zakat kepada mu’allaf. Akan tetapi jumhur ulama, termasuk

al-Qadi Abdul Wahab al-Maliki (ahli fiqih Mazhab Maliki) berpendapat bahwa

bagian zakat untuk mu’allaf itu tetap berlaku dan diberikan kepada mereka sesuai

dengan situasi, kondisi dan kebutuhan7.

5. Memerdekakan Budak

Zakat dapat juga digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang

menjadi budak, yaitu dengan:

a. Membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil

pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya

agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkannya dari zakat.

b. Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan

Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia,

mereka sudah ‘dianggap’ tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian mazhab Maliki

dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat

termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka mustahik ini tetap akan

ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan

musuhnya. Bahkan Mahmud Syaltut (tokoh fiqih Mesir) menyatakan bahwa

bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa dipergunakan untuk menghindari

suatu Negara dari perbudakan ekonomi, cara berpikir dan politik8.

6. Orang-Orang Yang Berutang

Al-Gharim adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya.

Ada dua macam jenis gharim, yaitu:

7 Inseklopedi Oxford, Op.cit. h. 1996
8Ibid
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a. Al-Gharim untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang berhutang

untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi

tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan. Atau

orang yang terkena musibah sehingga kehilangan hartanya, dan

memaksanya untuk berhutang. Mereka dapat diberi zakat dengan syarat:

1) Membutuhkan dana untuk membayar hutang

2) Hutangnya untuk mentaati Allah atau untuk perbuatan mubah

3) Hutangnya jatuh tempo saat itu atau pada tahun itu

4) Tagihan hutang dengan sesama manusia, maka hutang kifarat tidak

termasuk dalam jenis ini, karena tidak ada seorangpun yang dapat

menagihnya.

b. Al-Gharim untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang

untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih, dan harus

mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang

mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan

agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat.

7. Sabilillah

Ibnul Atsir berkata, kata Sabilillah berkonotasi umum, untuk seluruh

orang yang bekerja ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan

melaksanakan kewajiban, yang sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan jika

kata itu diucapkan, maka pada umumnya ditujukan untuk makna jihad. Karena

banyak penggunaannya untuk konotasi ini maka sepertinya kata fisabilillah, hanya

digunakan untuk makna jihad ini.
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Menurut empat mazhab, mereka bersepakat bahwa jihad termasuk ke

dalam makna fi sabilillah, dan zakat diberikan kepadanya sebagai personil

mujahidin. Sedangkan pembagian zakat kepada selain keperluan zakat, mazhab

Hannafi tidak sependapat dengan mazhab lainnya, sebagaimana mereka telah

bersepakat untuk tidak memperbolehkan penyaluran zakat kepada proyek

kebaikan umum lainnya seperti majid, madrasah, dan lain-lain.

Pandapat lain. Imam Ar Razi mengatakan dalam tafsirnya, “Sesungguhnya

teks zhahir dari firman Allah wa fii sabiilillah هللا) يل َس tidak hanya terbatas (و

pada para tentara saja. Demikianlah yang dirilis oleh Al-Qaffal dalam tafsirnya

dari sebagian ulama fiqih, bahwa mereka memperbolehkan penyaluran zakat

kepada seluruh proyek kebaikan seperti mengkafani mayit, membangun pagar,

membangun masjid, karena kata fi sabilillah berlaku umum untuk semua proyek

kebaikan.

8. Ibnu Sabil

Menurut jumhur ulama, ibnu sabil adalah musafir yang melakukan suatu

perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dua dari mustahik zakat adalah

golongan fakir dan miskin, namun tidak ditemukan dalil yang mengatur tentang

tatalaksana pembagian zakat tersebut. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat

dalam menetapkan apakah mengharuskan pembagian secara mereta atau kepada

sebagian saja, dan apakah kategori miskin dan fakir yang ada pada ayat di atas itu

bermakna umum, atau memerlukan tafsil (rincian) dengan syarat-syarat tertentu

pula.
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Para ulama berselisih pendapat manakah yang kondisinya lebih parah antara

fakir dan miskin. Ulama Syafi’iyah dan Hambali berpendapat bahwa fakir itu

lebih parah dari miskin. Alasan mereka karena dalam ayat ini Allah menyebut

fakir lebih dulu dahulu setelah itu menyebut miskin. Ulama lainnya berpendapat

miskin lebih parah dari fakir.9

Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah

adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi

kebutuhannya. Seperti kebutuhannya, misal sepuluh ribu rupiah tiap harinya,

namun ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut atau ia hanya dapat

memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Sedangkan miskin adalah orang

yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya,

namun tidak bisa memenuhi seluruhnya.10

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa orang yang mampu (sekalipun

ia tidak termasuk kategori kaya) tidak boleh menerima zakat. Hal ini sebagaimana

disabdakan oleh rasulullah SAW, sebagai berikut :

ِسٍب  َ ُمْك ٍة ِمرَّ ِلِذى َوَال ّ ٍ ِ َلَغ ا َ ِف َحظَّ َال

Artinya : Tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan

tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja.”11

Dalam hadits yang lain, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َسِوٍىّ  ٍة ِمرَّ ِلِذى َوَال ّ ٍ ِ ِلَغ َدَقُة الصَّ َتِحلُّ َال

9 Maktabah syamilah, Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah, 23: 312-313.

10 Ibid

11 Maktabah syamilah ; HR. Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubro, 6: 351. Al Irwa’ no. 876.
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Artinya : “Tidak halal zakat bagi orang yang berkecukupan, tidak pula bagi

orang yang kuat lagi fisiknya sempurna (artinya: mampu untuk bekerja,

pen)”12

Di sisi lain, dapat pula dimengerti bahwa ayat diatas menjelaskan tentang

status fakir dan miskin secara umum, namun tidak mentafsil secara jelas batasan-

batasannya, sehingga jika dimunculkan pernyataan tentang bagaimana jika yang

miskin itu adalah orang tua?. Sedangkan muzakkinya adalah anak kandungnya

sendiri?, tentu diperlukan penjelasan yang mendalam dan objektif serta ilmiyah.

Menyikapi fenomena dan perntanyaan diatas, ternyata para ulama berbeda

pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Mazhab Imam Malik dan

Syafi’i melarang pemberian zakat mal kepada orang tua yang menjadi tanggung

jawabnya dalam mencukupi rezkinya (termasuk juga kelompok ini yaitu orang

yang tidak berhak menerima zakat tersebut misalnya anak dan istri). Jumhur

ulama juga menjelaskan ada kategori siapa saja orang-orang yang tidak boleh

menerima zakat di antaranya bapak, ibu atau kakek, nenek hingga ke atas atau

anak-anak hingga ke bawah atau isteri dari orang yang mengeluarkan zakat,

karena nafkah mereka di bawah tanggung jawab kita sebagai anak atau smenantu.

Rasulullah Saw bersabda:

َوِإنَّ  َوَوَلًدا َماًال ِ ِإنَّ ِھ اللَّ َرُسوَل َيا َقاَل َرُجًال َأنَّ ِھ اللَّ َعْبِد ْبِن َجاِبِر َأْنَعْن ُد ُيِر ى ِ َأ

َفَقاَل ِ َما َألِبيَك« َيْجَتاَح َوَماُلَك ».َأْنَت

12 Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad (Beirut :  Darul Fikr, tt) Jilid 2, h.  164
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Artinya : Dari sahabat Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhoinya, ia bercerita:
"Suatu hari ada seseorang datang kepada Rasulullah dan bertanya:
Sesungguhnya aku memiliki harta, akan tetapi bapakku ingin mengambil
harta itu dariku? Rasulullah menjawab: "Kamu dan hartamu milik
bapakmu". (HR. Ibnu Majah )

Pendapat golongan pertama ini didasarkan dalam memahami ayat 60 surat

at-Taubah tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang orang tua sebagai

mustahik. Berdasarkan dalil tersebut zakat ternyata memiliki pos-pos penerimaan

khusus yang telah ditentukan Allah, yaitu yang disebut sebagai mustahik (orang-

orang yang berhak menerima zakat). Selain daripada itu, mereka bukanlah

termasuk mustahik. Ayat tersebut menjelaskan tidak ada pemberian zakat untuk

orang tua sendiri. Hal inilah yang dijelaskan oleh Ibnu Mundzir dalam kitabnya

“Al-Bahr az-Zahrar” bahwa Islam mengajarkan kepada setiap anak hendaknya

berlaku baik (ihsan) dan adil kepada kedua orang tua sendiri termasuk mertua.

Golongan ini memakai dalil surat Al-Isra ayat  23 :

َأَح  َ َ اْلِك ِعْنَدَك َيْبُلَغنَّ ا ِإمَّ ۚ ِإْحَساًنا اْلَواِلَدْيِن ِ َو اُه ِإيَّ ِإالَّ ْعُبُدوا َ َأالَّ َك َرُّ ٰ َ َأْوَوَق َما ُ ُد

تَ  َفَال َما ُ ًماِكَال َكِر َقْوًال َما ُ َل َوُقْل َما ُ ْر َ ْ َت َوَال ُأّفٍ َما ُ َل ُقْل

Artinya : “.. dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya
sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan
janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka
perkataan yang mulia”13.

Dengan demikian, zakat hanya diberikan kepada para orang yang berhak

menerimanya yaitu delapan asnaf. Sebab, secara istilah zakat berarti memberikan

sebagian kekayaan untuk orang yang berhak menerimanya (mustahiq) jika sudah

13 Departemen agama RI, op.cit, h. 559.
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mencapai nisab (jumlah kekayaan minimal) dan haul (batas waktu) zakat. Zakat

juga adalah harta yang kita keluarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah

digariskan oleh agama dan disalurkan kepada orang-orang tertentu pula

sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an.

Namun demikian, terdapat ketentuan lain dari pendistribusian zakat itu

sendiri, yakni bahwa zakat tidak boleh disalurkan kepada orang-orang yang

menjadi tanggungan muzakki. Misalnya istri, orang tua dan anak, karena mereka

semua adalah tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada mereka,

dalam artian, mereka adalah tanggungan muzakki.

Berbeda dengan pandangan ulama diatas, syaikh Abul Abbas

Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani, yang

lebih dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat bahwa sebagai

mana ia sebutkan dalam kitabnya Majmu’ al-Fatawa ;  orang tuanya boleh

memberikan zakat kepada anaknya atau sebaliknya. Menurut Ibnu Taimiyah

dibolehkan memberikan zakat kepada kedua orang tua dan keatas (nasab keatas

;pen), begitu juga kepada anaknya dan keturunannya.14

Jika dipahami, pendapat ini tentu ‘menyalahi’ dalil sebagaimana yang

Allah SWT sebutkan dalam surat al-Isra ayat 23 diatas, karena pada ayat diatas

secara tegas tentang wajibnya berbuat baik baik kepada mereka dan pula terdapat

kata ‘..dan dalam pemeliharaan mu..’ yang menunjukkan akan adanya kewajiban

dan perhatian yang besar pada mereka (orang tua).

14 Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Alih bahasa : Abu Fahmi Huaidi dan. Syamsuri An-Naba
(Jakarta : Pustaka Azzam, 1999) Jilid 5, h. 373
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Di luar perbedaan pendapat yang terjadi, sesungguhnya zakat merupakan

salah satu upaya agama yang sangat potensial yang dapat dimanfaatkan untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik personal maupun organisiasi kaum

muslimin yang berhak. Namun, tentunya tidak boleh pula mendistribusikan zakat

yang menyalahi tuntunan dan dalil-dalil syar’i. Dengan demikian perlu dikaji

lebih mendalam, apakah terjadinya khilafiah ini karena adanya perbedaan

pandangan dalam memahami dalil, atau disebabkan oleh hal lainnya.

Di sisi lain, pendapat yang dinyatakan oleh ibnu Taimiyah diatas, sejauh

pengetahuan dan hasil penelusuran penulis, belum diteliti dan masih perlu pula

ditelisik secara mendalam, sehingga didapatkan gambaran dan informasi yang

lengkap dan berimbang tentang pemahaman Ibnu Taimiyah terhadap masalah

zakat kepada orang tua sebagaimana berdasarkan latar belakang diatas, pnulis

tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “

Analisis pendapat Ibnu Taimiyah tentang memberikan Zakat kepada orang

Tua”

B. Batasan Masalah

Penelitian ini ditekankan pada analisis dan konsep pokok pandangan  Ibnu

Taimiyah dalam memahami sebuah tindakan hukum seorang anak atau sebaliknya

dalam melakukan salah satu ibadah mahdhah yakni masalah pembayaran zakat

antar keduanya. Sehingga masalah ini dibatasi kepada masalah analisis legalitas

dan penjelasan epistimologi hukum yang dilakukan Ibnu Taimiyah dalam

berijtihad, khususnya dalam hal memberikan zakat pada orang tua.
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C. Rumusan Masalah

Untuk membahas penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan sebagai

berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiya hukum memberikan zakat pada

orang tua?

2. Bagaimana metode Istinbat hukum  Ibnu Taimiyah tentang

memberikan zakat pada orang tua?

3. Bagaimana analisis hukum  Islam terhadap pendapat Ibnu Taimiyah

dalam memberikan zakat pada orang tua ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Taimiyah hukum memberikan

zakat kepada orang tua

b. Untuk mengetahui Istinbat Hukum yang di gunakan Ibnu Taimiyah

dalam memberikan zakat pada orang tua

c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang memberikan

zakat kepada orang Tua

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan

pengabdian kepada     masyarakat.

b. Untuk menambah pengetahuan khususnya masalah konsep dan

tinjuan Islam seputar hukum membayar zakat pada orang tua.
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c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Islam (S.Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan

Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (Library Research). Pada

penelitian ini metode pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran

terhadap dokumen berupa kitab-kitab yang merupakan hasil karya tokoh yang

sedang diteliti dan karya lain yang berkaitan dengannya. Sumber data tersebut

berupa literatur yang terkait dengan substansi penelitian ini. Sumber data ini

meliputi :

a. Sumber Primer

Yang dimaksud sumber data primer adalah bahan utama yang dijadikan

referensi dan berkaitan secara langsung. Dalam hal ini sumber data primer yang

penulis gunakan adalah, kitab Majmu’ al-Fatawa yang merupakan hasil karya

Ibnu Taimiyah.

b. Sumber Sekunder

Sumber penunjang sebagai bahan pendukung dalam pembahasan skripsi

ini yaitu kitab-kitab dan buku-buku lain yang berisi tentang hukum membayar

zakat pada orang tua misalnya al-Mughni karya Ibnu Qudamah, al-Mausuah al

Fiqhiyah, al-Majmû‘ Syarh al-Muhadzdzab dan Kitab al-Qur’an dan tafsirnya,

serta kitab-kitab lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti
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2. Metode Analisis Data

Adapun untuk menganalisa data setelah data terkumpul, maka dianalisis

dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.15 Metode ini digunakan untuk

mendeskripsikan pemikiran dan pandangan serta alasan Ibnu Taimiyah dalam

menetapkan hukum tentang zakat kepada orang tua dan dasar pokok filosofinya.

Karena ini merupakan penelitian kepustakaan, maka penulis mengadakan

penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang representatif, relevan dan

mendukung terhadap obyek kajian, seperti kitab Majmu’ al-Fatawa, sehingga

dapat memperoleh data-data skunder yang faktual dapat dipertanggungjawabkan

dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam skripsi ini.

Dalam melakukan sebuah penelitian , setelah data terkumpul langkah

selanjutnya adalah mengolah atau menganalisa data yang sudah ada, tanpa

menambah atau menguranginya sedikitpun. Metode yang penulis untuk

menganalisis data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Induksi.

Metode induksi adalah metode analisis berfikir yang diawali dari fakta-

fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian ditarik

generalisasinya yang bersifat umum.16

2. Metode Deduksi

Metode deduksi adalah metode berfikir dengan menggunakan atau

memberikan gambaran jelas dan menguak suatu permasalahan yang problematik

15 Moh Nadzir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996, h. 63.

16Ibid, h. 36
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yang akan dicapai dari gambaran umum menjadi hal-hal yang khusus. Metode ini

penulis gunakan dalam bab II sebagai landasan teori.

3. Metode Deskriptif

Adalah suatu metode sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

dengan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat.17 Metode ini

penulis gunakan dalam menyusun bab II yakni penulisan yang menyajikan data

tentang biografi Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Taimiyah tentang zakat kepada

orang tua, serta metode Istinbath hukumnya. - Content Analisis (analisis isi)

adalah analisis ilmiah tentang isi pesan komunikasi.18

Selain metode analisis tersebut, penulis dalam menganalisis juga

menggunakan pendekatan. PendekatanPendekatan yang penulis gunakan dalam

penelitian ini, yaitu pendekatan Sosio-Historis. Pendekatan sosio-historis

mempunyai arti yakni sejarah yang lebih menekankan kepada kajian atau analisis

terhadap faktor-faktor bahkan ranah-ranah sosial yang mempengaruhi terjadinya

peristiwa sejarah itu sendiri.19

F. Sistimatika Penulisan

Setelah penulis mengemukakan persoalan yang akan penulis bahas, kemudian

penulis menyajikan metode penelitian. Hal ini penulis lakukan untuk

memudahkan dalam mentelaah dan mengingat materi yang tertera. Dalam

penulisan skripsi ini, penulis akan membahas dari bab I sampai bab V. Untuk

17 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h.19

18 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), h. 68

19 Azyumardi Azra, Historiografi Islam kontemporer, Wacana Aktualitas dan Aktor Sejarah,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 4.
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lebih jelasnya berikut ini penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini,

yang urutannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama ; Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Batasan

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Studi Kepustakaan,

Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedu ; Gambaran biografi Ibnu Taimiyah. Meliputi: Latar Belakang

Kehidupan Ibnu Taimiyah , Pendidikan Ibnu Taimiyah, Guru-Guru Ibnu

Taimiyah, Karya-karya IbnuTaimiyah, Pola Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah

Bab Ketiga, Tinjauan Teoritis (Ketentuan Umum Tentang Zakat). Meliputi:

Pengertian Zakat, Dasar dan Hukum Zakat, Pembagian, Syarat Dan Wajib Zakat,

Mustahiq Zakat, Pengertian Orang Yang Menjadi Tanggungan, Pendapat Ulama

Tentang Kekerabatan.

Bab Keempat, Membahas Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Memberikan Zakat

Pada Orang Tua. Meliputi : Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Hukum

Memberikan Zakat Pada Orang Tua, dan Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah

Tentang Zakat Pada Orang Tua, Analisis Hukum

Bab Kelima, penutup merupakan bab terakhir yang terdiri, Kesimpulan, Saran-

Saran, dan Penutup.


