
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Situasi  dan  kondisi  umat  Islam sekarang  ini  sangatlah  berbeda  dengan 

kondisi pada zaman nabi, sahabat, maupun pada masa Imam madzhab terdahulu. 

Pada saat ini dunia Islam sudah sangat tertinggal oleh dunia Barat. Eropa yang 

dahulu mulai mengenal peradaban dan alam pikiran orang-orang Yunani berkat 

jasa para ilmuwan Arab/Islam itu sekarang ini dalam banyak hal justru lebih maju 

dari  pada Islam sendiri,  termasuk pranata sosial  dan politiknya.  Bahkan dalam 

bidang  hukum,  sebagian  besar  dari  negara-negara  baru  yang  mulai  bermuncul 

didunia  Islam  sejak  akhir  perang dunia  kedua,  termasuk Republik  Indonesia, 

mengikuti Barat, baik hukum konstitusi, hukum perdata dan pidana. Satu-satunya 

yang  masih  mengikuti  ajaran  Islam  adalah  hukum  keluarga:  perkawinan/ 

perceraian,  pembagian  warisan,  dan  perwakafan.  Itu  pun  dengan  berbagai 

modifikasinya. 

Dengan kata lain, dunia Barat yang dulu tertinggal oleh Islam itu sekarang 

sangat pesat dan saat ini sangat jauh di depan Islam. Hal tersebut karena negara-

negara  tersebut  terus  mencari  dengan  memanfaatkan  akal,  yang  merupakan 

pemberian  Tuhan  yang  utama  kepada  umat  manusia.  Sementara  itu 

pengembangan intelektual dalam dunia Islam boleh dikatakan sudah sejak lama 

berhenti.  Meskipun  ungkapan  ‘pintu  ijtihad  telah  tertutup’  sudah  amat  jarang 

terdengar, tetapi para pemikir umat Islam sekarang tampaknya masih tetap jera 
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untuk berani berfikir. Akibatnya, Islam yang dulu ditangan nabi merupakan ajaran 

revolosioner, sekarang ini mewakili aliran yang terbelakang.

Dalam  memecahkan  masalah-masalah  ijtihadiyah,  umumnya  para 

Mujtahid  enggan  meng-istinbath  hukum  secara  langsung   dari  al-Qur’an  dan 

Sunnah melalui beberapa metode ijtihad yang telah dipakai para imam pendahulu 

mereka.  Mereka lebih suka mencari  pada produk-produk ijtihad para Mujtahid 

sebelumnya, meskipun hasil ijtihad tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi dan 

kondisi zaman sekarang ini dalam pemecahan masalah (Yanggo, 1997:39). Sikap 

mereka  yang  demikian  ini,  mempertipis  rasa  toleransi  antara  sesama  pengikut 

madzhab fiqih,  sehingga seringkali  timbul  persaingan dan permusuhan sebagai 

akibat dari fanatisme madzhab yang berlebihan.

Sebagian fuqaha’  pada era ini  pun seakan-akan tidak keberatan dengan 

ditutupnya  pintu  ijtihad  dan  seolah-olah  mereka  mensetujui  hal  tersebut. 

Menyerahkan kegiatan ijtihad kepada orang-orang yang bukan ahlinya, menurut 

pertimbangan  mereka,  tidak  lebih  baik  dari  tindakan  menutup  pintu  ijtihad. 

Sehingga kemampuan ijtihad mutlaq seseorang saat itu tidak diakui, karena yang 

diperoleh hanyalah ijtihad relatif (nisbi). Artinya Mujtahid hanya diperbolehkan 

melakukan penafsiran kembali terhadap hukum-hukum fiqih Islam dalam batas-

batas yang telah ditentukan oleh madzhab yang dianutnya. Atau paling jauh dan 

sekaligus  merupakan poin tertinggi  dalam legislasi  orisinal  masa itu,  mujtahid 

hanya dibenarkan melakukan studi campuran dan perbandingan tentang hokum 

Islam dari aliran-aliran fiqih yang berbeda (Yanggo, 1997:40).
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Akibat  dari  sikap  para  fuqaha-fuqaha  tersebut  hukum  Islam  menjadi 

terpisah  dari  gerak  hidup,  karena  gerak  hidup  manusia  dengan  segala 

persoalannya  tidak  mengenal  berhenti,  sedangkan  hukum  Islam  diberhentikan 

secara paksa pada hasil ijtihad pada masa lalu dan hukum Islam hanya bersifat 

teori semata, karena dalam praktek tidak mampu lagi melayani  berbagai aspek 

pergaulan manusia yang terus berubah dan berkembang. 

Adapun  faktor-faktor  yang  menyebabkan  kemunduran  dan  kebekuan 

ijtihad pada zaman ini adalah:

1. Pergolakkan  politik  yang  menyebabkan  terjadinya  perpecahan  dan 

peperangan dikalangan umat Islam, sehingga perhatian terhadap kemajuan 

ilmu dan berijtihad menjadi berkurang dan hampir hilang

2. Kefanatikan  umat  terhadap  madzhab-madzhab  yang  mereka  anut, 

termasuk ulama kepada imamnya menyebabkan mereka tidak berfikir lagi 

untuk berijtihad bahkan hampir menjadi orang awam yang taqlid

3. Pembukuan  terhadap  pendapat-pendapat  mujtahid  sebelumnya 

menyebabkan orang mudah mencari jawaban terhadap permasalahan yang 

timbul.  Akibatnya,  kurang  atau  tidak  ada  dorongan  yang  kuat  untuk 

melakukan ijtihad

4. Terjadinya  penyimpangan  dalam  berijtihad.  Sebagai  akibat  dari  orang 

yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad mereka melakukannya, 

sehingga terjadi kekacauan dalam masalah ijtihad. Kelanjutanya muncul 

isu  penutupan  pintu  ijtihad,  yang  mana  hal  tersebut  membawa  pada 

kebekuan berfikir dan kemunduran berijtihad
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5. Meluasnya  lapangan  ijma’  dan  munculnya  pandangan  bahwa  suatu 

keputusan hukum dalam ijma’ tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan 

ijma’ yang datang kemudian. Hal ini hanya teoritis belaka dan tidak terjadi 

dalam  praktek.  Mengemukakan  pendapat  pribadi  yang  bertentangan 

dengan ijma’ dianggap bid’ah dan merupakan hal yang dilarang sehingga 

ruang gerak ijtihad fardi (individu)semakin menyempit

6. Penghargaan  berlebihan  terhadap  pendapat  pribadi  ulama  terdahulu 

menyebabkan  kepercayaan  bahwa  pekerjaan  menafsirkan  dan 

mengembangkan  ketentuan  syariah  secara  mendalam  telah  selesai. 

Kekaguman  ini  menimbulkan  rasa  enggan  dan  berat  untuk  berijtihad, 

apalagi  jika  pendapat  dikeluarkan  dari  pandangan  para  mujtahid  yang 

berbeda (Yanggo, 1997:43). Akhirnya semangat ijtihad berhenti dan hanya 

terjadi taklid kepada para imam-imam madzhabnya.

Sebab  secara  global  apa  yang  telah  dicapai  ulama  pendahulunya  telah 

memenuhi  tuntutan  psikologis  dan  kebutuhan  yurisprudensi  pada  umumnya. 

Hanya saja perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut lebih jauh 

fungsi-fungsi  yurisprudensi  untuk  menjawab  tantangan  yang  terus  bergerak. 

Untuk  itu,  perlu  memberikan  respon  terhadap  masalah-masalah  aktual  dengan 

ijtihad, yang memadukan metode ulama salaf dengan metode penelitian modern, 

bahkan  secara  konprehensif  memberlakukan  apa  yang  disebut  sebagai  ijtihad 

kolektif (ijtihad jama’i) (Qardhawi, 1995: V-VI). 

Dari  segi  relevansi  untuk  masalah-masalah  kontemporer,  Qardhawi 

membagi  ijtihad  atas  ijtihad  intiqa’i/tarjihi dan  ijithad  insya’i 
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(Qardhawi,1987:150).  Ijtihad  intiqa’i atau  tarjihi merupakan  ijtihad  yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memillih pendapat ahli 

fiqih terdahulu dalam masalah tertentu, seperti terdapat dalam kitab-kitab fiqih, 

dengan  menyeleksi  mana  yang  lebih  kuat  dalilnya  dan  lebih  relevan  untuk 

diterapkan dalam kondisi  sekarang. Contoh dari  ijtihad ini adalah,  penguguran 

kandungan atas wanita yang hamil karena diperkosa.

Ijtihad  insyai (ijtihad  kreatif)  adalah  mengambil  konklusi  hukum  baru 

dalam permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama fiqih terdahulu. 

Untuk memahami, membahas dan meneliti kasus-kasus baru yang akan ditentukan 

hukumnya  pada  masa  sekarang,  menurut  Qardhawi,yang  paling  tepat  adalah 

mengumpulkan berbagai ahli yang terkait dengan kasus tersebut sehingga seluk 

beluk  yang  berkaitan  dengan  kasus  tersebut  dapat  diungkapkan,  dan  pada 

akhirnya  kesimpulan  hukum  yang  diambil  lebih  mendekati  kebenaran.  Ijtihad 

semacam ini sering disebut dengan ijtihad jama’i (kolektif) (Qardhawi 1987:169). 

Contoh ijtihad ini  adalah pandangan Qardhawi mengenai  demokrasi  pemilihan 

presiden dengan pemilu.

Dengan  ijtihad-ijtihad  semacam  inilah  Qardhawi  dalam  menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapkan kepadanya pada zaman sekarang ini 

dengan tidak lepas dari sumber utama dalam Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah. 

Untuk itu penulis tertarik untuk mengkajinya secara mendalam terhadap konsep 

ijtihad kontemporenya.
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B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa kata kunci sebagai 

bentuk  rumusan  judul  dalam  skripsi  ini.  Agar  tidak  terjadi  kerancuan  dalam 

memaknainya, maka penulis memberikan penegasan batasan terhadap istilah yang 

digunakan dalam kajian ini sebagai berikut:

1. Pemikiran 

Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (1989:  768)  disebutkan  bahwa 

pemikiran adalah cara,  perbuatan atau proses berfikir,  dapat berarti  suatu buah 

yang mahal sekali, di mana sumbernya terdapat dalam akal, dalam kalbu, dalam 

jiwa, dalam roh, dalam batin (Ghorisah, 1989:15). Dalam hal ini yang dimaksud 

pemikiran adalah hasil proses berfikir yang ditampilkan dalam bentuk tulisan dan 

lisan yang diajarkan dan dilontarkan kepada para pengikutnya,  murid-muridnya 

dan masyarakat pada umumnya. 

Pemikiran  bukanlah  suatu  yang  melintas  dan  dikerjakan  oleh  pemikir 

secara  datnyeng (istilah  dalam bahasa  jawa  untuk  menyebutkan  sesuatu  yang 

sifatnya sambil lalu dan sekenanya). Tetapi merupakan pergaulan yang panjang, 

bahkan lebih pedih dan menggelisahkan, dimana tempat renungan, buah pikiran 

(ide)  yang  telah  ada,  perasaan,  pengalaman  hidup,  maupun  kecakapan  teknis 

selapis tersusun (Muhammad, 1989: 131). Yang dimaksud dalam kajian ini adalah 

pemikiran Qardhawi.
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2. Yusuf Qardhawi

Syaikh Qardhawi dilahirkan disebuah kampung yang kecil bernama Shaft 

Turab, Mesir, tepatnya pada tanggal 09 September 1926 dari pasangan suami istri 

yang sangat sederhana tetapi taat beragama. 

Sisi  teoritis  beliau  telah  banyak  mengarang  buku-buku  yang  meliputi, 

Fiqih zakat, Fiqih Puasa, Fatwa Halal dan Haram, Ijtihad dalam Syari’at Islam 

Beberapa  Pandangan  Analisa  tentang  Ijtihad  Kontemporer,  Fikih  Prioritas  

Urutan Amal Dari Yang Terpenting dari Yang Penting, Gerakan Islam antara 

perbedaan yang Dibolehkan dan Perpecahan yang dilarang Fiqih Ikhtilaf  dan 

lain-lain.

Kontribusi  Qardhawi  secara  praktis  adalah  pengajar  tetap  di  al-Azhar 

Mesir serta, pemerkasa Lembaga Studi Riset Islam di Kairo, Lembaga Fiqih Islam 

di  Makkah  al-Mukarramah,  Lembaga  Fiqih  Islam  di  Jeddah  dll  (Al-Syarafi, 

2002:141).

3. Ijtihad Kontemporer

Ijtihad  kontemporer  adalah  kalimat  majemuk,  yaitu  dua  kata  yang 

memiliki  satu makna yang terdiri  dari  ijtihad dan kontemporer untuk itu perlu 

penulis jelaskan maknanya satu persatu.

a) Ijtihad

Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid 

untuk  mencapai  suatu  putusan  syara’ (hukum  Islam)  tentang  kasus  yang 

penyelesaiannya belum tertera dalam al-Qur’an dan sunnah Rasulullah (Dahlan, 

1997:669).
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b) Kontemporer

Kontemporer adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu pada masa 

kini, dewasa ini (Djaka, 1988:458). 

Ijtihad  kontemporer  menurut  Yusuf  Qardhawi  adalah  usaha  sungguh-

sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk mencapai suatu putusan  syara’ 

(hukum Islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam al-Qur’an 

dan sunnah Rasulullah pada masa kini dalam bentuk lembaga ilmiah yang terdiri 

dari  orang-orang yang  memiliki  kemampuan/keilmuan  yang  tinggi  baik  dalam 

ilmu  fiqih  maupun  dalam  bidang  lainnya  terhadap  permasalahan  yang  akan 

diselesaikan.

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah yang telah dijelaskan di 

atas,  maka  rumusan  masalah  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah 

Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi tentang konsep ijtihad kontemporer ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a) Untuk mengetahui pemikiran Qardhawi mengenai ijtihad kontemporer

b) Untuk  mengetahui  solusi  yang  ditawarkan  Qardhawi  dalam  mengatasi 

problema yang ada dewasa ini

c) Memberikan penjelasan akan pentingnya melakukan ijtihad dewasa ini.
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2. Manfaat Penelitian 

a) Secara Teoritis

1. Kajian  ini  diharapkan  memberi  kejelasan  konsep  ijtihad  yang  ideal 

untuk diterapkan pada saat ini

2. Menambah keilmuan tentang ijtihad dalam Islam

3. Menambah wawasan penulis mengenai konsep ijtihad konteporer

b). Secara praktis 

1. Menjadi  stimulus  untuk  dilakukannya  ijtihad  pada  masalah-masalah 

yang ada dewasa ini

2. Meluruskan  orientasi  para  mujtahid  dalam  melakukan  istinbath 

hukum.

E. Metode Penelitian

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini,  agar  tidak  menimbulkan  kerancuan 

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian  ini  termasuk  dalam  bibliografis,  karena  penelitian  ini 

dilakukan  untuk  mencari,  menganalisa,  membuat  isterprestasi  serta 

generalisasi  dari  fakta-fakta,  hasil  pemikiran dan ide-ide  yang  telah 

ditulis oleh para pemikir dan ahli ( Nazir,1998:62).

Dalam hal ini adalah pemikiran Qardhawi tentang ijtihad kontemperer. 

Jika  dilihat  dari  segi  tempatnya,  penelitian  ini  merupakan  penetian 
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kepustakaan  (Library  Research)  karena  yang  menjadi  sumber  data 

ialah  buku-buku,  atau  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan 

pokok masalah yang dibahas (Subaggi, 1991:109).

2. Pendekatan 

Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  historis 

filosofis. Yang dimaksud dengan historis sebuah proses yang meliputi 

pengumpulan dan penafsiran gejala dan memahami kenyataan sejarah 

bahkan  untuk  dapat  memahami  situasi  sekarang  dan  meramalkan 

perkembangan  yang  akan  datang  (Zubair  dan  Bakker,  1990:67). 

Sedangkan pendekatan filosofis adalah menganalisa  sejauh mungkin 

pemikiran  yang  diunkapkan  sampai  pada  landasan  yang  mendasari 

pemikiran tersebut (Zubair dan Bakker, 1990:15).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode  dokumentasi  yang  juga  disebut  dokumenter.  Yaitu 

mengumpulkan dokumen-dokumen atau data-data yang berupa sumber 

primer dan sekunder  (Arikunto,  1990: 149).  Adapun sumber primer 

yang digunakan adalah buku Qardhawi. 1987. Al-Ijtihad Fisy-Syari’ah 

Al-Islamiah Ma’a Nadharatin Tahliliyatin fil Ijitihad Al-Muashir (Terj. 

Achmad Syatori). Kuwait:  Darul Qolam. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 

1995.  Fikih  Prioritas  Urutan  Amal  Yang  Terpenting  dari  Yang 

Penting.(Terj.  M.  Nurhakim ).  Jakarta:  Gema Insani.  1995.  Ijtihad 

Kontemporer  Kode  Etik  dan  Berbagai  Penyimpangan (  Terj.  Abu 
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Barzani ). Jakarta: Risalah Gusti. Dan serta buku-buku karangan beliau 

yang berkaitan dengannya.

Sedangkan  data  sekunder  adalah  semua  sumber-sumber  yang 

menunjang  dan  mendukung  dalam  pembahasan  skripsi  ini  yang 

dikarang oleh pengarang selain Qardhawi.

4. Metode Analisa Data 

Setelah  data-data  yang  disebutkan  terkumpul,  selanjutnya 

dilakukan  analisis  data.  Proses  analisa  data  dilakukan  dengan  cara 

memilah-milah  antara  pengertian  yang  satu dengan pengertian yang 

lainnya  untuk  memperoleh  kejelasan  mengenai  suatu  hal  (Sudarto, 

1996:59).

Metode  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 

adalah  deduktif-Induktif.  Metode  deduktif  adalah  metode  untuk 

menarik sebuah kesimpulan dari pernyataan yang umum kepernyataan 

yang khusus. Sedangkan induktif adalah metode untuk menarik sebuah 

kesimpulan dari pernyataan yang khusus ke pernyataan yang sifatnya 

umum (Kall Saff,1987:28-30).

F. Tinjauan Pustaka

Ijtihad merupakan salah satu cara dalam pengambilan hukum yang masih 

tersembunyi  dalam  al-Qur’an  dan  As-Sunnah.  Dengan  perkembangan  ilmu 

pengetahuanan teknologi dewasa ini sangatlah berpengaruh terhadap hukum yang 

sudah  ada  karena  berubahnya  zaman  situasi  dan  kondisi.  Persoalan  ijtihad 
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kontemporer telah banyak dibicarakan oleh ulama-ulama terdahulu dan sekarang. 

Misalkan Munawir Sjadzali dalam bukunya “Ijtihad kemanusiaan” dalam buku 

tersebut  beliau  menjelaskan,  prestasi  yang  diraih  oleh  bangsa  Barat  karena 

keberanian mereka dalam memanfaatkan akal,  untuk itu jika Islam ingin maju 

seperti  yang  pernah diraihnya  pada zaman dulu maka harus  dilakukan ijtihad. 

Aktivitas ini telah berhenti sehingga syariat Islam dipahami secara tekstual dan 

bukan kontekstual. Jika kondisi seperti ini terus berlangsung maka Islam yang di 

zaman Nabi Muhammad sebagai risalah yang sangat maju dan revelosioner  kini 

terancam tidak dapat ikut berbicara mengenai isu-isu kemanusiaan dan peradaban 

kontemporer.  Ijtihad  sebagai  aktivitas  akal  menjadi  kebutuhan  dewasa  ini 

(Sjadzali,1997:58).

Jaih  mubarok  dalam  bukunya  “Metodologi  Ijtihad  Dalam  Islam” 

mensepesikasikan bahasan pada metodologi ijtihad yang berkaitan dengan lafadz 

atau teks, dan metodologi–metodologi ijtihad yang digunakan oleh ormas ataupun 

parpol lebih terfokus pada bidang fiqihnya ( Mubarok, 2002:v).

Ahmad Azhar Basir,  dalam buku “Ijtihad Dalam Sorotan” dalam buku 

tersebut  diuraikan  bagaimana  membuka  pintu  ijtihad  yang  selama  ini  sempat 

berhenti,  ini  bisa  dilakukan  dengan  menghentikan  ijtihad  fardi,  ini  dilakukan 

untuk  menghindari  kebingungan  dalam masyarakat.  Dimana  hasil  hasil  ijtihad 

fardi  sering  terjadi  perbedaan  antara  mujtahid  satu  dengan  yang  lainnya  yang 

berakibat pada kegelisahan dalam masyarakat awam (Basir,1996:63).

Ishom Talimah dalam buku “Manhaj Fiqih Qardhawi” menguraikan gambaran 

tentang  manhaj  fiqih  Qardhawi,  yaitu   suatu  manhaj  fiqih  yang  bercirikan: 
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Penggabungan  antara  fiqih  dan  hadits,  moderasi  dan  memberi  kemudahan, 

realistis  dan  bebas  dari  fanatisme  madzhab,  pemahaman  nash  yang  juz’i 

(kasusistik) dalam koridor maksud syari’ah yang kulli  (menyeluruh), pembedaan 

antara yang Qath’i (pasti) dan yang dzanni (nisbi), gabungan antara salafiah dan 

tajdid (Talimah, 2001:57).

Akan  tetapi  sepanjang  pengetahuan  penulis,  belum  ada  pihak  baik 

perorangan maupun kelompok yang melakukan pengkajian secara khusus dalam 

bentuk  skripsi  atau  tesis  terhadap  pemikiran  Qardhawi  mengenai  ijtihad 

kontemporer.

G. Sistematika Penulisan 

Rangkaian skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis untuk 

mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada, 

wujud dari sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I :  Pendahuluan,  berisi  gambaran  umum  yang  memuat  pola  dasar 

kajian  masalah  yang  dibahas  dengan  judul  skrisi  ini  dengan 

demikian  maka  didalamnya  memuat,  latar  belakang  masalah, 

penegasan istilah,  perumusan masalah,  tujuan penelitian,  metode 

penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan

BAB II : Bahasan umum tentang ijtihad dalam Islam, memuat kajian yang 

sifatnya  umum  (landasan  teori),  untuk  menuju  pembahasan 

selanjutnya  yang  lebih  khusus,  oleh  karenanya  dalam  bab  ini 

memuat, pengertian ijtihad, dasar hukum ijtihad, lapangan ijtihad, 
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syarat-syarat mujtahid, tingkatan mujtahid dan ijtihad dalam lintas 

sejarah

BAB III :  Menguraikan sekitar sketsa dari biografis singkat Yusuf Qardhawi 

yang sedikitnya mengenai tiga hal yaitu, riwayat hidup dan latar 

belakang  pendidikannya,  aktivitasnya,  karya-karya  dan 

penghargaan Yusuf Qardhawi

BAB IV :  Analisa  manhaj  ijtihad  kontemporer  Yusuf  Qardhawi  data berisi 

tentang:  Pandangan  Yusuf  Qardhawi  terhadap  konsep  ijtihad 

dewasa  ini,  karakteristik  fiqih  Yusuf  Qardhawi,  ruang  lingkup 

ijtihad  menurut   Yusuf  Qardhawi,  syarat-syarat  ijtihad  dan 

mujtahid, ijtihad kolektif

BAB V : Penutup,  bab  ini  merupakan  bab  penutup  yang  berisi 

tentang kesimpulan dari  data yang penulis  uraikan pada bab-bab 

sebelumnya  kemudian  disertakan  pula  mengenai  saran-saran, 

kemudian akhir dari pembahasan ini diakhiri dengan penutup.
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