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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Islam sebagai agama paripurna dengan dua sumber  pokoknya, yakni al-

Qur’an dan as-Sunnah merupakan suatu agama yang lengkap, universal, dan 

berlaku sepanjang zaman dan tempat (Adijani, 1992: 8). Islam juga sarat dengan 

muatan nilai-nilai moral dan sosial sebagai pedoman hidup (the way of life) bagi 

umat manusia di dunia dan akhirat (Atho’, 1998: 19). 

 Kesempurnaan Islam bisa dilihat ketika Islam berbicara tentang hubungan 

antara makhluk dengan sang khalik (hubungan vertikal) dan hubungan antara 

sesama manusia (hubungan horizontal), sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial 

antara yang satu dengan yang lainnya dalam komunitas kehidupan masyarakat. 

Islam juga diturunkan Allah dalam kontek zamannya dan dalam rangka 

memecahkan problema kemasyarakatan di kalangan  umat Islam (Amin, 2000: 

296).  

 Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat al-Maidah (5): 3 yang 

berbunyi: 

ôM tΒÌh ãm ãΝ ä3 ø‹ n=tæ èπ tGøŠ yϑø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ ãΝ øtm:uρ Íƒ Ì“ΨÏƒ ø:$# !$tΒuρ ¨≅ Ïδé& Î ö tóÏ9 «!$# ⎯ Ïµ Î/ èπ s) ÏΖ y‚÷Ζ ßϑø9 $# uρ 
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ŠÏƒΖÏ3äΝö ùsξŸ Brƒø±tθöδèΝö ρu#$z÷±tθöβÈ 4 #$9ø‹uθöΠt &r.øϑy=ùMà 9s3äΝö ŠÏƒΨo3äΝö ρu&rCøÿoϑôMà æt=n‹ø3äΝö ΡÏè÷ϑyLÉ© 
ρu‘uÊÅŠMà 9s3äΝã #$}M™ó=n≈Νz ŠÏƒΨY$ 4 ùsϑy⎯Ç #$ÊôÜä§ ûÎ’ ΧxƒøΚuÁ|π> îxöu ΒãGtfy$ΡÏ#7 }b\OøΟ5   ùs*Îβ¨ #$!© 

Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊂∪     

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan 
(daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, 
yang dipukuli, yang terjatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, 
kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula (disembelih) 
untuk berhala.Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam 
(anak panah). (karena) itu suatu perbuatan fasik. Dan pada hari ini telah 
Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu 
nikmat-Ku dan telah Ku ridhai Islam itu agama mu. Tetapi barang siapa 
yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka 
sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Depag, 1998: 
157). 

 
Sebagai sumber hukum Islam al-Qur’an memberi petunjuk secara umum 

diantaranya tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu 

perbuatan baik. Allah SWT telah menjanjikan kepada umat-Nya yang beriman 

dan beramal saleh kehidupan yang baik di dunia dan akan dibalas di akhirat 

dengan perbuatan yang lebih baik. Disamping itu, wakaf juga merupakan 

perbuatan sunnah yang menawarkan pahala di sisi Allah SWT. Dalam surat Ali 

Imran (3): 92 Allah SWT berfirman: 

⎯ s9 (#θä9$oΨ s? § É9ø9 $# 4© ®L ym (#θà) ÏΖ è? $£ϑÏΒ šχθ™6 Ït éB 4 $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ⎯ ÏΒ &™ó© x« ¨βÎ* sù ©!$# ⎯ Ïµ Î/ 

ÒΟŠ Î=tæ ∩®⊄∪     

Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa 
saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya 
(Depag, 1998: 91). 
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Berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a 

menjelaskan bahwasanya wakaf merupakan salah satu perbuatan (amalan ) yang 

baik seperti  Sedekah yang pahalanya akan terus mengalir. Sebagaimana hadits 

Nabi: 

اُهللا َعَلْيِه َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى: َاِبى ُهَرْيَرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه َقاَل َعْن

ِاَذا َماَت ِاْبُن َاَدَم اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِالَّا ِمْن َثَلَثِة َصَدَقٍة َجاِرَيٍة : َوَسلمَّ َقاَل

  )رواه مسلم(َاْو ِعْلٍم َيْنَتَفُع ِبِه َاْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعْوَلُه 

Dari Abi Hurairah r.a. Bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda: apabila 
salah seorang anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua 
amalannya, kecuali tiga hal yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, 
dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya (H.R Muslim: 1631) 
(Asqalani, 1991: 221). 

 
Mengenai harta wakaf, menurut Imam Syafi’i wakaf adalah suatu ibadah 

yang disyari’atkan, wakaf telah berlaku sah bilamana wakif telah menyerahkan 

hartanya. Harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak 

kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan 

tidak juga menjadi milik penerima. Tetapi si wakif tetap boleh mengambil 

manfaatnya (Ghofur, 2005: 33). Adapun persoalan yang menarik dalam masalah 

wakaf  adalah mengenai perubahan penggunaannya yang berbeda dari tujuan 

semula (sebagaimana yang dikehendaki oleh si wakif).  Misalnya saja seperti 

sebuah kasus yang dimuat dalam Koran Waspada Online edisi 26 April 2011: 

Perusakan Masjid di Atas Tanah Wakaf Dilaporkan ke Polresta Medan: 
Komite Nasional Masyarakat Indonesia (KNMI) Provinsi Sumatera Utara 
melaporkan kasus perusakan masjid yang berada di atas tanah wakaf ke 
Polresta Medan, Minggu (24/4).Laporan yang disampaikan Kepala Biro 
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Hukum KNMI Deni Nirwansyah Pelis, SH diterima Bripka Sahri 
Sebayang dengan Surat Bukti Tanda Laporan Nomor: 
STBL/1018/IV/2011/SU/Resta Medan.Dalam laporannya disebutkan 
bahwa pada 11 April 2011 sekira pukul 16.00 WIB, telah terjadi 
perusakan satu unit Masjid Rahdahatul Islam di Jalan Yos Sudarso Gang 
Peringatan, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat oleh sebuah 
pengembang perumahan sehingga masjid tersebut rata dengan tanah dan 
tidak bisa dipergunakan lagi.“Kami minta agar pihak kepolisian 
mengusut tuntas kasus ini karena tidak bisa merubuhkan masjid begitu 
saja apalagi di atas tanah wakaf,” ujar Kepala Biro Hukum KNMI Deni 
Nirwansyah Pelis, SH Senin (25/4). Deni menceritakan, pihaknya 
mendapat informasi bahwa masjid tersebut dirubuhkan pengembang 
dengan dasar Keputusan Menteri Agama No. 28 Tahun 2011 yang isinya 
tentang pemberian izin perubahan status/tukar menukar tanah wakaf 
tertentu di Jalan KL Yos Yudarso/Jalan H Adam Malik Gang Peringatan, 
Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat dengan tanah di Jalan 
Sekata, Lingkungan 16 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat. 

 
Batal demi hukum 

“Kepmen tersebut jelas-jelas batal demi hukum karena 
bertentangan dengan UU No. 41/2004 khususnya pasal 40 dan 41. Di 
dalam UU itu secara tegas disebutkan bahwa benda wakaf tidak bisa 
dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau 
dialihkan dalam bentuk pengalihan. Kalaupun ada pengecualian 
sebagaimana diatur dalam pasal 41, dengan alasan untuk kepentingan 
umum sesuai rencana umum tata ruang (RUTR),” ungkapnya.Dalam 
kasus ini kata Deni, tanah wakaf itu ditukar bukan untuk kepentingan 
umum melainkan kepentingan pribadi atau bisnis. “Bahkan dalam diktum 
kedua Kepmen itu sendiri jelas-jelas disebutkan proses tukar menukar 
tidak boleh bertentangan dengan hukum,” tandasnya sambil menunjukkan 
sertifikat wakaf No. 704 Desa Silalas yang dikeluarkan Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kota Medan tertanggal 15 Mei 2001.Dalam persoalan 
wakaf ujar Deni, begitu tanah diwakafkan oleh pewakaf (wakif) maka 
haknya berubah menjadi hak masyarakat. Di sini tidak ada istilah ahli 
waris lagi melainkan jadi milik umat. “Jadi dalam kasus ini masjid itu 
tidak bisa dirubuhkan begitu saja tanpa persetujuan umat apalagi bukan 
untuk kepentingan umum. Atas dasar itu kami mohon perusakan masjid 
itu diusut tuntas sembari juga dipelajari bagaimana bisa dilakukan proses 
tukar menukar yang bertentangan dengan UU,” tandasnya.Dalam 
persoalan ini lanjut Deni pihaknya tidak berjuang sendirian. Di samping 
umat Islam setempat sejumlah organisasi lain juga turut mendukung.Deni 
menyebutkan, pihak yang turut mendukung seperti, Sekjen Relawan SBY, 
Godang Tua Hutasoit, Ketua Umum Perempuan LIRA Masdalena Lubis 
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SH, Sekretaris PMK Medan Toni Subyanto SE, LSM P2KN Barimbing SH, 
Aktivis HMI Al Amin dan lainnya.“Kami memperjuangkan keberadaan 
Masjid Rauhdatul Islam karena gantinya juga tidak sesuai dan jauh dari 
lokasi masjid sebelumnya,” ujar Deni. 

Selain itu masih ada kasus yang sama, seperti yang dimuat dalam Koran 

Tempo edisi 18 Maret 2005:  

Wakaf Masjid Darussalam, Kuningan, Jakarta: Tukarguling wakaf tanah 
masjid Darussalam yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, 
menuai protes warga. Warga tidak setuju tukarguling tanah masjid 
tersebut dengan sebidang tanah di RW 04 Jalan Raya Pedurenan Jakarta 
Selatan. Keberatan warga karena saat ini di RW 04 sudah ada lima buah 
masjid dan lima buah mushalla. Sedangkan warga tetap menginginkan ada 
masjid di wilayah mereka. Namun keberatan warga tidak ditanggapi oleh 
Walikota dan perusahaan pengembang yang memindahkan masjid. 
Menurut warga, masjid yang baru (masjid pindahan) itu disinyalir juga 
dibangun secara sembunyi-sembunyi. 
 
Berdasarkan kasus di atas menjelaskan telah terjadinya perubahan status 

harta wakaf dari tujuannya. Dalam menyikapi masalah seperti ini,  ternyata Imam 

Syafi’i mempunyai pendapat sendiri seperti yang disebutkan Mughniyyah dalam 

bukunya dituliskan: 

Imam Syafi’i menyatakan, pada dasarnya tidak membolehkan adanya 
perubahan harta wakaf. Ia mengatakan menjual dan mengganti harta 
dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf 
khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunan sendiri sekalipun terdapat 
seribu satu alasan. Ia hanya membolehkan penerimaan wakaf untuk 
pemanfaatan barang wakaf  khusus manakala ada alasan tertentu. 
Misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berubah 
lagi, jadi penerima wakaf boleh menebang dan menjadikannya sebagai 
kayu bakar, akan tetapi tidak boleh menjual atau mengganti pohon 
tersebut  (Mughniyah, 1960 : 419). 

Tentang masalah status perubahan harta wakaf kalau diperhatikan 

berdasarkan pendapat Imam Syafi’i sendiri memang sangat ketat aturannya. Ia 



6 
 

 

menjelaskan bahwa tidak bolehnya mengadakan perubahan harta wakaf seperti 

yang ia jelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan 

(Asy-Syafi’i, 1993: 62). Hal ini berdasarkan hadits dari Ibn ‘Umar yakni: 

َأَصاَب ُعَمَر : َعْن َاِبى َعاِصم َعْن َاِبى َعوِن َعْن َناِفع َعْن ِابُن ُعَمَر َقاَل

ِانِّى َأَصْبُت َاْرضًا : لََّم َفَقاَلَاْرضًا ِبَخْيَبَر َفَأَتى النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَس

ِاْن : َفَكْيَف َتْأ ُمُرِنى؟ َقاَل, ِبَخيَبَر َلم ُأِصْب َماًال َقطُّ َاْنَفَس ِعْنِدى ِمْنُه

َفَتَصدََّق ُعَمَر َأنَُّه َال ُيبَاُع َوَال ُيْوَهُب . شْئَت َحَبْسَت َاْصَلهَا َوَتَصدَّْقَت ِبهَا

دََّق ِللُفَقَرا ِء َوالُقْربَى َوالرِّقَاِب َوِفى َسِبيِل اِهللا َواْبِن َفَتَص, َوَال ُيْوَرُث

السَِّبْيِل َوَال ُجَناَح َعَلى َمْن َوِلَيَها َأْن َيْأ ُآَل ِباْلَمعُرْوِف َاو ُيْطِعَم َصِدْيًقا 

 ). رواه البخارى(َغْيَر ُمَتَموٍِّل ِفْيِه 

Dari Abi ‘Ashim dari Abi ‘Aun dari Nafi’ dari Ibn Umar: Bahwa Umar 
mendapat tanah di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi SAW untuk 
bermusyawarah tentang tanah itu. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya 
mendapat  tanah di Khaibar  yang  saya belum pernah mendapat  harta 
benda yang lebih indah  daripada itu menurut pandanganku. Apakah yang 
engkau perintahkan tentang tanah itu? Jawab Nabi: kalau engkau suka, 
tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya (wakafkanlah). Maka 
Umar bin Khattab memberikan tanah itu, dengan syarat tidak boleh 
dijual, tidak boleh diberikan, dan tidak boleh diwariskan. Hasilnya 
diberikan kepada orang-orang miskin, kerabat karib, budak, fii sabilillah, 
para tamu dan ibn sabil. Tidak berdosa orang yang memeliharanya, 
mengambil sebagian untuk dimakan atau untuk diberikan dengan cara 
yang baik, tetapi tidak boleh mengambil untuk dijadikan sebagai kekayaan 
(H.R Bukhari: 2586) (asy-Syafi’i, 1993:62). 
 
Berdasarkan hadits tersebut, Imam Syafi’i  memahaminya dengan melihat 

kepada zhahir-nya nash. Menurutnya,   hadits tersebut sudah jelas bersifat qath’i  

sehingga tidak perlu penafsiran lagi. Dengan melarang merubah atau menjual 
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harta tersebut otomatis hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah 

yang berbunyi : 

  ْلَأْصُل ِفى النَّْهِي ِللتَّْحِرِمَا
Asal dari suatu larangan itu adalah haram (Muslih, 1997: 30). 
 
Dari  pendapat Imam Syafi’i di atas tentang tidak bolehnya menjual harta 

wakaf berdasarkan dalil dan metode istinbatnya penyusun merasa tertarik untuk 

dibahas, sehingga penulis coba tuangkan dalam karya ilmiah ini dengan judul: 

Hukum Menjual Harta Wakaf (Studi Dalil dan Metode Istinbat  Imam 

Syafi’i  Tentang Hukum Menjual  Harta Wakaf). 

 
B. Penegasan Istilah 

1. Studi   

Studi adalah penelitian ilmiah (KBBI, 1991: 965). 

2. Dalil 

Sesuatu yang dijadikan petunjuk terhadap hukum syara’ yang berkenaan 

dengan perbuatan manusia yang didasarkan pada pandangan yang benar, baik 

secara pasti (qath’i) atau dugaan kuat (zhanni) (Khallaf, 1994: 13). 

3. Metode 

Metode adalah cara yang teratur dan terpikirkan baik untuk-   mencapai 

maksud; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan- guna mencapai tujuan yang ditentukan (KBBI, 1991: 652). 
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4. Istinbat 

Berarti penemuan, penggalian, pengeluaran (dari asal); mengeluarkan makna-

makna dari nash-nash yang terkandung didalamnya dengan cara mengerahkan 

kemampuan atau potensi naluriyah (Chaniago, 2012: 1).  

5. Menjual   

Adapun maksud dari menjual dalam penelitian ini adalah ibdal yaitu 

menggantikan, mengeluarkan, atau mengubah. Dan bisa juga diarrtikan 

dengan istibdal membeli barang yang lain dan dijadikan pengganti benda 

wakaf yang telah dijual (Suhaebi, 2011: 288). 

6. Harta Wakaf 

Harta Wakaf adalah sesuatu benda yang yang diamalkan (tanah, bangunan 

dsb), untuk kemakmuran agama (Dahlan, 1994: 728). 

7. Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i adalah Seorang ulama pendiri mazhab Syafi’iyah (KBBI, 1991: 

372). 

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

diangkat sebagai berikut: 

1. Apakah dalil yang digunakan Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum 

menjual harta wakaf ? 
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2. Bagaimana metode istinbat yang digunakan Imam Syafi’i  dalam menetapkan 

hukum menjual harta wakaf ? 

3. Apakah relevansi dalil dan metode istinbat Imam Syafi’i dengan hukum 

perwakafan di Indonesia? 

 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Menjelaskan dalil hukum yang digunakan Imam Syafi’i dalam 

menetapkan hukum menjual harta wakaf . 

b. Menjelaskan metode istinbat yang digunakan Imam Syafi’i dalam 

menetapkan hukum menjual harta wakaf. 

c. Menjelaskan relevansi dalil dan metode istinbat Imam Syafi’i dengan 

hukum perwakafan di Indonesia. 

2. Manfaat 

a. Untuk mengetahui dalil hukum yang digunakan Imam Syafi’i dalam 

menetapkan hukum menjual harta wakaf. 

b. Untuk mengetahui metode istinbat yang digunakan  Imam Syafi’i dalam 

menetapkan hukum menjual harta wakaf. 

c. Untuk mengetahui relevansi dalil dan metode istinbat Imam Syafi’i 

dengan hukum perwakafan di Indonesia. 

d. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang 

ilmu ushul fiqh dan ilmu hukum Islam pada umumnya. 
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E. Kajian Pustaka 

Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan masyarakat maka 

tidak heran banyak buku-buku yang membahas seputar permasalahanya. Tetapi 

buku-buku yang membahas khusus ada bahkan itu kalaupun ada itu sedikit, meski 

demikian ada yang membahas mengenai pandangan Imam Syafi’i tentang 

perubahan harta  wakaf baik secara sendiri ataupun dikomparasikan dengan tokoh 

lain, misalnya buku fikih Lima Mazhab karya Muhammad Jawwad Mughniyyah, 

buku tersebut banyak memuat pendapat Imam Syafi’i khususnya mengenai tidak 

bolehnya mengubah dan mengganti harta wakaf. Perwakafan di Indonesia; 

Sejarah Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya karya Juhaja S. Praja, buku 

ini sebenarnya tidak banyak membahas tentang pendapat ulama mazhab apalagi 

dengan pendekatan ushul fiqh. Di dalamnya hanya membahas historis undang-

undang perwakafan di Indonesia serta kasus- kasus yang terjadi dalam 

masyarakat. 

Skripsi Marsadi Sarwo Widodo, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun  2008 dengan judul: Sertifikasi Tanah Wakaf 

(Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat  Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf 

di Kec. Karangpandan Kab. Karanganyar ). 

Heru Agus Sudarmawan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tahun  2008 dengan judul: Proses Peralihan Hak Atas Tanah Wakaf 

(Studi Kasus di KUA Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo). Skripsi ini membahas 

pelaksanaan proses peralihan hak atas tanah wakaf. 
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Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penyusun ingin menjelaskan pendapat 

Imam Syafi’i yang menitik beratkan pada aspek-aspek teoritis dengan 

menjelaskan dalil hukum dan metode istinbat hukum secara eksplisit. 

 
F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), 

karena data yang dibutuhkan dari bahan pustaka yaitu penelitian  yang 

menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya (Hadi, 1990: 9), sehingga 

disebut sebagai penelitian dokumenter (documenter research). 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu memaparkan dan 

menelusuri latar belakang pendapat Imam Syafi’i tentang dalil dan metode 

istinbat hukum menjual harta wakaf, kemudian menganalisis metode yang 

digunakan sehingga diperoleh kesimpulan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik yang diperlukan dalam mengumpulkan data adalah dengan 

cara membaca, menelusuri, literatur khusus yang membahas tema yang 

dimaksud, selanjutnya data yang terkumpul diklasifikasikan menjadi dua, 

yakni: 

 

 



12 
 

 

a. Data Primer 

Data primer yaitu bahan utama yang terkait dengan apa yang akan dibahas 

seperti:  kitab al-Umm karya Imam Syafi’i, Ar-Risalah karya Imam 

Syafi’i. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu bahan tambahan  yang ada kaitannya dengan 

pembahasan seperti: Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Pedoman Dasar 

Dalam Istinbat Hukum Islam karya Muslih Usman. Fikih Lima Mazhab 

karya Muhammad Jawwad Mughniyyah. Ushul Fiqh karya Amir 

Syarifuddin. Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i karya 

Lahmuddin Nasution, Pendekatan Masalah.  

4. Pendekatan Masalah 

Adapun pendekatan yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan ushul fiqh, yaitu merujuk pada qawaid istinbat . 

5. Analisis Data 

a. Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum; 

penemuan yang khusus dari yang umum (KBBI, 1991: 216). 

b. Induktif, yaitu metode pemikiran yang bertolak dari khusus untuk 

menentuka hukum yang umum; penarikan kesimpulan berdasarkan 

keadaan-keadaan yang khusus untuk diberlakukan secara umum (KBBI, 

1991: 377). 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar  skripsi ini sistematis, maka pembahasan dibagi ke dalam beberapa 

bab dan sub-sub bab. Adapun lengkapnya sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis 

besar isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 

penelitian dan terakhir sistematika penelitian. 

Bab kedua, pembahasan mengenai dalil dan metode istinbat hukum, terdiri 

dari sub bab dalil hukum meliputi definisi dalil, macam-macam dalil, sub bab 

selanjutnya metode istinbat hukum meliputi definisi metode istinbat, macam-

macam metode istinbat kemudian sub bab terakhir yaitu makna menjual harta 

wakaf. 

Bab ketiga menguraikan tentang pembahasan terdiri dari sub bab biografi 

Imam Syafi’i meliputi riwayat hidup, karya Imam Syafi’i, dasar-dasar istinbat  

Imam Syafi’i, kemudian sub bab berikutnya dalil dan metode istinbat yang 

digunakan oleh Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum menjual harta wakaf. 

Bab keempat merupakan analisis dalil dan metode istinbat Imam Syafi’i 

tentang hukum menjual harta wakaf. Pada bab  ini menganalisa dalil dan metode 

istinbat Imam Syafi’i tentang menjual harta wakaf, dan relevansi dalil dan metode 

istinbati  Imam Syafi’i dengan hukum perwakafan di Indonesia. 

Kemudian bab kelima merupakan kesimpulan dan saran yang sekaligus 

penutup seluruh rangkaian pembahasan. 


