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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG  MASALAH

Perkembangan dunia kerja dewasa ini, juga berdampak terhadap perubahan

semangat Islam. Perubahan ini juga mempengaruhi perkembangan zakat di dalam

Islam. Pada masa lalu, zakat hanya seputar hasil pertanian, ternak dan  harta

benda. Semua itu, umat Islam baru membayar zakat ketika sudah mencapai

nisabnya. Tapi pada saat ini, perkembangan umat Islam yang memperoleh harta

tidak hanya di sektor pertanian dan ternak. Kekayaan yang diperoleh dengan gaji

satu bulan, bahkan melebihi apa yang diperlukan.

Perkembangan itu, harus ditopang dengan hukum yang lebih kontekstual.

Artinya zakat tidak hanya sekedar hasil bumi, tapi juga bisa dikeluarkan melalui

gaji (pegawai). Pegawai, pengacara, konsultan, intelektual, merupakan profesi

yang mapan. Hal inilah para ulama mengembangkan dengan zakat profesi, salah

satunya Quraish Shihab. Sebab, zakat profesi salah satu perkembangan hukum

Islam tentang zakat yang masih mengalami kekurangan menjawab tentang

penghasilan.



Zis adalah akronim dari zakat, infag, dan sedekah. Ketiga kata ini dikenal

oleh bahasa Arab sebelum turunnya Al-Qur’an dengan makna-makna tertentu.

Tetapi, perlu digarisbawahi hakikat yang menyatakan bahwa “bahasa” adalah

sesuatu “yang hidup”. Karena itu, selain bisa muncul atau lahir yang baru, kata-

kata yang lama pun dapat mati atau tidak digunakan lagi. Kata-kata itu

berkembang. Maknanya dapat berubah, meluas, atau menyempit. Al-Qur’an dan

Hadist Nabi tidak jarang menggunakan satu kata dengan makna “baru” yang

kurang dikenal sebelumnya oleh pemakai bahasa itu.

Kata “infag” terambil dari bahasa Arab infag, yang menurut penggunaan

bahasa berarti “berlalu, hilang, kepunahan, penjualan, dan sebagainya. Atas dasar

ini, Al-Qur’an menggunakan kata infag. Misalnya, surat Al-Baqarah ayat 262.

Selain itu, ada juga ayat yang tidak menggandengkan kata infaq dengan kata

“harta”, sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh

manusia dan yang dapat digunakan. Misalnya, antara lain surah Al-Ra’d ayat 22

dan surah Al-Furqan ayat 67. Kata infag digunakan bukan hanya menyangkut

sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran atau nafkah.

Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 262 dan 265, surah Al-Anfal

ayat 36, dan surah At-Taubah ayat 54 merupakan sebagian ayat yang dapat

menjadi contoh keterangan diatas. Dissini dpat dikatakan bahwa kata infag

mencakup segala macam pengeluaran (nafkah) yang dikeluarkan seseorang, baik



wajib maupun sunnah, untuk dirinya, ataupun orang lain, secara ikhlas atau tidak.

Dan demikian, zakat dan sedekah termasuk dalam kategori infag (Shihab, 2008:

189-190).

Zakat secara etimologi “ penyucian” atau pengembangan. Pengeluaran

harta, bila dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama, dapat

menyucikan harta dan jiwa yang mengeluarkan serta mengembangkannya. Al-

Qur;an menggunakan kata ini dalam arti “pengeluaran kadar tertentu dari harta

benda yang sifatnya wajib dan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam

surat At-taubah ayat 103 memerintahkan Nabi SAW, mengambil zakat harta dari

mereka yang memenuhi syarat-syarat, demikian juga surat At-Taubah ayat 60

yang berbicara tentang mereka yang berhak menerima zakat dengan

menggunakan kata “sedekah” dalam arti zakat wajib. Dalam pemakaian sehari-

hari, kata “zakat” digunakan khusus untuk pengeluaran harta yang sifatnya wajib

(fitrah, mal, pertanian, perdagangan, dan sebagainya). “sedekah” untuk

pengeluaran harta yang sifatnya sunna. Oleh karena itu, infaq mencakup segala

macam pengeluaran: harta atau bukan, yang wajib atau yang bukan, secara ikhlas

atau dengan pamrih (Shihab, 2008:191).

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 267 Allah berfirman yang



                        
                         
  

artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah yang baik-baik
sebagian dari hasil apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. lalu
nafkahkanlah darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan
memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, maha kaya lagi maha terpuji“

Ayat ini menguraikan nafkah yang diberikan serta nafkah tersebut.

1. bahwa yang dinafkahkan hendaknya yang baik-baik

2. yang dinafkahkan itu dari hasil usaha kamu dan dari apa yang kami (Allah)

keluarkan dari bumi.

Penghasilan yang diperoleh seorang Mukmin dan yang diperintahkan untuk

dinafkahkan sebagian darinya, dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu 'hasil usaha

kamu yang baik-baik' dan 'Apa yang Kami keluarkan untuk kamu dari bumi yakni

hasil pertanian, dan pertambangan. (Al-Misbah, 2000: 538-539).

Berdasarkan uraian ayat diatas yang dimaksud dengan hasil usaha kamu yang

baik-baik, maka para ulama dahulu membatasinya dalam hal-hal tertentu yang

pernah ada masa Rasul SAW dan yang ditetapkan oleh beliau sebagai yang harus

dizakati, seperti perdagangan, dan inilah dahulu yang dimaksud dengan zakat

penghasilan, selebihnya dari usaha manusia. Jika belum dikenal pada masa Nabi

dan sahabat beliau, maka menurut ulama masa lalu, tidak termasuk yang harus



dizakati, dan dengan demikian tidak dimaksud oleh ayat diatas dengan hasil usaha

kamu yang baik.

Kini telah muncul berbagai jenis usaha manusia yang menghasilkan

pemasukan, baik usahanya secara langsung tanpa keterikatan dengan orang atau

pihak lain seperti para dokter, konsultan, seniman, dan lain-lain, atau dengan

keterikatan, baik dengan pemerintah atau swasta, seperti gaji, upah dan

honorarium. Rasa keadilan, serta hikmah adanya kewajiban zakat, mengantar

banyak ulama masa kini memasukkan profesi-profesi tersebut dalam pengertian

"hasil usaha kamu yang baik-baik" dan dengan demikian mereka

mempersamakannya dengan zakat penghasilan atau perdagangan. Bagi yang

mempersamakannya menetapkan presentasi zakatnya sama dengan zakat

perdagangan yakni 2,5 % dari hasil yang diterima setelah dikeluarkan segala

biaya kebutuhan hidup yang wajar dan selama sisa tersebut dalam masa setahun,

telah mencapai batas minimimal yakni senilai 85 gram mas murni (Shihab, 2008:

199).

Berbagai pendapat  lain yang menganalogikan penghasilan dari profesi itu

dengan zakat pertanian.  Dalam hal ini, jika dia memperoleh penghasilan senilai

653 kilogram hasil pertanian yang harganya paling murah, maka ketika itu juga ia

harus menyisihkan 5 atau 10 % (tergantung pada kadar keletihan yang

bersangkutan) dan tidak perlu menunggu batas waktu setahun. Seterusnya

Quraish Shihab mengatakan bahwa, pendapat pertama yang menyamakan zakat



profesi dengan zakat perdagangan lebih bijaksana, karena hasil yang diterima

biasanya berupa uang sehingga lebih mirip dengan perdagangan dan atau nilai

emas dan perak (Shihab, 2008: 200).

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil

profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud jenis usaha manusia

yang menghasilkan pendapatan, baik secara langsung tanpa keterikatan dengan

orang atau pihak lain seperti para dokter, konsultan, seniman, maupun yang

disertai keterikatan dengan pemerintah ataupun swasta, seperti gaji, upah dan

honorium (Shihab, 2008: 199).

Menurut; Yusuf Qordhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat

penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan

atau pendapatan yang diusahakan melalui dari keahliannya, baik keahlian yang

dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri,

misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit dan pelukis. Yang

dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta)

dengan menggunakan sitem upah atau gaji.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaily secara khusus mengemukakan kegiatan

penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri

(wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya.

Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta

yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu relatif tetap, seperti sebulan sekali.



Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istillah fiqh dikatakan

sebagai Al-maal Al-Mustafaad (Hafidhudin, 2002: 93-94).

Oleh karena itu, penulis mencari pembahasan zakat profesi dalam pemikiran

Quraish Shihab. Didalam buku fatwa-fatwa Quraish Shihab menjawab 1001 soal

keIslaman tidak terlalu ekplisit menjelaskan bagaimana cara atau mekanisme

zakat profesi. Berdasarkan hipotesis yang ada penulis akan menjelaskan “

PEMIKIRAN QURAISH SHIHAB TENTANG ZAKAT PROFESI “

B. PENEGASAN  ISTILLAH

1. Pemikiran

Pemikiran, cara perbuatan atau proses berfikir, Dapat pula berarti suatu

buah yang mahal sekali, dimana sumbernya terdapat dalam akal, , jiwa, roh,

dan batin (Bekker dan dkk, 1994: 15). Dalam hal ini yang dimaksud pemikiran

adalah hasil dari proses berfikir yang tampilkan dalam bentuk tulisan dan lisan

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

masyarakat pada umumnya.

Pemikiran bukanlah sesuatu hal yang melintas dan dikerjakan oleh

pikiran secara tiba-tiba yang sifatnya sambil lalu dan sekenanya, akan tetapi ia

merupakan pergulatan yang sangat panjang, bahkan pedih dan menggelisahkan

dimana renungan, buah pikiran (ide) yang telah ada, perasaan pengalaman

hidup maupun kecakapan teknis selapis demi selapis tersusun  (



Muhammad,2002: 131) yang dimaksud pemikiran disisni adalah pemikiran

Quraish Shihab tentang Zakat Profesi

2. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16

Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang,

dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di

Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyyah. Pada 1958, dia berangkat ke

Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyyah Al-Azhar. Pada 1967, dia

meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis

Universitas Al-Azhar.

Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan

pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan

tesis berjudul Al-I 'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur an Al-Karim (Quraish Shihab,

1996: 1).

3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi

(hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud jenis usaha

manusia yang menghasilkan pendapatan, baik secara langsung tanpa

keterikatan dengan orang atau pihak lain seperti para dokter, konsultan,

seniman, maupun yang disertai keterikatan dengan pemerintah ataupun swasta,

seperti gaji, upah dan honorium (Shihab, 20010: 199).



C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka rumusan masalah yang

menjadi fokus pembahasan ini adalah

1. Mengapa Quraish Shihab mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat

perdagangan?

2. Dan Bagaimana cara Quraish Shihab menetapkan nisab dan kadar zakat

profesi?

D. TUJUAN DAN MAAMFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

a) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Quraish Shihab

Tentang Zakat Profesi.

b) Untuk mengetahui kadar dan hukum zakat profesi.

2. Mamfaat Penelitian

Mamfaat yang dapat diambil dalam kajian ini adalah

a) Secara teoritis. Dapat memperkaya khazanah keIslaman pada umumnya

civitas akademika Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah pada khususnya,.

Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga

proses hasil yang maksimal.

b) Secara praktis. Dapat bermamfaat bagi masyarakat umum, sehingga

mampu menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt, selain



itu juga dapat dijadikan bahan bacaan tentang cara mendistribusikan zakat

profesi dengan baik sesuai dengan hukum Islam.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagaimana tersebut dalam latar belakang masalah, penelitian ini

difokuskan pada pembahasan mengenai pemikiran Quraish Shihab Tentang Zakat

Profesi.

Menurut penulis, sampai saat  ini belum ada yang melakukan penelitian

Pemikiran Quraish Shihab Tentang Zakat Profesi.  Tetapi,  ada  beberapa skripsi

dan buku yang telah membahas zakat profesi: penelitian terdahulu melakukan

penelitian tentang zakat Profesi dari pendekatan berbeda seperti:

a. Skripsi Anisa Nur Utami yang berjudul” Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-

Qordhawi”. Dalam skripsi ini menjelaskan konsep-konsep zakat dan

aplikasinya menurut Yusuf Al-Qhordhawi adalah: Zakat atas penghasilan atau

zakat  profesi adalah istilah yang muncul dewasa ini, karena zakat atas

penghasilan atau profesi biasanya di sebut dengan “Almalul mustafad”. Yang

termasuk dalam kategori zakat mustafad adalah,  pendapatan yang dihasilkan

dari profesi non zakat yang dijalani,  seperti gaji pegawai negeri/swasta,

konsultan, dokter, dan lain-lain, atau rezeki yang di hasilkan secara tidak

terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi),

dan lain-lain. Sedangkan apklikasinya Mengkategorikan dalam zakat emas

atau perak dengan mengacu pada pendapat yang menyamakan mata uang



masa kini dengan emas atau perak (lihat penjelasan zakat uang). Dengan

demikian  nishobnya adalah setara dengan  nishob emas atau perak

sebagaimana penjelasan terdahulu, dan kadar yang harus  dikeluarkan adalah

2,5%. Sedangkan waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima

(tidak menuggu haul).    Dari beberapa urain diatas, hanya membahas

mengenai konsep, ketentuan dan pelaksanaan zakat secara global. Sedangkan

yang dibahas disini adalah kajian yang mengkhususkan pada zakat profesi.

b. Skripsi Rohmah Saleh yang berjudul (Studi Kritis Pemikiran Yusuf Qordhawi

Tentang Zakat Profesi” Skripsi STAIN Surakarta, 2009).  Dalam skripsi ini

menjelaskan dasar pemikiran Yusuf Qordhawi tentang Zakat Profesi . Yusuf

Qordhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk

mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau

pendapatan yang diusahakan melalui dari keahliannya, baik keahlian yang

dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri,

misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit dan pelukis. Yang

dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah  maupun

swasta) dengan menggunakan sitem upah atau gaji. sedangkan yang dibahas

disini adalah kajian yang mengkhususskan Tentang Nisab dan kadar zakat

profesi.



F. KEANGKA TEORITIS

Pada dasarnya sendi-sendi Islam tersusun dan ditegakkan atas lima dasar,

yang salah satunya adalah menunaikan zakat. Disamping itu, zakat juga

merupakan ibadah yang bertalian dengan harta dimana agama Islam menuntut

supaya umatnya yang mampu menolong yang miskin. Yang kuat membantu yang

lemah dalam upaya untuk menutupi pembelajaan hidupnya dan juga untuk

melaksanakan kepentingan umum.

Zakat jika diklasifikasikan, menurut garis besarnya terbagi menjadi dua,

yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat fitrah) (Ash-Shiddieqy,

1987:30).

Zakat mal atau zakat harta benda adalah zakat yang diwajibkan atas harta

(mal) yang dimiliki oleh seseorang dengan ketentuan-ketentuan tertentu,

sedangkan zakat nafs (zakat fitrah) adalah zakat yang diberikan berkenan dengan

telah mengerjakan shiyam (puasa) yang difardhukan.

Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (zakat mal) yang sudah diatur

dalam Al-Qur’an dan Sunnah antara alain:

1. Hasil pertanian dimana pada saat sekarang banyak sekali berbagai usaha

2. Hasil peternakan

3. Emas dan perak

4. Harta perdagangan

5. Rikaz dan barang-barang tambang.



Jenis harta tersebut tampaknya sudah relevan lagi dengan kondisi sekarang

ini banyak sekali berbagai usaha yang tidak ada pada masa lalu. Jika dilihat dari

segi cara untuk mendapatkan hasil dan pendapatan yang diprolehnya, usaha atau

profesi yang semacam itu termasuk kedalam cara yang sangat mudah dan dalam

waktu yang relatif singkat dapat memperoleh penghasilan yang relatif banyak

apabila dibandingkan dengan usaha lain pada masa lalu.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal

yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang

mudah melalui suatu keahlian tertentu (Muhammad,2002:58).

Sebagai contohnya adalah profesi seorang doktor, kosultan, advokad, dosen,

seniman, pegawai dan lain-lain. Kewajiban zakat ini berdasarkan  keumuman

makna kandungan Al-Qur’an Surat At-Taubah:103.

                          
  

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka.
Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan allah
mendengar lagi maha mengetahui.(Depag,1982: 297).

Q.S Al-Baqarah Ayat 267:

                      
                         
  

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dijalan allah sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baikdan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi



untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan
daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa allah maha kaya lagi
maha terpuji (Depag,1982: 67).
Ayat ini merupakan ciri utam ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua

penghasilan yang dikenal dalam fiqih  dengan istillah al-mal almustafad.

Dan Q.S Adz-Dzariyaat Ayat 19

           
Artinya” “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta

dan orang miskin yang tidak dapat kebahagiaan (Depag,1982: 859). Disamping itu,

juga berdasarkan pada tujuan yang disyari’atkannya zakat, seperti untuk

membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahiq, zakat

profesi juga mencrminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam,

yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan yang dikenal dalam fiqih dengan

istillah Al-mal Al-Mustafad (Azzuhaily,1995: 275).

Mengenai nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi, sangat

bergantung pada Qiyas (analogi) (Muhammad, 2002: 96),  yang dilakukan oleh

para ulama melalui ijtihadnya. Menurut pendapat yang terkuat, nishab zakat

profesi ini adalah 85 gram emas. Adapun jumlah zakat yang wajib dikeluarkan

adalah sebesar 2,5% dan haul (jatuh tempo) zakatnya dikeluarkan lansung saat

mnerima atau setelah diperhitungkan selama kurun waktu tertentu,  misalnya

setahun, bergantung pada jenis pekerjaan dan cara termudah untuk menghitungnya

(Hafidhudin, 1998:104).



Para ulama telah sepakat  bahwa zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam

dari hasil kerja sebagaimana juga dipungut dari pendapat-pendapat yang lain,

meskipun besar zakat dari masing-masing pendapatan tersebut berbeda-beda sesuai

dengan aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam

G.METODE PENELITIAN

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini, agar tidak menimbulkan kerancuan, yaitu

sebagai berikut

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah studi literatur (library

research) yaitu mencari  dan  menggunakan  bahan-bahan  tertulis  (Nazir,

1989:  55).  (a) Muhammad Quraish Shihab Menjawab pertanyaan 1001

tentang keIslaman yang patut anda ketahui.  Penerbit:  Lentera  Hati  Jakarta,

20010, (b) Tafsir Al-Misbah ( 2000), Pesan Kesan dan Keseraian Al-Qur’an.

Kemudian melalui bahan  tertulis  tersebut, penulis berusaha mengumpulkan

buku-buku lain Quraish Shihab yang mengkaji masalah yang berhubungan

dengan  judul  penelitian. Sehubungan  dengan  hal  ini,  data  peneltian  dibagi

menjadi  2 bagian,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer

bersumber  dari  buku  yang ditulis  oleh Muhammad  Quraish  Shihab  dengan

judul  ”  Muhammad Quraish Shihab menjawab pertanyaan 1001 tentang

keislaman yang patut anda ketahui. Lentera Hati “2008”. Sedangkan  data



sekunder  diambil  dari  beberapa  tulisan  orang  lain  yang  berkaitan dengan

kajian penelitian ini, antara lain : Hafidhudin, Didin. Zakat dalam

Perekonomian Moderen, Gema Insani Press. Jakarta: 2002, Muhammad 2002.

Zakat Profesi; Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kotemporer. Jakarta:

Salemba Diniyah, Qordhawi, Yusuf. Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera

Antar Nusa, 1996), sedangkan pendekatan yang digunakan dalam studi ini

adalah Sosio Historis (Arikunto,  1992: 25).

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian  ini  metode  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan

data  adalah dokumentasi.  Teknik  ini merupakan  cara mengumpulkan  data

yang  dilakukan  dengan kategorisasi  dan  klasifikasi  bahan-bahan  tertulis

yang  berhubungan  dengan  masalah penelitian,  baik  dari  sumber  dokumen

ataupun   buku-buku,  koran  majalah  dan  tulisan-tulisan  pada  situs  internet.

Bahan-bahan  tertulis  yang dijadikan alat  untuk mengumpulkan data ini

adalah bahan-bahan yang mengkaji masalah yang berhubungan dengan  judul

penelitian. Sehubungan  dengan  hal  ini,  data  peneltian  dibagi menjadi  2

bagian,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer bersumber  dari

buku  yang ditulis  oleh Muhammad  Quraish  Shihab dengan  judul   ”  Quraish

Shihab Menjawab pertanyaan  1001 soal Ke Islaman yang patut anda ketahui

”(2002)”Sedangkan  data  sekunder  diambil  dari  beberapa  tulisan  orang  lain

yang  berkaitan dengan kajian penelitian ini, antara lain :



a) Qordhawi, Yusuf. 1996, Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai

Status dan filsafat berdasarkan Qur’an dan Hadist. Pustaka Lentera

b) Didin, Hafidhudin, Zakat dalam Perekonomian Moderen, Jakarta: 2002,

Gema Insani.

c) Muhammad, Zakat Profesi, 2002, Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih

Kotemporer, Jakarta: Salemba Diniyah.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Induktif, yaitu berangkat dari visi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh

itu dipahami dengan lebih baik pemikirannya, kemudian diambil

kesimpulan ( Bekker, 1992: 664).

b) Deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah, dan meneliti data yang bersifat

umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

c) Deskriptif, yaitu: penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh

mengenai topik atau bahasan penelitian Zakat Profesi menurut Quraish

Shihab ( Bekker, 1994: 54).

d) Interpretasi

Dengan menggunakan metode interpretasi ini, penulis berusaha

mengungkapkan secara jelas arti dan makna konsep “zakat profesi”  Quraish

Shihab, sehingga konsep ini lebih mudah dipahami dan makna yang



tersiratpun bisa ditangkap sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Quraish

Shihab.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB.I. Berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,

perumusan masalah, penegasan istillah, metode penelitian, tinjauan

pustaka, kerangka teoritis dan sistematika pembahasan.

BAB.II. Zakat dalam Islam, definisi zakat, rukun dan syarat zakat, macam-macam

zakat, dan tujuan zakat.

BAB.III. Quraish Shihab dan Pemikirannya Tentang Zakat, termasuk didalamnya,

latar belakang pendidikan, karya dan pokok-pokok pemikiranya, zakat

profesi, pengelolaan zakat profesi, pendapat ulama tentang zakat profesi.

BAB.IV. Analisis Pemikiran Qurai Shihab Tentang Zakat Pofesi.Yaitu, pengertian

zakat profesi, nisab, haul, dan kadar zakat profesi.

BAB. V. Kesimpulan dan Saran
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