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ABSTRAK 

 

FUNGSI ZAKAT FITRAH TERHADAP PENDIDIKAN ROHANI 

MUSLIM 

Oleh 

Septi Nurhikmalia 

 

Zakat fitrah merupakan salah satu ibadah yang mahdah serta rukun islam yang 

harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Kewajiban menunaikan zakat fitrah 

juga telah ada hukumnya yaitu wajib yang tertera pada beberapa ayat dalam Al-

Qur’an dan hadist Nabi muhammmad Saw. Fungsi zakat Fitrah juga telah di jelaskan 

dalam beberapa hadits Rasulullah yang sahih dan juga beberapa hadits yang 

menguatkan. Di Indonesia masih banyak orang yang belum mengetahui fungsi dari 

zakat fitrah itu sendiri bagi pendidikan rohani setiap muslim. 

 Dari masalah tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: 

Bagaimanakah fungsi zakat fitrah terhadap pendidikan rohani muslim. Adapun 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana zakat fitrah dan fungsinya 

terhadap pendidikan rohani bagi setiap muslim. Penelitian ini adalah studi 

kepustakaan, yaitu dengan meneliti beberapa fungsi zakat fitrah yang diharapakan 

mampu mengembangkan pendidikan rohani yang menjadikan muslim menciptakan 

pribadi yang baik dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.  

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka Library Research yakni suatu 

peneltian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang di peroleh dari buku-buku, 

surat kabar,majalah, notulen dan data-data lainnya. Dalam menganalisa data penulis 

menggunakan metode analisis isi (content analisis) yaitu suatu teknik peelitian untuk 

memuat inferensi dari data-data yang telah diolah dan dianalisis sebagai jawaban 

terhadap masalah yang telah dikemukakan. 

 Sebagaimana hasil penelitian skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa fungsi  

zakat fitrah terhadap pendidikan rohani muslim sangat bermanfaat bagi setiap muslim 

yaitu Pertama, bagi muzakki. Kedua, bagi amil zakat. Ketiga, bagi mustahiq. Dari 

beberapa fungsi yang dirasakan oleh setiap muslim maka terbentuk nilai keagamaan, 

dalam mendekatkan diri kepada Allah dan nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. 

Bagi peneliti selanjutnya, temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan terutama bagi 

yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan tentu saja dengan menggunakan 

penelitian yang berbeda dengan penelitian ini 
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MOTTO 

  

                                  

        

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah 09 

: 103)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Kementerian Agama RI, Al Qur’an Tajwid  dan Terjemah Perkata, Op.Cit, h.203. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterprestasikan terhadap 

makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu akan penulis 

jelaskan pengertian judul skripsi “Fungsi Zakat Fitrah Terhadap Pendidikan 

Rohani Muslim”, dengan demikian agar pembahasan selanjutnya dapat terarah 

dan dapat diambil suatu pengertian yang lebih nyata. Adapun istilah-istilah yang 

perlu ditegaskan adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi 

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi 

atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengemukakan fungsi adalah jabatan 

atau kedudukan. (Badudu dan Sutan, 1996:412). Berdasarkan pendapat di atas, 

bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang 

menggambarkan akan tugas dan fungsinya.
1 

2. Zakat Fitrah 

Menurut bahasa, Al-Fithru adalah isim mashdar dari perkataan Afthara 

sho‟imu, artinya orag yang berpuasa itu berbuka. Maka istilah Zakaatul fithri 

adalah zakat yang wajib dengan berbuka dari puasa ramadhan, untuk 

                                                             
1 
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/454/jbptunikompp-gdl-teliajinim-22691-8-13.bab-i.pdf, 

di akses pada tanggal 24 juni 2018, pukul 20.00 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/454/jbptunikompp-gdl-teliajinim-22691-8-13.bab-i.pdf
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mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, perkataan kotor 

dan sebagai makanan bagi kaum miskin.
2
 

3. Pendidikan  Rohani Muslim 

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” 

dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti 

“perbuatan”. Kata pendidikan berasal dari Yunani yaitu paedagogos yang 

berarti pergaulan dengan anak-anak. Paedagogos berasal dari kata paedos 

(anak) dan agoge (membimbing atau pemimpin). Istilah ini kemudian 

diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan “education” yang berarti 

pengembangan atau bimbingan.
3
  

Rohani adalah aspek manusia. Rohani itu samar, ruwet, belum jelas 

batasannya, manusia tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mengetahui 

hakikatnya. Kebanyakan buku tasawuf dan pendidikan islami menyebutnya 

qalb (hati). Kalbu di sini, sekalipun tidak jelas hakikatnya, tetapi gejalanya 

jelas. Gejalanya itu diwakilkan dalam istilah rasa, misalnya sedih, gelisah, 

rindu, sabar, serakah, putus asa, cinta, benci, iman, bahkan kemampuan 

“melihat” yang gaib, “melihat” Tuhan, surga, neraka, dan lain-lain. Kata 

“melihat” Tuhan dan sebagainya itu sebenarnya adalah “merasakan”.
4
 

                                                             
2
Abu Muhammad Ibnu Shalih, Zakat dan Cara Menghitungnya, (Bogor : Pustaka Ibnu 

Umar), h.79. 
3
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2004), h.1. 

4 
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islami, (Bandung : Rosda, 2012).h.62. 
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Pendidikan rohani yaitu pendidikan untuk kesempurnaan fitrah 

manusia dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan kepada 

agama.
5
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul seperti yang tertera diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Penulis melihat program Pendidikan Rohani di Indonesia belum sepenuhnya 

terlaksana seperti apa yang diharapkan. Tidak perlu jauh-jauh 

mencontohkan, saat ini dedikasi moral dan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang semakin pesat, Perbuatan tidak terpuji banyak 

meresahkan masyarakat serta menggangu ketenangan diri sendiri.  Keadaan 

ini semakin bertambah menurun kepercayaan masyarakat terhadap wibawa 

dunia pendidikan. Masalah seperti ini seharusnya diimbangi sesuatu yang 

bisa menjadi solusi yang memadai. Karena dunia pendidikan selama ini 

hanya membina kecerdasaan intelektual wawasan dan keterampilan semata, 

pendidikan spiritual atau pendidikan rohani salah satu alternative yang 

menjadi solusi dan cukup mampu meningkatkan kualitas ibadah serta 

pembinaan mental atau akhlak pada manusia. Dan penulis memilih Zakat 

Fitrah dan Dampaknya karena didalamnya membahas tentang pendidikan 

rohani yang terkandung dalam ibadah zakat untuk diterapkan dalam 

kehidupan. 

                                                             
5
 A. Sunanto., Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta : Amzah 2015),h.99 
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2. Penulis ingin mengetahui fungsi zakat fitrah terhadap pendidikan rohani 

muslim dan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini sesuai dengan 

yang penulis tekuni di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan 

Agama Islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari hidup 

dan kehidupan manusia. Bagaimanapun sederhana komunitas manusia 

memerlukan pendidikan. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dan 

komunias tersebut akan di tentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab 

pendidikan secara alami sudah merupakan kebutuhan hidup manusia.
6
 

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, karena manusia 

saat dilahirkan tidak mengetahui sesuatu apapun, sebagai mana firman Allah di 

dalam al-Qur‟an. Firman Allah SWT : 

                          

                  

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS. An-Nahl 16 : 78).
7
 

                                                             
6
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h.28 

7
 Kementerian Agama RI, Al Qur‟an Tajwid  dan Terjemah Perkata, (Bandung: Al-Jumanatul 

Ali, 2014). h.275  
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Menurut Hamka, bahwa pendidikan sebagai sarana yang dapat 

menunjang dan menimbulkan serta menjadi dasar bagi kemajuan dan kejayaan 

hidup manusia dalam berbagai ilmu pengetahuan. Menurut Hamka Pendidikan 

tergabung menjadi 2 prinsip yaitu prinsip keberanian dan kemerdekaan berpikir, 

namun yang terpenting, ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh keberanian dan 

kemerdekaan berpikir tersebut harus dapat menambah keimanan pemiliknya di 

lanjutkan dengan amal, akhlak dan keadilan. Ilmu yang tidak diikuti dengan amal 

perbuatan tidak berguna bagi kehidupan.
8
 

Pendidikan (Tarbiyah) terdiri dari 4 unsur, yaitu: pertama, Menjaga dan 

memelihara fitrah. Kedua, Mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang 

bermacam-macam. Ketiga, Mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju 

kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Keempat, Proses ini 

dilaksanakan secara bertahap.
9
 

Pendidikan menuntut adanya pembinaan dan pengembangan pribadi 

manusia dari aspek jasmani dan rohani. Adapun pendidikan rohani yang 

hanyalah satu aspek dari bidang pendidikan dalam Islam. Secara defenisi, 

menurut „Ali Abd al-Hamid Mahmud dalam bukunya al-Tarbiyah al-Rûhiyyah 

“Pendidikan rohani merupakan sebuah sistem yang lebih memfokuskan pada 

pembinaan aspek rohaniah manusia. Artinya, dalam pendidikan ro-hani terdapat 

interelasi antara aspek wilayah rohaniah manusia yaitu: Qalb, Nafs, rûh dan 

                                                             
8
A. Sunanto, Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta : Amzah,2015),h.99 

9 
Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:Amzah,2017),h.23 
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„„aql. Dengan demikian pendidikan rohani adalah sebu-ah pembinaan bagi 

seseorang untuk mengembangkan segala potensi roha-niahnya yang dapat 

melahirkan perilaku atau sikap terpuji menuju terwu-judnya suatu kepribadian 

mulia, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.”
10

 

Sejak pemikiran manusia memasuki tahap positif funsional sekitar abad 

ke-18. Pendidikan agama mulai digugat eksistensinya. Suasana kehidupan 

modern, serta terpenuhinya berbagai mobilitas kehidupan secara teknologi-

mekanis, pada satu sisi telah melahirkan krisis etika dan moral. Krisis moral 

tersebut tidak hanya melanda masyarakat lapisan bawah, tetapi juga meracuni 

masyarakat lapisan atas. Kemudian muncul White Collar Crimes (Kejahatan 

kerah putih atau kejahatan yang dilakukan oleh kaum berdasi). Serta isu KKN 

(korupsi, kolusi, nepotisme) yang dilakukan oleh para elit, merupakan indikasi 

kogkrit bangsa indonesia sedang mengalami krisis multidimensional. Pendidikan 

merupakan media utama  dalam membangun kecerdasan sekaligus kepribadian 

anak manusia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan secara terus 

menerus dibangun dan dikembangkan agar proses pelaksanaannya  menghasilkan 

generasi yang diharapkan. 

Karakteristik ajaran Islam dapat dikenal melalui konsepsinya dalam 

bidang ibadah. Secara harfiah ibadah berarti bakti manusia kepada Allah SWT., 

karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Menurut istilah ibadah 

didefinisikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati 

                                                             
10

Ali Abdul Halim Mahmud, Pendidikan Rohani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),h. 61-62 
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segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya, dan mengamalkan segala 

yang diizinkan-Nya.
11

 Di lihat dari pelaksanaannya, ibadah rohaniah dan maliah, 

ibadah yang perpaduan rohani dan harta yaitu ibadah zakat. Ibadah Zakat dalam 

bentuk pekerjaan yang telah ditentukan wujudnya. 

Ibadah adalah sari ajaran Islam berupa pengabdian atau penyerahan diri 

kepada Allah. Ibadah yang merupakan bentuk pengabdian ini ternyata ibadah 

zakat  mencakup seluruh unsur dalam pelaksanaannya. Unsur itu meliputi 

jasmaniah, rohiah dan maliah sekaligus. Kelengkapan unsur inilah yang 

menjadikan zakat syarat dengan simbol-simbol dan nilai-nilai yang akan 

membawa kepada perilaku positif muslim dalam kehidupan sehari-hari. 

Zakat merupakan perkara penting dalam agama islam, sama seperti shalat 

lima waktu. Al-qur‟an sering mengiringi penyebutan zakat dengan shalat agar 

kita tidak hanya memperhatikan hak Allah, aspek ibadah vertikal yaitu 

merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, tetapi juga 

memperhatikan aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat (horizontal) karena 

ia berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan (muzakki) kepada 

(mustahiq).  

Zakat yang berdimensi ritual mengajarkan kepatuhan terhadap perintah 

Allah. Dalam dimensi ini manusia dituntut untuk tulus ikhlas dalam menjalankan 

perintah Allah tanpa adanya pertanyaan yang bernada mempertanyakan.
12

 

                                                             
11

Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),h.82. 
12

Asrifin an Nakhrawie, Sucikan Hati dan Bertambah Rizki Bersama Zakat, (Jakarta: Delta 

Prima Press, 2011), h. 1.  
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Dalam dimensi moral zakat dapat berfungsi untuk menghilangkan sifat 

rakus dan tamak dari wajib zakat (muzakki), ke arah pensucian dirinya dan 

hartanya. Dimensi sosial zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dan 

meletakkan tanggung jawab sosial pada agniya (orang-orang kaya). Sedangkan 

dimensi ekonomi, zakat berfungsi dalam penyebaran harta agar bisa dinikmati 

seluruh manusia, tidak hanya bertumpu kepada orang kaya saja. Zakat juga 

berfungsi sebagai pembersih hati bagi para penerima dari penyakit hasad dan 

dengki serta pembersih hati bagi pembayar zakat dari sifat bakhil dan kikir. 

Seperti di bawah ini merupakan salah satu kisah tentang zakat dalam buku 

Zakiah Daradjat yaitu: 

Zakiah Daradjat meninggalkan puluhan buku sebagai warisan cultural 

bagi generasi  mendatang. Salah satu bukunya, “Zakat Pembersih Harta dan 

Jiwa” yang membahas hubungan zakat dengan kesehatan mental, disertai contoh 

yang  terjadi  dalam  kehidupan  nyata. Ibu Zakiah Daradjat pernah menceritakan 

kepada penulis, latar belakang beliau menyusun buku dengan judul tersebut. 

Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang mengeluh, cemas dan gelisah tanpa 

sebab, padahal orang itu kaya atau berkecukupan. Orang mengatakan, 

mungkin  selama  ini dia tidak mengeluarkan zakat. “Motivasi Zakiah 

menghadirkan  buku, “Zakat Pembersih Harta dan Jiwa”. Dalam  buku  itu 

Zakiah  Daradjat mengajak pembaca memetik hikmah, seorang perempuan kaya 

di usia tuanya mengeluh kesehatannya terganggu. Selera makan hilang dan tidur 

tidak nyenyak. Dia telah berobat kepada beberapa dokter spesialis, namun tidak 

sembuh. Hampir tiap hari merasa penyakitnya bertambah berat.  
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Menurut Zakiah Daradjat, ”Pada dasarnya harta memang menunjang 

kehidupan manusia. Sebaliknya, harta dapat berubah menjadi penyebab 

kegelisahan, perselisihan dan permusuhan. Karena harta, orang berkelahi, 

hubungan persaudaraan menjadi renggang,  bahkan hubungan keluarga menjadi 

putus. Tidak jarang, perselisihan  anak dan orangtua terjadi disebabkan harta. 

Sebetulnya, bukan harta yang menjadi penyebab.  

Sebabnya mungkin cara mendapatkan   harta   itu   yang   tidak 

benar,  atau  sebagian  kecil  dari  harta itu  yang  sesungguhnya   milik  orang 

lain, tidak dikeluarkan.” Disinilah peran zakat. Manfaat zakat berdampak bagi 

penerimanya sudah jelas, membantunya dalam memenuhi keperluan  hidup yang 

tidak dapat dipenuhinya sendiri. Sedangkan manfaat zakat bagi yang 

menunaikannya cukup banyak, terutama dalam menjadikan hidup  bersih dan 

sehat. Boleh jadi orang tidak pernah menyangka bahwa zakat mempunyai 

pengaruh terhadap kesehatan, baik  jasmani  maupun rohani. Memang ada 

sementara orang yang menjadi kaya atau banyak harta, menjauh dari orang 

miskin dan kurang perhatian kepada kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia terasing 

dari lingkungannya.” 

Zakiah Daradjat menyimpulkan, zakat mensucikan diri kita dari penyakit-

penyakit yang mengotori hati kita. Zakat mengajarkan kita untuk tidak cinta 

dunia, serakah dan kikir. Zakat melembutkan hati kita untuk peka pada sesama 

yang membutuhkan uluran tangan dan membuat kita bersyukur atas apa yang 

Allah Berikan sebagai rezeki. Mereka yang menerima zakat kita pun merasa 

bahagia, mereka besyukur pula dan senantiasa mendoakan kita. Sebagian harta 



10 
 

kita yang menjadi hak mereka sudah kita berikan, ini tentu memberikan 

keselamatan bagi jiwa dan harta kita dari orang-orang yang ingin mendapatkan 

hak mereka dengan cara yang tidak benar. Indahnya ibadah dalam Islam, tidak 

hanya berkenaan dengan hubungan kita dengan Pencipta, tetapi juga erat 

hubungannya dengan kesejahteraan jiwa diri kita sendiri.  

Zakat yang sering kita kenal adalah zakat fitrah yang dikeluarkan selama 

Ramadhan. Zakat fithrah  adalah sedekah yang wajib dikeluarkan oleh seorang 

muslim.  Di hari raya Idul Fitri kaum musimin diwajibkan mengeluarkan zakat 

fitrah. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah menifastasikan rasa social 

kita kepada fakir miskin yang hidupnya dalam kesulitan. Agama islam 

diturunkan kepada kita untuk menuntun kita kepada jalan yang lurus dan terpuji. 

Yang patut dilakukan orang muslim di mana salah satu kewajiban orang islam 

adalah tolong menolong, bersifat tolider dan toleran. 

Sebagai ibadah, zakat fitrah tidak hanya berkontribusi pada kemakmuran 

umat Islam karena menyentuh langsung perekonomian umat, tetapi juga 

bermanfaat bagi keselamatan dan kesejahteraan jiwa pemberinya. Manfaat 

psikologis yang bisa kita rasakan dengan berzakat, seperti mengingatkan diri 

kepada Allah, Sang Maha Pemberi Rezeki, menjauhkan diri dari sifat-sifat 

tercela, seperti serakah, kikir, dan sombong, dan menghilangkan jurang pemisah 

antara si kaya dan si miskin. 

Saat ini dunia dilanda banyak kesusahan. Tuntutan hidup yang semakin 

besar, kompetisi dengan sesama untuk dapat tetap bertahan, meningkatnya 

individualisme, jarak yang semakin besar antara si kaya dan miskin, dan 
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melemahnya dukungan social. Yang sering kita temui adalah meningkatnya 

penderita gangguan mental (mental disorder), koruptor, pelaku kejahatan, dan 

pengguna narkoba yang semua itu dilatarbelakangi oleh ketidaktenangan jiwa 

karena adanya penyakit dalam hati mereka. Iri hati pada orang lain, serakah dan 

kikir atas harta yang dimiliki, cinta dunia, tidak bersyukur, tidak ikhlas dan sabar 

menghadapi cobaan hidup, perasaan tidak aman karena ancaman orang lain, dan 

berbagai masalah hati lainnya, semuanya melatarbelakangi terjadinya mental 

yang sakit.
13

 Seperti Firman Allah swt.: 

                          

            

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah: 

103)
14

 

 

Maksud dari ayat diatas bahwasannya Zakat itu membersihkan mereka 

dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat itu 

menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan 

harta benda mereka. Dan ibadah zakat juga pelaksaannya perlu pendidikan agar 

sesuai dengan syariat dan tidak menyimpang dari tata cara berzakat. 

                                                             
13

https://kesppi.wordpress.com/2009/10/07/zakat-dan-kesehatan-mental/, Diakses, pada 

tanggal 23 Januari 2018, pukul 08.42. 
14

 Kementerian Agama RI, Al Qur‟an Tajwid  dan Terjemah Perkata, Op.Cit, h.203. 

https://kesppi.wordpress.com/2009/10/07/zakat-dan-kesehatan-mental/
http://el-afassy.blogspot.co.id/p/zakat-fitrah.html,%20Diakses,%20pada
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Pada hakikatnya jiwa berada pada posisi yang lemah, yang digambarkan 

dengan sifat-sifat bodoh dan kegelapan cenderung membawa kepada kejahatan. 

Agar manusia dapat memperoleh keberuntungan, jiwa harus diluruskan dengan 

mendidiknya sesuai akhlak islam. Salah satu factor penting yang dapat 

meluruskan jiwa seseorang adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu 

agar terhindar dari kebodohan. Karena pendidikan rohani membutuhkan 

kesungguhan hati, kesabaran dan pengetahuan yang matang.
15

  

Landasan keimanan dalam beribadah adalah awal dari kepasrahan 

manusia kepada ajaran islam, hal ini karena memasuki gerbang keislaman harus 

melewati kesadaran yang penuh, tidak terpaksa apalagi di paksakan. Keimanan 

menjadikan manusia terbuka untuk bertemu dengan Allah secara rohaniah atau 

pertemuan yang hakiki kelak. Hal ini sangat cocok di amalkan oleh salah satu  

ibadah zakat fitrah. 

Fenomena ini tidak terlepas dari adanya pemahaman yang kurang benar 

tentang agama dan keberagamaan. Agama sering sekali dimaknai secara dangkal, 

tekstual, dan cenderung eklusif. Nilai-nilai agama hanya dihafal sehingga hanya 

berhenti pada wilayah kognitif, tidak sampai menyentuh aspek afektif dan 

psokomotorik. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan yang ada belum mampu 

dalam membentuk dan menanamkan kerohanian yang terpuji bagi muslim. Masih 

banyak muslim Indonesia, memang hanya mengetahui pelaksanaan zakat fitrah, 

dan kurang memahami mengenai pendidikan rohani yang terdapat dalam zakat  

                                                             
15

A. Sunanto, Op.Cit, h.37.
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fitrah itu sendiri. Sebab setiap muslim merupakan makhluk yang berpikir, jika 

masih menjadi seorang muslim belum ditanamkan kerohanian yang mulia 

kedepannya maka akan memberikan fungsi kurang memiliki tanggung jawab dan 

dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik 

dan merasa perlu untuk meneliti secara mendalam ibadah zakat fitrah  terhadap 

pendidikan rohani muslim yang dapat dijadikan sebagai ibadah dan relevansinya 

terhadap Pendidikan Agama Islam. Sehubungan dengan itu, maka penulis 

merumuskan judul penelitian “Fungsi Zakat Fitrah Terhadap Pendidikan 

Rohani Muslim” 

 

D. Rumusan Masalah 

Sebelum penulis mengajukan apa yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini, akan dikemukakan pengertian masalah sebagai berikut : “Masalah 

adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan kejadian atau kenyataan 

dan harus diselesaikan”.
16

 Dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang 

masalah yang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Fungsi 

Zakat Fitrah Terhadap Pendidikan Rohani Muslim?” 

 

 

 

                                                             
16

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 109. 
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah: 

“Untuk mengetahui Fungsi Zakat Fitrah Terhadap Pendidikan Rohani 

Muslim.” 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat : 

a. Kegunaan secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan dan menambah wawasan kajian keislaman fungsi zakat fitrah 

terhadap upaya pengembangan dan peningkatan pendidikan rohani bagi 

setiap muslim. 

b. Kegunaan secara praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang bernilai bagi setiap muslim serta dalam 

implementasi proses pendidikan rohani. Sehingga hasil dari proses 

pendidikan itu dapat meningkatkan kecintaan terhadap  ibadah Zakat 

Fitrah serta keridhaan Allah SWT, memperbaiki pendidikan Rohani yang 

lebih benar sesuai syari‟at Islam, serta meningkatkan efektifitas terhadap 

kehidupan sosial. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
17

Untuk dapat memahami serta 

memudahkan pembahasan masalah yang telah dirumuskan dan untuk mencapai 

                                                             
17

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatf, Kualitatif,dan R & D 

(Bandung: Alfabeta,2012),h.3. 
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tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode penelitian yang cocok dan sesuai 

untuk menyimpulkan dan mengolah data yang dikumpulkan.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian tinjauan 

pustaka, yaitu sumber data yang digali dari berbagai bahan rujukan atau referensi 

dalam menyusun penelitian. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan 

mendapatkan data-data yang lengkap dan tepat, maka diperlukan metode-metode 

penelitan sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu 

penelitian yang memfokuskan pembahasan pada literatur-literatur baik 

berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah, 

dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan 

sumber rujukan. Penelitian kepustakaan berbeda dengan penelitian lapangan, 

lokasi pengumpulan data dapat ditemukan di manapun manakala tersedia 

kepustakaan yang sesuai dengan objek material penelitian tersebut.
18

 

2. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri menjadi dua macam, 

yakni : 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah suatu data yang diperoleh secara 

langsung dari sumbernya yang asli
19

 atau buku-buku yang secara 

                                                             
18

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta: Paradigma, 2012),h. 147. 
19

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013), Cet.Ke-X, h.172 
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langsung berkaitan dengan objek material penelitian.
20

 Mengenai 

penelitian ini penulis mengunakan sumber data primer sebagai berikut: 

1) Hafidz Fuad Halimi, Bersyukur dengan Zakat, (Jakarta :PT. Adfale 

Prima Cipta, 13220). 

2) Hikmat Kurnia dan Hidayat, Panduan Pintar Zakat, (Jakarta : 

Qultum Media, 2008 ). 

3) Herry Munhanif, Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya, 

(Solo: PT. Variapop Group, 2012). 

4) M. Masykur Khoir, Risalah Zakat, (Kediri: Duta Karya Mandiri) 

5) Ali Abdul Halim Mahmud, Pendidikan Rohani, (Jakarta : Gema 

Insani Press, 2000) 

6) Sa‟id Hawwa, Pendidikan Spritual, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 

2006) 

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berupa kepustakaan 

yang berkaitan dengan objek formal atau buku sebagai pendukung 

dalam mendeskripsikan objek material penelitian,
21

 bertujuan untuk 

melengkapi data-data primer. Pada data ini penulis berusaha mencari 

sumber-sumber atau karya lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini 

seperti : 

1) Acuan Dasar Fikih Islam, (Syeikh Ahmad Romli, Mutiara Ilmu, 

2013). 

                                                             
20

Kaelan, Op.Cit, h. 156. 
21

Ibid, h. 157. 
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2) Kunci Ibadah, (Zainal Abidin, PT. Karya Toha Putra, 2001). 

3) Pedoman Zakat, (M. Hasbi Ash-Shiddeqy, Pustaka Rizki Putra, 

2009) 

4) Tafsir Tarbawi “Pesan-Pesan Al-Qur‟an Tentang Pendidikan” 

(Kadar M. Yusuf, Amzah 2013). 

5) Pemikiran Pendidikan Islam (A. Sunanto, Amzah, 2015). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data  yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode studi pustaka (Library Research) yaitu teknik pengumpulan data 

yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, melainkan melalui 

beberapa buku, dapat berupa, buku-buku, kumpulan makalah, internet, 

artikel, jurnal,  majalah-majalah, pamphlet, dan bahan documenter lainnya 

yang terkait dengan penelitian ini. Dan dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kumpulan buku zakat dan buku pendidikan rohani. 

4. Metode Analisis Data 

Sebelum sampai pada analisis data, terlebih dahulu penulis memproses 

data-data yang telah dikumpulkan, baru kemudian penulis menganalisis dan 
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menginterprestasikannya. Dalam konteks penelitian, analisis dapat dimaknai 

sebagai kegiatan membahas dan memahami data menggunakan tafsiran dan 

kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dari penelitian. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan pola berfikir deduktif, maksudnya adalah 

penelitian yang bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum dan 

menarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran 

atau rasio (berpikir rasional).
22  

Jadi, dalam ibadah zakat fitrah ditarik 

kesimpulan menjadi berbagai nilai pendidikan rohani, serta mengunakan 

metode deskriptif yaitu merupakan pemaparan gambaran mengenai hal yang 

diteliti dalam bentuk uraian naratif.  

Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis 

isi (content anaylisis), analisis isi adalah Content analysis merupakan teknik 

penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara 

mengidentifikasi isi pesan pada suatu buku atau suatu alat untuk 

menobservasi dan menganalisis isi, pembahasan mendalam terhadap isi 

suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.
23

 Analisis isi 

digunakan untuk melakukan analisis terhadap pendidikan rohani yang 

terkandung dalam ibadah zakat fitrah, sehingga dari analisis tersebut dapat 

ditemukan jawaban dari masalah yang diteliti, yaitu fungsi zakat fitrah 

terhadap pendidikan rohani.  

                                                             
22 

Nana Sudjana, Tuntunan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi,(Bandung:  Sinar 

Baru Algesindo, 2001), h.56. 
23

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011),h.185. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Zakat Fitrah 

1. Pengertian Zakat Fitrah  

Kata Zakat berasal dari bahasa Arab Az-Zakaata kata ini bersumber 

dari fiil, zakaa-yazakawu menjadi Zakaa‟a yang berarti tumbuh berkembang, 

suci dan bersih.
1
Zakat secara bahasa, mashdar dari “Zaka asy-syai‟u” yang 

artinya berkembang atau bertambahnya sesuatu.Maka Az-zakah artinya 

adalah keberkahan, pertumbuhan, kebersihan dan kebaikan.
2
 Kata-kata zakat 

itu, arti aslinya ialah tumbuh, suci dan berkah, Firman Allah Swt.: 

ُۡۡخزۡ  ۡۗ ُم  حََكَۡسَكٞهۡنٍَّ َُٰ َۡصهَ ۡإِنَّ ۡۖ ٍِم  َۡعهَي  َصمِّ ََ ٍِمۡبٍَِاۡ ي حَُضكِّ ََ ۡ َۡصَذقَٗتۡحُطٍَُِّشٌُم  ٍِم  نِ ََُٰ ۡأَم  ِمه 

ََُۡۡ  ٣٠١َۡسِميٌعَۡعهِيٌمۡۡٱّللَّ
Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan bendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu(menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

(Q.s. At-Taubah:103)”
3
 

 

Maksud ayat di atas, bahwasannya “Ambillah wahai Nabi, dari 

sebagian harta benda orang-orang yang telah bertaubat yang 

mencampuradukkan antara amal shalih dan pebuatan buruk, sedekah (zakat) 

yang membersihkan mereka dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka 

dari golongan orang-orang munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas 

                                                             
1
 Muhammad Ali, Fiqih, (Bandar Lampung : Aura Publhising, 2013),h.45. 

2
 Syaikh Abu Malik Kamal, Ensiklopedi Puasa dan Zakat, (Solo:Roemah Buku,2013),h.142 

3
Kementerian Agama RI, Al Qur‟an Tajwid  dan Terjemah Perkata, (Bandung:Al-Jumanatul 

Ali, 2014). h.203. 
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dan berdoalah (kepada Allah) bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa 

mereka, dan mintakanlah ampunan bagi mereka dosa-dosa itu. Sesungguhnya 

doamudan permintaan ampunanmu menjadi rahmat dan ketenangan bagi 

mereka. Dan Allah Maa Mendengar tiap-tiap doa dan ucapan, Maha 

Mengeahui keadaan-keadaan hamba-amba dan niat-niat mereka Dia akan 

memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat sesuai dengan 

perbuatannya.”
4
 

Menurut bahasa, Al-Fithru adalah isim mashdar dari perkataan Afthara 

sho‟imu, artinya orang yang berpuasa itu berbuka. Maka istilah Zakaatul fithri  

mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, perkataan kotor 

dan sebagai makanan bagi kaum miskin.
5

Adapun makna Fitrah adalah 

merujuk pada keadaan manusia saat baru di ciptakan atau khilqah. Kata fitrah 

berarti Khilqan yaitu karakter dasar manusia yang bisa menerima kebenaran 

dan mampu meraihnya.
6
 Sebagaimana Allah SWT berfirman : 

َشَثۡۡفَأَقِمۡ  ۡفِط  َۡدىِيٗفۚا يِه ۡنِهذِّ ٍََك ج  ََِۡ ۡۡٱنَّخِيۡٱّللَّ ِقۡۡٱنىَّاطَۡفَطََش ۡنَِخه  ِذيَم ۡحَب  ََۡل ٍَۚا َِۚۡعهَي  ۡٱّللَّ

نَِكۡ يهَُۡرَٰ قَيِّمُۡۡٱنذِّ ثََشۡۡٱن  ۡأَك  ِكهَّ نََٰ هَُمَُنۡۡٱنىَّاطََِۡ ١٠ََۡۡلۡيَع 
Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang 

lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S.Ar-

Rum:30).”
7
 

                                                             
4
Syaik Al-Allamah Dr. Shalih Bin Muhamad Alu Asy-Syaikh, Tafsir Muyassar: Memahami 
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Maksud ayat di atas bahwasannya “tegakkanlah wajahmu, wahai rasul 

dan orang-orang yang mengikutimu, dan berjalanlah terus di atas agama Allah 

SWT. syariatkan untukmu, yaitu islam di mana Allah telah memfitrahkan 

manusia di atasnya. Keberadaan kalian di atasnya dan berpegangnya kalian 

kepadanya adalah berpegang kepada fitrah Allah dalam bentuk iman hanya 

kepada-Nya semata, tiada pergantian bagi ciptaan dan agama Allah. Inilah 

jalan lurus yang menyampaikan kepada ridha Allah, Tuhan semesta alam dan 

surga-Nya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa apa 

yang diperintahkan kepadamu, wahai rasul, adalah agama yang haq, bukan 

selainnya.”
8
 

Seorang ulama pakar tafsir, Imam Ibnu Katsir, menjelaskan ayat ini: 

“Maksudnya adalah tegakkan wajahmu dan teruslah berpegang pada apa yang 

disyariatkan Allah kepadamu, yaitu berupa agama Nabi Ibrahim yang hanif, 

yang merupakan pedoman hidup bagimu. Yang Allah telah sempurnakan 

agama ini dengan puncak kesempurnaan. Dengan itu berarti engkau masih 

berada pada fitrahmu yang salimah (lurus dan benar). Sebagaimana ketika 

Allah ciptakan para makhluk dalam keadaan itu. Yaitu Allah menciptakan 

para makhluk dalam keaadan mengenal-Nya, mentauhidkan-Nya dan 

mengakui tidak ada yang berhak disembah selain Allah” (Tafsir Ibnu Katsir, 

6/313). Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin berkata: “Islam adalah 

agama yang fitrah yang pasti akan diterima oleh semua orang yang memiliki 
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22 
 

fitrah yang salimah”. Artinya orang yang memiliki jiwa yang bersih 

sebagaimana ketika ia diciptakan pasti akan menerima ajaran-ajaran Islam 

dengan lapang dada. 

Fitrah bukanlah ilmu Illahi yang akan dituju setiap individu dan juga 

bukan kesiapan netral dalam menerima kebenaran ataupun kebatilan dan 

kebaikan ataupun kejahatan. Hal tersebut tidak bermakna bahwa seorang yang 

lahir dilahirkan dengan ilmu pengetahuan instan yang jauh dari ajaran agama 

islam. Seseorang dilahirkan dengan potensi untuk bisa membedakan antara 

yang baik dari yang buruk,yang terpuji dari yang tercela.
9
 

Maksud dari zakat ini adalah zakat jiwa, diambil dari kata fitrah, yaitu 

asal usul penciptaan jiwa (manusia) sehingga wajib atas setiap jiwa (Fathul 

Bari, 3/367). Semakna dengan itu Ahmad bin Muhammad Al-Fayyumi 

menjelaskan bahwa ucapan para ulama “wajib fitrah” maksudnya adalah 

wajib zakat fitrah atau yang lebih popular disebut zakat fitri atau sadaqah fitri. 

Kata fitri artinya kembali kepada makna berbuka dari puasa Ramadhan, 

karena kewajiban tersebut ada setelah selesai menunaikan puasa Ramadhan. 

Zakat fitrah juga dinamakan zakat an-nafs, yang berarti zakat untuk 

menyucikan jiwa di akhir bulan Ramadhan dengan mengeluarkan sebagian 

bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu 

sebagaimana yang diatur oleh syariat sebagai tanda pembersih dari hal-hal 
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yang mengkotori ibadah puasa (masih ada rasa dengki, berkata sia-sia, marah 

dan lain-lain).
10

Maka makna zakat fitrah adalah mensucikan jiwa dan 

mendorongnya melakukan amal kebajikan.
11

 

Zakat fitrah wajib karena hidup pada akhir bulan ramadhan dan awal 

dari bulan syawal. Zakat fitrah wajib bagi orang yang memiliki harta yang 

lebih dari bahan makan lebih untuk dirinya sendiri lebih, dari makanan untuk 

orang yang wajib dinafkahinya pada malam dan siang hari raya, lebih dari 

pakaian untuk dirinya dan untuk orang yang dinafkahinya, dari rumah dan 

pelayan yang dibutuhkan. Zakat fitrah adalah satu sha‟ bahan makanan daerah 

yang dominan bagi orang yang dizakatkan. Barang siapa wajib membayar 

zakat atas nama dirinya, maka dia wajib membayar zakat fitrah atas nama 

orang yang wajib dia nafkahi. Tetapi muslim tidak wajib membayar zakat 

fitrah orang kafir yang wajib dia nafkahi dan tidak wajib juga anak membayar 

zakat fitrah ibu tirinya.
12

 

2. Hukum Zakat Fitrah   

Kewajiban membayar zakat fitrah bersamaan dengan disyariatkan 

bulan puasa Ramadhan kepada kaum muslimin, yaitu pada tahun kedua 

Hijriyah.tepatnya perintah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW pada dua 

hari menjelang hari raya Idul fitri pada tahun itu. Zakat fitrah yang biasanya 
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dibayarkan oleh orang Islam menjelang hari Raya „Idul fitri ini, yang harus 

dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Berikut adalah ayat alqur‟an yang 

menjadi sumber hukum kewajiban menunaikan zakat fitrah, di antaranya 

adalah: 

ُمُْاِِۡلَوفُِسُكمۡ َماۡحُقَذِّ ََ ۡ
ةَۚ َُٰ َك َءاحُُْاۡٱنضَّ ََ ةَۡ َُٰ هَ أَقِيُمُْاۡٱنصَّ ََِۡۡۗ ٖشۡحَِجُذَيُِۡعىَذۡٱّللَّ َۡخي  ه  ۡمِّ

َمهَُُنۡبَِصيٞشۡ َۡبَِماۡحَع  ۡٱّللَّ  ٣٣٠ۡإِنَّ
Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang 

kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan 

mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah:110).
13

 

 

Maksud dari ayat di atas, bahwasannya Allah memerintahkan orang-

orang mukmin untuk menyibukkan diri dengan menjalankan  shalat dengan 

cara yang benar, dan membayar zakat yang wajib. Dan ketahuilah bahwa 

setiap kebaikan apapun yang kalian usahakan bagi diri kalian, niscaya kalian 

akan menjumpai pahalanya di sisi Aallah di akhirat. Sesungguhnya Allah 

Maha Melihat seluruh amal perbuatan kalian dan akan memberikan balasan 

kepada kalian atas perbuatan-perbuatan itu.
14

 

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hukum mengeluarkan zakat 

fitrah, perhatikan firman Allah Swt. : 

ۡۡ هََخَۡمهۡحََضكَّىَٰ ۡأَف  ٣١ۡۡۡقَذ  َمَۡسبًِِّۦۡفََصهَّىَٰ َرَكَشۡٱس  ََ٣١ 
Artinya: “sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri (dengan 

beriman) dan menyebut nama tuhan (mengucap takbir, 
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membesarkan Allah) lalu ia mengerjakan shalat (hari raya idul 

fitri).(QS. Al-A‟la 87: 14-15)
15

 

 

Maksud dari ayat ini adalah “sungguh beruntunglah orang yang 

membersihkan diri (dengan beriman)”, yakni menang dan beruntunglah orang 

yang membersihkan diri dari kesyirikan, kedzaliman, dan akhlak-akhlak 

tercela. “dan dia ingat nama rabbnya, lalu dia shalat,” yakni orang yang 

memiliki sifat selalu ingat kepada Allah SWT. Dan hatinya terpatri dengan 

dzikir sehingga hal itu mengharuskannya mengerjakan segala sesuatu yang 

diridhai Allah khususnya shalat yang merupakn neraca keimanan. Sedangkan 

yang menafsirkan firman Allah “orang yang membersihkan diri” dengan arti 

mengeluarkan Zakat fitrah dan “dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat” 

Id.
16

 

Ayat ini menurut riwayat ibnu Khuzaimah diturunkan berkenaan 

dengan zakat fitrah, takbir hari raya puasa dan shalat id. Diambil pengertian 

dari ayat ini, bahwa zakat fitrah adalah salah satu perintah agama dan 

pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dan kemenangan.
17

Diriwayatkan 

pula oleh Nfi‟ dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia mengatakan, “Ayat ini 

diturunkan berkenaan tentang Zakat Ramadhan” (HR. Baihaqi)
18

 

Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim 

dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa 
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dia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan 

pokoknya untuk sehari.
19

 Zakat Fitrah diwajibkan atas setiap muslim
20

, baik 

orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, 

karena hal ini telah diwajibkan oleh Nabi SAW.berdasarkan hadits Ibnu Umar 

bahwasanya: 

ُۡعمَۡ ِه ۡاب  ۡقَاَل:َعِه ٍَُما َۡعى  ۡهللاُ َۡسِضَي َسَكاةَ اۡنفِۡطِز  ملسو هيلع هللا ىلصفََزَض َرُسىُل هللاِ َۡش

ثًَ،  َۡ َكِز َواۡۡلُ ، َوانذَّ ٍۡ َشِعيٍز، َعهًَ اۡنَعۡبِذ َواۡنُحزِّ ٍز أَۡو َصاًعا ِي ًۡ ٍۡ تَ َصاًعا ِي

ٌۡ تَُؤدَّي قَۡبَم ُخُزوِج انَُّاِص إِنًَ  ، َوأََيَز بَِها أَ ٍَ ي ًِ ۡسهِ ًُ ٍَ اۡن ِغيِز َواۡنَكبِيِز، ِي َوانصَّ

ََلِة. ٣١٠١ۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡ]انذذيثۡۡانصَّ  
Artinya :“Dari Ibnu „Umar Radhiyallahu „anhu, dia berkata: “Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam telah mewajibkan zakat fithri 

sebanyak satu shaa‟ kurma atau satu shaa‟ gandum. Kewajiban itu 

dikenakan kepada budak, orang merdeka, lelaki wanita, anak kecil, 

dan orang tua dari kalangan umat Islam. Dan beliau 

memerintahkan agar zakat fithri itu ditunaikan sebelum keluarnya 

orang-orang menuju shalat („Id)” (HR Bukhari, Muslim, Abu 

Dawud, Tirmidzi, Al-Muwattha‟, Nasa‟i)
21

 

 

Zakat fitrah hukumnya wajib, ini pendapat yang terkuat merupakan 

pendapat jumhur ulama, diantara mereka adalah Abul Aliyah, Atha‟ dan Ibnu 

Sirin, sebagaimana disebutkan dalam hadist imam al-Bukhari.
22

 

 

 

3. Ketentuan Zakat Fitrah 

a. Syarat Zakat Fitrah 
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Kewajiban zakat ini berlaku atas dirinya dan orang-orang yang 

menjadi tanggungannya, yang termasuk orang muslim. Syarat wajib 

mengeluarkan zakat fitrah sebagai berikut : 

1) Islam.  

2) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan 

ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib 

membayar zakat.  

3) Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya 

sendiri dan untuk orang yang dinafkahinya, pada malam dan siang 

hari raya,orang yang tidak mempunyai kelebihan harta tidak wajib 

membayar fitrah.
23

 

4) Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir bulan 

ramadhan.
24

 

Salah satu syarat sah zakat fitrah adalah niat. Niat wajib dalam 

hati.Sunnah melafadzkannya dalam madzhab syafi‟i. 

Niat mengeluarkan zakat fithrah untuk diri sendiri: 

ِ تََعالَ  ٍْ ََْفِسي َلِِلَّ ٌْ أُْخِزَج َسَكاةَ ْانفِْطزِ  َع  َََىْيُت أَ
Artinya :(Saya niat mengeluarkan zakat fitrah saya karena Allah 

Ta‟ala) 

Niat mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain: 
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ِ تََعال ٌٍ أَْو فَُلَََْت َلِِلَّ ٌْ أُْخِزَج َسَكاةَ ْانفِْطزِ  فَُلَ  َََىْيُت أَ
Artinya :(saya niat mengeluarkan zakat fitrah fulan atau fulanah 

karena Allah Ta‟ala)
25

 

 

b. Ukuran dan Bentuk Zakat Fitrah 

1) Ukuran zakat fitrah 

Dalil yang menunjukkan kewajiban megeluarkan zakat fitrah 

beserta ketentuan ukuran jumlah yang wajib dikeluarkan adalah hadist 

sebagai berikut : 

َُۡۡسِضيَُۡۡعَمشَۡۡاِْبهَِۡۡعهِۡ" َِۡۡسُسُلُۡۡفََشضَۡۡ–قَاَل:َۡعْىٍَُماۡهللَاَّ ۡۡۡ–هللَاَّ

َْۡۡحَْمٍش,ِۡمهَْۡۡصاًعاۡنْفِْطِش,اََۡۡصَكاةَۡۡ–َسهمۡعهيًۡهللاۡصهى ِۡمهَْۡۡصاًعاۡأَ

 ..."َشِعيشٍۡ
Artinya :“Dari Ibnu umar ra. Bahwa rasulullah swa. Mewajibkan 

pembayaran (pemberian )Zakat fitrah di bulan ramadhan 

yaitu berupa satu sha‟ kurma dan satu sha‟ 

gandum….”(HR. Bukhari no. 1503 dan Muslim no. 984).
26

 

 

Sebagaimana disebutkan di dalam hadist di atas bahwa 

kewajiban zakat fitrah dikeluarkan setiap orang adalah satu sha‟. Satu 

sha‟ ialah empat mud, sedangkan empat mud ialah kurang lebih 0,6 

kilogram. Jadi, satu sha‟ ialah sebanding dengan 2,4 kg maka 

dibulatkan menjadi 2,5 kg dari makanan pokok di negerinya. Adapun 

di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan beras 
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menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur 

sebanding dengan 3,5 liter beras.
27

 

2) Bentuk Zakat Fitrah 

Jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran 

zakat fitrah, di antaranya adalah tepung, terigu, kurma, gandum, 

kismis (anggur kering) dan keju. Zakat fitrah yang diberikan berupa 

makanan pokok negeri setempat meskipun makanan tersebut tidak 

disebutkan secara tegas di dalam hadits-hadits. Hal ini didasarkan 

ucapan sahabat Abu Sa‟id Al-Khudri : 

   

ِعيَز َوا ٌَ طََعاُيَُا انشَّ بِيَب َواۡلَقِطَ َوانتَّْى    َوَكا نشَّ  
Artinya : “Dahulu, pada masa hidup Rasulullah `, kami membayarkan 

pada hari Fitri satu sha‟ makanan; dan pada waktu itu 

makanan kami adalah gandum, anggur kering, susu kering 

dan kurma kering.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
28

 

 

Di Indonesia, karena makanan pokoknya beras, maka ia harus 

membayarnya dengan beras pula. Akan tetapi, sebagian ulama 

membolehkan membayar zakat fithrah dengan alat pembayarann 

berupa uang yang sebanding dengan harga makanan pokok, karena 

tujuan pembayaran zakat fithrah adalah membantu fakir miskin.
29

 

Membayar fitrah dengan harganya berfitrah dengan uang seharga 

makanan, menurut mazhab syafii tidak boleh, karena yang diwajibkan 
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30 
 

dalam hadits ialah sesuatu yang mengenyangkan.Dalam mazhab 

hanafi tidak ada halangan, karena fitrah itu hak orang-orang miskin, 

untuk menutupi hajat mereka, boleh dengan makanan dan boleh 

dengan uang, tidak ada bedanya.
30

 

c. Siapa Yang Wajib Bayar Zakat Fitrah 

Seseorang wajib membayar zakat fitrah untuk orang yang harus 

dinafkahi-nya, baik itu anak kecil,orang tua, orang lumpuh, dan miskin, 

istri maupun pembantu istri. Jika istri mempunyai pembantu lebih dari 

satu, hanya satu pembantu yang dizakatkan. Pembantu yang lain adalah 

kewajiban istri. Seseorang juga harus mengeluarkan zakat fitrah untuk 

budak yang ia miliki, termasuk budak yang berada d tempat lain- baik ada 

harapan untuk kembali maupun tidak, namun ia yakin budak itu masih 

hidup. 

Jika seseorang mempunyai anak atau tanggung jawab baru pada 

akhir Ramadahn sebelum matahari tenggelam, ia harus mengeluarkan 

zakat fitrah. Akan tetap, jika anak itu menjadi tanggung jawabnya setelah 

matahari tenggelam pada akhir Ramadhan, ia tidak harus mengeluarkan 

zakat fitrah untuk tahun itu.  

Orang gila dan anak kecil, zakat fitrahnya menjadi tanggungan 

walinya. Dengan demikian, wai harus mengeluarkan zakat fitrah untuk 
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orang gila atau anak kecil tersebut.Sementara itu, orang yang sehat 

akalnya harus mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri.
31

 

An Nawawi mengatakan, kepala keluarga wajib membayar zakat 

fithri keluarganya. Bahkan menurut Imam Malik, Syafi‟i dan mayoritas 

ulama wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat istrinya karena istri 

adalah tanggungan nafkah suami (Syarh Muslim, 3/417). Mazhab hanafi 

mengatakan yang wajib membayarnya hanyalah kepala keluarga yaitu 

(bapak) yang mempunyai kekuasaan atas istri dan anak-anaknya yang 

masih tanggung jawabnya. Anak yang sudah dewasa dan mandiri tidak 

lagi menjadi kewajiban sang ayah membayarkan zakatnya. Demikian pula 

tidak wajib bagi anak untuk membayarkan zakat fitrah bapak-ibunya, 

walaupun nafkah keduanya sehari-hari menjadi tanggung jawabnya. 

Berbeda dari mazhab hanafi, (mazhab Maliki, Syafi‟I, dan hanbali) 

mengatakan bahwa, seseorang wajib membayarka zakat fitrahnya sendiri 

dan orang-orang yang nafkahnya berada dalam tanggung 

jawabnya.Termasuk ibu-bapaknya yang telah menjadi tanggung jawabnya, 

maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah keduanya.
32

 

Jika seseorang memasuki bulan syawal lalu memiliki makanan 

yang cukup bagi diri sendiri dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, 

sementara makanan itu cukup untuk dijadikan zakat fitrah bagi dirinya 
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sendiri dan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Jika makanan itu 

hanya cukup untuk zakat fitrah sebagian orang yang menjadi tanggung 

jawabnya, ia harus mengeluarkannya. Jika makanan itu hanya cukup 

dimakan dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, ia 

tidak wajib mengeluarkannya, baik untuk diri sendiri maupun untuk 

mereka.Orang yang tidak mempunyai apa-apa dan tidak mempunyai 

makanan untuk dijadikan zakat fitrah, ia tidak harus meminjam demi 

membayar zakat fitrah.
33

 

d. Hukum waktu zakat. 

Berikut Hadits tentang keutamaan zakat fitrahYang menunjukkan 

waktu afdhol adalah hadits Ibnu „Abbas radhiyallahu „anhuma, ia berkata, 

الَةِۡۡقَْبمَۡۡأَدَّاٌَاَۡمهْۡ" ٍِىَۡۡانصَّ َمهَْۡۡمقْبُُنَتٌَۡۡصَكاةٌۡۡفَ اٌَاََۡ الَةِۡۡبَْعذَۡۡأَدَّ ٍِىَۡۡانصَّ َۡصَذقَتٌۡۡفَ

َذقَاِث.ِۡمهَۡۡ ۡ"انصَّ
Artinya : “Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat Idul Fitri, maka 

itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa 

menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka itu adalah satu 

shadaqah dari shadaqah-shadaqah” HR. Abu Daud no. 1609 

dan Ibnu Majah no. 1827)
34

 

 

Menurut mayoritas ulama berdasarkan sebuah hadist di atas, zakat 

fitrah dibayarkan sejak terbenamnya matahari hari terakhir bulan 

Ramadhan (malam hari raya) hingga sebelum shala Id keesokan 

harinya.Jika zakat fitrah ini dibayarkan setelah shalat Id maka jatuhnya 

menjadi sedekah biasa. 
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Jika terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan awal atau akhir 

Ramadhan, sebaiknya zakat fitrah dikeluarkan dua atau tiga hari sebelum 

Idul Fitri saja.Menurut Imam Ahmad dan Malik, mempercepat 

pembayaran dua atau tiga hari sebelum Id, secara syar‟I 

diperbolehkan.Bahkan menurut Imam Syafi‟, boleh saja dikeluarkan pada 

awal bulan Ramadhan.
35

 

Zakat fitrah wajib dibayarkan saat terbenamnya matahari pada 

malam id (sebelum shalat id), karena inilah waktu yang paling 

utama.Akan tetapi boleh juga sehari atau dua hari sebelumnya, namun 

dilarang mengakhirkan, yaitu mengeluarkan zakat fitrah setelah hari 

raya.
36

 

Beberapa waktu dan jenis hukum pembayaran zakat fitrah adalah 

sebagai berikut : 

1) Waktu Jaiz (boleh), yaitu sejak awal bulan Ramadhan sampai waktu 

wajib zakat fitrah (malam 1 Syawal) 

2) Waktu wajib, yaitu selepas terbenamnya matahari pada hari akhir 

ramadhan hingga datangnya waktu shalat subuh pada hari raya idul 

fitri. 
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3) Waktu paling utama (afdhal), yaitu selepas shalat subuh pada hari raya 

idul fitri hingga khatib naik mimbar pada shalat sunah hari raya idul 

fitri.
37

 

4) Waktu Makhruh, yaitu tanggal 1 Syawal setelah shalat Idul Fitri 

samapi sore hari menjelang tanggal 2 Syawal. 

5) Waktu haram, yaitu mulai malam tanggal 2 syawal.
38

 

e. Mustahiq Zakat Fitrah 

Mustahiq atau siapa saja yang berhak menerima zakat, Allah 

berfirman dalam Al-Qur‟an surat At-Taubah 9:60 : 

ۡ ََّما جُۡ۞إِو َذقََٰ ََۡۡٱنصَّ ۡ فُقََشٓاِء ِكيهِۡنِه  َمَسَٰ ِمهِيهَََۡۡۡٱن  َعَٰ ََۡۡٱن  ۡ ٍَا ُمَؤنَّفَتَِۡعهَي  فِيۡۡٱن  ََ ۡ قُهُُبٍُُم 

قَابِۡ ِشِميهَََۡۡۡٱنشِّ َغَٰ ۡۡٱن  َۡسبِيِم فِي ََِۡ هََِۡۡۡٱّللَّ بِيِمۖۡۡۡٱب  ۡۡٱنسَّ َه ۡمِّ ِۗۡۡفَِشيَضٗت ََُۡۡۡٱّللَّ َعهِيٌمۡۡٱّللَّ

٠٠َۡۡدِكيٞمۡ
Artinya:“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para 

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah 9:60)
39

 

 

Maksud dari ayat ini bahwasannya, Allah berfrman: 

“sesungguhnya zakat-zakat itu“, yakni zakat yang wajib dengan dalil 

bahwa sedekah yang dianjurkan itu di berikan kepada siapa saja tanpa 

pengkhususan, sedangkan dalam ayat ini disebutan ada pengkhususan 
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yakni untuk mereka, tidak untuk yang lain, karena Allah membatasinya 

pada mereka yaitu delapan golongan.
40

 

Dalam ayat di atas menyebutkan ada delapan golongan yang 

berhak menerima zakat. Mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, 

riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Delapan ashnaf yang dinyatakan 

Allah sebagai yang berhak menerima Zakat: 

1) Orang fakir. Orang fakir adalah orang tidak memiliki harta untuk 

menunjang kehidupan dasarnya. 

2) Orang miskin. Adalah orang yang tidak memiliki harta untuk 

kehidupan dasarnya. 

3) Amil adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk 

mengurus zakat. 

4) Muallaf berarti orang-orang yang dijinakan hatinya untuk tetap berada 

dalam islam.  

5) Riqab secara kata berarti perbudakan. 

6) Gharim adalah orang-orang yang dilihat oleh hutang dan tidak dapat 

melepaskan dirinya dari jeratan hutang kecuali dengan bantuan dari 

luar. 

7) Shabilillah adalah secara arti kata shablillah itu berarti “jalan Allah”. 

Bila dihubungkan dengan lafaz fi yang mendahuluinya mengandung 

arti untuk keperluan menegakkan agama Allah. 
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8) Ibnu Sabil secara arti ibnu sabil mengandung arti “anak jalanan”. 

Maksudnya adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan 

untuk tujuan maksiat.
41

 

Tidak ada bedanya dengan zakat lain, bahwa zakat fitrah 

hendaknya diberikan kepada 8 asnaf yang telah dikenal. Namun untuk 

zakat fitrah, penekanannya adalah kepada fakir miskin. Seperti yang telah 

diriwayatkan di atas agar kebutuhan mereka terpenuhi dan tidak 

mengemis. Syekh Sayyid Sabiq berkata: “Orang-orang fakir, mereka 

adalah asnaf yang lebih utama untuk memperoleh zakat fithrah.”
42

 

4. Tujuan Zakat Fitrah 

Zakat Fitrah bertujuan untuk menyucikan jiwa dan mengembangkan 

amal perbuatan yang baik. Allah berfirman : 

هََخَۡمه ۡأَف  ۡۡقَذ   ٣١ۡحََضكَّىَٰ
Artinya: “sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan 

beriman)” (QS. Al-A‟la 87:14)
43

 

 

Maksud dari ayat ini ”sesungguhnya beruntunglah” atau akan 

mendapatka keberuntungan. “orang yang membersihkan diri” dengan cara 

beriman.
44

 Membersihkan diri yang dimaksud dari ayat diatas adalah 

membayar zakat fitrah. Tazkiyatun-nafsi, pembersihan harta unuk 
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membersihkan jiwa. Tujuan disyaritkannya zakat adalah untuk jangan harta 

itu hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.
45

  

Tujuan membangun suatu masyarakat yang hidup tolong-menolong, 

mempunyai rasa solidaritas social yang tinggi dan sejahtera. Karena itu arti 

mensucikan bukan pula sekedar mensucikan jiwa pembayar zakat semata, 

yang lebih pokok ialah menyesuian jiwa masyarakat. Tujuan zakat mengikis 

sifat tercela yang kemungkinan melekat pada diri seseorang serta melatih diri 

untuk bermurah hati serta suka memberi.Orang-orang yang di jaga kekikiran 

maka dia beruntung dan berhasil.
46

 

5. Hikmah Zakat Fitrah 

 Zakat fitrah disyari‟atkan pada Bulan Sya‟ban tahun kedua hijriah 

sebagai penyuci bagi orang yang shaum dari perbuatan dan perkataan ataupun 

yang di sia-sia dan dari perkataan-perkataan keji yang mungkin telah 

dilakukan pada saat menjalankan ibadah shaum. Hikmah lainnya juga sebagai 

penolong bagi orang-orang yang miskin agar dapat merasakan kebahagiaan 

pada saat Idul Fithri.
47

 

 

B. Pendidikan Rohani Muslim 

1. Pengertian Pendidikan Rohani Muslim 
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Pendidikan dari segi bahasa, maka kita harus melihat kepada bahasa 

arab karena ajaran islam itu berasal dari bahasa arab. Kata pendidikan yang 

umum kita gunakan sekarang, dalam bahasa arabnya adalah “Tarbiyah”, 

dengan kata kerja “Rabba”, sedangkan pendidikan islam dalam bahasa arab 

“tarbiyah islamiyah”. Secara istilah  pendidikan membentuk kepribadian 

muslim dengan ciri ialah perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan 

petunjuk ajaran islam. Untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara,alat, dan 

lingkungan hidup yang menunjang keberhasilan. Dengan demikian secara 

umum dapat kita katakana bahwa pendidikan islam itu adalah pembentukan 

kepribadian muslim.
48

 

Dalam Undang-undang (UU) No. 20 Tahuan 2003 Tentng Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutkan bahwa, “pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.
49

 

Pendidikan (Tarbiyah) terdiri dari 4 unsur, yaitu: pertama, Menjaga 

dan memelihara fitrah. Kedua, Mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan 

yang bermacam-macam. Ketiga, Mengarahkan seluruh fitrah dan potensi 
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menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Keempat, 

Proses ini dilaksanakan secara bertahap.
50

 Menurut Hamka, Pendidikan adalah 

bahwa pendidikan sebagai sarana yang dapat menunjang dan menimbulkan 

serta menjadi dasarbagi kemajuan dan kejayaan hidup manusia dalam 

berbagai ilmu pengetahuan.
51

 

Rohani adalah aspek manusia. Rohani itu samar, ruwet, belum jelas 

batasannya, manusia tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mengetahui 

hakikatnya. Kebanyakan buku tasawuf dan pendidikan islami menyebutnya 

qalb (hati).Kalbu di sini, sekalipun tidak jelas hakikatnya, tetapi gejalanya 

jelas. Gejalanya itu diwakilkan dalam istilah rasa, misalnya sedih, gelisah, 

rindu, sabar, serakah, putus asa, cinta, benci, iman, bahkan kemampuan 

“melihat” yang gaib, “melihat” Tuhan, surga, neraka, dan lain-lain. Kata 

“melihat” Tuhan dan sebagainya itu sebenarnya adalah “merasakan”.
52

 

Kata ruh digunakan untuk menyebutkan dua hal, pengertian pertama, 

bentuk yang halus yang berpusat pada rongga hati, ruh menyebar melalui urat 

nadi ke seluruh tubuh. Alirannya berada di seluruh tubuh dan memancarkan 

cahaya kehidupan, membuat indera perasa, penglihatan, pendengaran dan 

penciuman.pengertiankedua, ruh adalah suatu rahasia yang lembut dan 

mampu untuk mengetahui dan menyadari yang dimiliki oleh manusia.
53

 

                                                             
50

 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta:Amzah,2017),h.23 
51

 A. Sunanto, Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta : Amzah 2015),h.99. 
52

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islami, (Bandung : Rosda, 2012).h.62. 
53

 Sa‟id Hawwa, Pendidikan Spritual, (Yogyakarta:Mitra Pustaka, 2006),h.28-29 



40 
 

Pengertian inilah makna al-qalb yang kedua. Sebagaimana Allah SWT. 

Berfirman : 

يَسۡ ۡ ۡۡهُُوَكَۡۡ َََۡ َِحَۖۡۡعِه ۡۡٱنشُّ َحُۡقُِم ۡۡٱنشُّ َه ۡمِّ ۡأَُحِيخُم َمآ ََ َۡسبِّيۡ ِش ۡأَم  مِِۡمه  ِعه  ۡقَهِياٗلۡۡٱن  إَِلَّ

٥١ۡۡ
Artinya:“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: Ruh itu 

termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 

melainkan sedikit.”(QS. Al-Isra‟ 17: 85 ).
54

 

 

Maksud ayat ini, orang-orang kafir bertanya kepadamu tentang hakikat 

ruh sebagai bentuk penentangan. Maka jawablah bahwa hakikat ruh dan 

kondisi-kondisinya termasuk perkara yang hanya Allah saja yang 

mengetahuinya dan tidaklah kalian dan sekalian manusia diberi pengetahuan 

kecuali sedikit saja.
55

 

Ruh inilah yang merupakan hal yang mengagumkan yang bersifat 

Rabbani yang tidak mampu diketahui hakikatnya oleh kebanyakan akal 

manusia. Menurut Hasan Al-Banna, Hati (qalb) adalah wadah pengajaran, 

kasih sayang, rasa takut dan keimanan. Oleh karena itu, hati manusia 

menampung hal-hal yang dapat disadari oleh dirinya.Hati pada manusia dapat 

melahirkan berbagai macam aktivitas.Apabila hatinya baik maka aktivitasnya 

juga baik. Dalam konteks pendidikan, pendidikan hati termasuk domain 
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afektif.
56

 Dimensi rohani adalah dimensi kejiwaan yang merupakan suatu 

yang sangat penting dan memiliki pengaruh dalam mengendalikan keadaan 

manusia agar hidup sehat tentram dan bahagia.
57

 

Rohani manusia memiliki potensi dapat mendekatkan diri ataupun 

menyatu dengan Allah SWT. Dunia tasawuf menegaskan bahwa rohani 

manusia, bersifat abadi, merupakan gambaran diri Allah SWT. Pada 

makhluknya, tempat Nur Illahi terpancar, dan memiliki kecenderungan 

kembali keasalnya yakni Allah  bila ia bersih dan suci. Pada dasarnya manusia 

dapat dikatakan hidup jika rohaninya hidup. 

Pendapat al-Ghazali yang menegaskan bahwa masalah roh adalah 

urusan Tuhan, manusia hanya sedikit diberi pengetahuan tentangnya. 

Misalnya roh yang menyebabkan tubuh hidup, tumbuh, dan berkembang, 

bergerak, dan berketurunan.
58

 

Manusia adalah subjek sekaligus objek pendidikan, ia mesti dilihat 

sebagai makhluk tuhan. Pribadinya secara fisik maupun psikis merupakan 

sistem yang tidak pernah terlepas dari kaitan dan ketergantungan kepada 

tuhan. Secara fisik, manusia terikat dengan hukum alam yang Allah ciptakan. 

Manusia tidak boleh melanggar hukum alam tersebut, jika dilanggar dirinya 

akan cedera. Demikian pula secara psikis manusia mempunyai potensi berupa 
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akal sebagai jendela masuknya ilmu kedalam jiwa, dimana akal juga 

merupakan anugerah-Nya yang patut disyukuri. 

Prinsip lainnya yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan 

pendidikan terkait dengan manusia itu merupakan makhluk dua dimensi, yaitu 

jasmani dan rohani.Jasmani, yang memiliki kekuatan untuk tumbuh dan 

berkembang serta kehendak untuk berbuat sesuai dengan potensi yang ada 

dalam dirinya, berupa nafsu. Dan rohani merupakan suatu kekuatan yang 

berasal langsung dari Allah. Karena manusia memiliki banyak sifat, baik 

terpuji maupun tercela.Sifat sifat tersebut, antara lain pelupa, suka mengeluh 

rakus atau ambisius, suka membantah, memiliki sifat kasih sayang, kadang-

kadang cenderung takabur. Membesarkan diri dan lain sbagainya. Sifat-sifat 

ini mesti menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Di 

antara sifat-sifat tersebut mesti diarahkan agar ia berhasil dan cenderung 

kepada kebaikan sifat tersebut tidak boleh di hapus dan dimatikan, tetapi 

mesti diarahkan dan diberikan pengawalan. Sebab, jika tidak diberikan 

pengawalan ia akan dimanfaatkan oleh setan atau hawa nafsu, jika itu terjadi 

maka ia cenderung negative dan tercela.
59

 

Luis Leahy mengungkapkan, bahwa manusia itu termasuk didalamnya 

badan dan jiwa, materi dan roh. Lewat roh manusia menguras dan 

menigkatkan setinggi-tingginya daya indra dan naluri, daya tumbuh-
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tumbuhan, dan materi yang potensial, bahkan lewat roh manusia mampu 

mengumandangkan hal-hal Illahi sehingga menjadikan manusia itu masuk 

dalam kehidupan relasional dan social yang memungkinkan manusia menjadi 

kreatif dan memasuki dunia religious dan moral.  

Pendidikan menuntut adanya pembinaan dan pengembangan pribadi 

manusia dari aspek jasmani dan rohani.Adapun pendidikan rohani yang 

hanyalah satu aspek dari bidang pendidikan dalam Islam.Secara defenisi, 

menurut „Ali Abd al-Hamid Mahmud dalam bukunya al-Tarbiyah al-

Rûhiyyah “Pendidikan rohani merupakan sebuah sistem yang lebih 

memfokuskan pada pembinaan aspek rohaniah manusia. Artinya, dalam 

pendidikan ro-hani terdapat interelasi antara aspek wilayah rohaniah 

manusia yaitu: Qalb, Nafs, rûh dan „„aql. Dengan demikian pendidikan 

rohani adalah sebu-ah pembinaan bagi seseorang untuk mengembangkan 

segala potensi roha-niahnya yang dapat melahirkan perilaku atau sikap 

terpuji menuju terwu-judnya suatu kepribadian mulia, sehingga bermanfaat 

bagi dirinya dan masyarakat.”
60

„Alī „Abd al-Halīm Mahmūd melihat al-

tarbīyah alrūhīyah sebagai upaya internalisasi rasa cinta kepada Allah SWT 

di hati yang menjadikan mereka mengharapkan rida-Nya di setiap ucapan, 

aktivitas, kepribadian, tingkah laku, serta menjauhi segala yang dibenci-Nya. 

Jadi pendidikan rohani sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Halim 

Mahmud adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan pada roh ini 
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bagaimana memperbaiki hubungannya dengan Allah Swt melalui jalan 

menyembah dan merendah kepada-Nya serta taat dan tunduk kepada-Nya 

Pendidikan hati merupakan bagian dari pembinaan rohani yang 

ditekankan pada upaya pengembangan potensi jiwa manusia agar senantiasa 

dekat dengan Allah SWT.Cenderung kepada kebaikan dan menghindar dari 

kejahatan. Sehubungan dengan ini terdapat hadis , antara lain: 

ٌَّ عهۡأبيٌۡشيشةۡ،ۡقالۡ:ۡقالۡسسُلۡهللاۡصهىۡهللاۡعهيًَۡسهم:ۡ ُْظُزُ إِ  هللاَ الَ يَ

انُِكىْ  ًَ ُْظُُز إِنًَ قُهُْىبُِكْى َوأَْع ٍْ يَ  ۡ(سَايۡابهۡدبانۡ).إِنًَ ُصَىِرُكْى َوأَْيَىانُِكْى ، َونَِك
Artinya : abu Huraiah meriwayatkan bahwa raslullah bersabda 

“sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan hartamu, tetapi 

Dia melihat hati dan pekerjaanmu.”(HR. Ibnu Hibban)
61

 

 

Dalam hadist ini, Rasulullah menegaskan bahwa Allah lebih 

menghargai hati yang bersih dan amal shaleh dari pada bentuk tubuh yang 

cantik, gagah, dan harta ang banyak. Itu berarti bahwa sebagai hamba Allah, 

setiap muslim harus berupaya mendapatkan yang lebih baik menurut Rabb-

nya.
62

Beberapa pendapat Tokoh Pemikiran Pendidikan Islam tentang 

pendidikan rohani atau pendidikan kejiwaan, sebagai berikut: 

Ibnu Qayyim, Pendidikan jiwa yang berimplikasi kepada akhlak islam 

dan nantinya akan menjadi potensi bagi jiwa manusia, Ibnu Qayyim 

berpendapat bahwa potensi yang ada pada diri manusia harus dilatih dan 

dibiasakan sehingga akan menjadi kebiasaan yang sulit dihapuskan. Jiwa 
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merupakan sesuatu yang menduduki tempat tertinggiapabila dihubungkan 

dengan sifat-sifat seorang hamba. Pada hakikatnya jiwa berada pada posisi 

yang lemah, yang digambarkan dengan sifat-sifat bodoh dan kegelapan dan 

cenderung membawa pada kejahatan. Agar manusia dapat memperoleh 

keberuntungan, jiwa harus diluruskan dengan mendidiknya sesuai akhlak 

islam. Salah satu factor penting yang dapat meluruskan jiwa seseorang adalah 

bersunggh-sungguh dalam menuntut ilmu agar terhindar dari kebodohan. 

Selain itu pendidikan jiwa membutuhkan kesungguhan hati, kesabaran, dan 

pengetahuan yang matang.Agar bisa memberikan dampak dan manfaat yang 

baik bagi manusia itu sendiri.
63

 

Ibnu Khaldun mengatakan, kondisi pembelajaran saat ini menghendaki 

adanya rasa lembut dan kasih sayang. Anak merupakan jiwa yang harus di 

arahkan dengan penuh kelembutan agar dapat menghasilkan anak yang jujur, 

cerdas, dan arif bijaksana, bukan anak yang malas, penuh tipu daya, dan rasa 

pertentangan.
64

 

Pendidikan dalam pandangan hamka pendidikan rohani yaitu 

pendidikan untuk kesempurnaan fitrah manusia dengan ilmu pengetahuan dan 

pengalaman yang didasarkan kepada agama untuk menumbuh kembangkan 

melalui pendidikan karena pendidikan merupakan sarana yang paling tepat 

dalam menentukan perkembangan secara optimal.
65

 

Barang siapa yang ingin menyucikan dan menyempurnakan jiwanya, 

maka hendaknya mendidik jiwanya dengan melakukan dua langkah berikut : 
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Pertama, konsisten mengerjakan segala bentuk perintah agama dan 

syariahnya, serta meninggalkan segala bentuk larangan-Nya. Menghiasi diri 

dengan akhlak terpuji dan memperindah tingkah lakunya.  Kedua, mencari 

hamba-hamba Allah yang shalih, yang memiliki ilmu tentang al-qur‟an dan 

sunnah. Saling memberi nasihat, dan membantu dalam mendidik jiwa, serta 

menuntunnya agar bertakwa kepada Allah.
66

 

Dalam Pendidikan Islam, pendidikan rohani merupakan aspek penting. 

Pendidikan ini memungkinkan potensi rohani untuk berkembang dan 

mempunyai pengalaman-pengalaman transendental yang menjadikannya terus 

menyempurnakan diri sejalan dengan totalitas potensi yang dimiliki, dengan 

tetap bersandar pada kaidah-kaidah yang kuat dan dasar-dasar agama yang 

kokoh, yang berperan sebagai penguat dan pengokoh relasi antara seorang 

muslim dengan Allah SWT. Ibadah dalam pengeritan bahwa seseorang hanya 

menerima seluruh masalah kehidupannya dari Allah SWT, dan bahwa ia terus 

menerus dalam relasi dengan Allah SWT. Shalat, puasa, zakat adalah kunci-

kunci ibadah, atau sebagai halte tempat menambah perbekalan bagi seorang 

yang sedang mengembara. 

Membentuk hubungan manusia dengan Allah SWT, dan mendorong 

mereka untuk kembali kepada Allah pada setiap saat, adalah kaidah pokok 

Pendidikan Islam. Manusia yang ingin diciptakan oleh pendidikan ini adalah 
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insan yang dalam semua amalnya selalu berhubungan dengan Allah SWT. 

Atas dasar ini, maka pendidikan Islam memusatkan perhatiannya kepada 

pembentukan individu muslim agar melakukan amal sholeh dalam dirinya, 

yaitu dengan mengembangkan kemampuan akal sampai ketingkat kematangan 

baik dalam bidang agama, maupun social.
67

 

Akhlak merupakan gambaran dan cerminan bagi jiwa manusia, jika 

jiwanya baik, maka akhlaknya pun baik. Jika jiwanya sakit, akhlaknya juga 

akan sakit atau buruk. Ruh (jiwa) jika terkontaminasi oleh perbuatan dosa dan 

maksiat, lalu dibersihkan dengan istighfar, bertaubat kepada Allah dan 

menyesali perbuatan, mengerjakan hal-hal yang baik, maka jiwa akan kembali 

bersih dan suci. Penyucian diri berarti melakukan pengajaran dan pendidikan 

terhadap jiwa dan akhlak. Penyucian jiwa dilakukan dengan cara beribadah, 

berakhlak baik, dan mempelajari Al-Qur‟an. Hikmah dari pendidikan jiwa 

adalah, disamping kita melakukan pendidikan bagi jiwa, sekaligus melakukan 

pendidikan terhadap akal dan pikiran.Kebahagiaan dan kesempurnaan seorang 

manusia tergantung pada pendidikan badan, akal, akhlak, dan jiwa mereka.
68

 

Manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, tidak akan memiliki 

perasaan putus asa ataupun lelah dalam kegiatan yang dilakukannya. Hal ini 

karena terintegrasi prinsip kepada Allah dan karena Allah, sehingga timbul 

kesadaran semuanya bukanlah manusia yang mengukurrnya. Selain itu, tuhan 
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juga yang akan memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan dan 

kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian tidak ada perasaan kurang, ingin 

dipuji, mauun pamrih dalam hatinya.Semua yang tepancar dalam hati adalah 

semata-mata karena Allah SWT.
69

 

2. Urgensi Pendidikan Rohani Muslim 

Menurut Ibnu Sahnun,Pendidikan kejiwaan adalah sesuatu yang 

penting untuk menghubungkan manusia dengan penciptanya. Pendidikan 

kejiwaan ditekankan untuk membentuk kepribadian anak agar memiliki 

kepribadian yang sempurna.
70

 Pendidikan yang diharapkan ibnu sahnun 

adalah model pendidikan kejiwaan, pendidikan yang memadukan antara 

tujuan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, hidupnya seorang muslim 

selamanya harus mendidik jiwa, membersihkan, mensucikannya karena hal itu 

pertama kali yang harus dididik. Maka seorang muslim harus membuat etika 

yang dapat membersihkan dan mensucikan kotoran-kotoran jiwa yang 

menjauhkannya dari tekad-tekad yang buruk, ucapan, dan perbuatan yang 

merusak dan menahannya pada setiap saat, dan membawanya pada perbuatan 

baik dan menjuruskannya kepada ketaatan dengan sebenar-benarnya.
71

 

Sehingga pentingnya pendidikan rohani yaitu, pendidikan tidak hanya 

mencetak manusia yang cerdas saja, namun juga berkepribadian baik, 

menghilangkan kecenderungan pendidikan yang hanya memperhatikan ranah 

cognitive saja tanpa menyelaraskan ranah afective dan psicomotoric, menjadi 
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selaras dan padu pribadi yang memiliki rohani merupakan salah satu faktor 

paling berpengaruh dalam perkembangan suatu bangsa. 

3. Tujuan Pedidikan Rohani Muslim  

Menurut Zakiah Daradjat, manusia disamping memenuhi kebutuhan 

fisik jasmaninya, ia juga harus berusaha memenuhi kebutuhan mental rohani-

nya.
72

 Tujuan pendidikan rohani (ahdap al-ruhanyah). Tujuan berarti arah atau 

sasaran yang ingin dicapai. Dalam bahasa Arab, tujuan itu disebut dengan Al-

hadf dan Al-ghard.Al-hadf secara harfiah berarti sasaran atau objek yang 

diperlombakan dengan panah atau segala sesuatu yang besar dan tinggi. Dan 

Al-ghard berarti “maksud atau yang diinginkan. Ibn Manzur mendefinisikan 

“Sasaran yang ditinggikan kemudian dilempar”. Berdasarkan makna harfiah 

ini, bagaikan pemanah yang berharap anak panahnya dapat mencapai sasaran 

atau objek yang dipanah. Secara istilah diartikan kepada “setiap target yang 

ingin dicapai” Dengan demikian, tujuan pendidikan berarti sasaran yang ingin 

dicapai atau diraih setelah melalui proses pendidikan.
73

 

Tujuan pendidikan rohani (al-ahdaf ar-ruhaniyah) meningkatkan jiwa 

dan kesetiaan yang hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas 

islami yang dicontohkan oleh Nabi. Berdasarkan cita-cita ideal dalam Indikasi 

pendidikan rohani adalah tidak bermuka dua. Kelemahan keyakinan itu, dalam 

hati mereka ada penyakit yang menimbulkan kedengkian, iri hati dan dendam 

terhadap Nabi Saw. agama dan orang-orang Islam. Kemudian hal ini berupaya 
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memurnikan dan mensucikan diri manusia secara individual dari sikap 

negatif.
74

 

Tujuan pendidikan rohani yaitu untuk mempermudah jalan di 

hadapannya untuk mengenal (ma‟rifah) Allah SWT dan membiasakan serta 

melatihnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan utama 

pendidikan rohani adalah untuk membantu manusia meninggalkan apa yang 

dibencioleh Allah SWT dan menerima apa yang diridai oleh-Nya.
75

 

Materi pendidikan hati (qalb), potensi hati pada anak menjadi 

perhatian penting dalam pendidikan Hasan Al-Banna, karena salah satu tujuan 

pendidikan adalah untuk menghidupkan hati, membangun dan 

meyuburkannya. Kekerasan dan pembekuan hati merupakan penghambat 

dalam memperoleh ilmu pengetahuan, yang tujuan lain adalah untuk 

mencapai ma‟rifatullah.
76

 Dengan demikian, tujuan pendidikan rohani dalam 

Islam adalah merubah, mengarahkan, melatih dan membimbing serta 

mempengaruhi unsur-unsur kerohanian yang bersifat dinamis itu menuju ke 

arah terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. 

4. Fungsi Pendidikan Rohani Muslim 

Seseorang yang memiliki ruh islam dalam jiwanya, berwawasan luas, 

tidak adanya dikotomi ilmu, kreatif, berakhlak mulia, dan mampu 

mengewajantahkan nilai-nilai islam dalam kehidupan masyarakat, sehingga 
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bersandinglah ilmu dan iman dalam kehidupan mereka. Tipe seseorang yang 

diharapkan setelah adanya proses pendidikan : 

1) memiliki kekuatan dan imunitas moral yang kokoh, untuk kemudian 

mengubah jalannya peristiwa kehidupan dalam cerminan islam. 

2) Mereka mampu mereformasi ilmu-ilmu modern supaya selaras dengan 

pandangan islam terhadap realitas kehidupan. 

3) Mampu mengadakan penelitian ilmiah dan eksperimen, sehingga hasi-

hasil penelitian mereka dapat diaplikasikan.
77

 

Pendidikan berfungsi menanamkan bibit pengarahan dan pengawalan 

tersebut.Ia memberikan kekuatan kepada jiwa dalam menghadapi persoalan-

persoalan itu. Betapa pentingnya fungsi hati dalam kehidupan seseorang, 

keadaan hati seseorang sangat menentukan semua kondisinya yang meliputi 

perkataan, sikap dan perbuatannya. Artinya, apabila hati seseorang dalam 

keadaan bersih dan sehat, maka semua perkataannya, sikap dan perbuatannya 

akan baik. Sebaliknya, apabila hatinya kotor maka semua produk dirinya akan 

buruk. Untuk itu setiap muslim berusaha membersihkan hati dari segala sifat 

yang buruk sekaligus menghiasinya dengan semua sifat yang baik.
78

 

C. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh penulis, tentu berbeda dengan yang dilakukan sebelumnya,  

perbedaanya yaitu : 

                                                             
77

 A. Sunanto., Op.Cit. h.80-81 
78

 Bukhari Umar, Op.Cit. h.46-47. 



52 
 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Sugianto yang berjudul “Analisis 

Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai.” 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017.Fokus  

pembahasan skripsi Heri Sugianto adalah mengenai Analisis Pendapat Empat 

Mazhab Tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembayaran zakat fitrah menggunakan uang 

diperbolehkan dalam mazhab hanafi, sedangkan dalam mazhab yang tiga 

yakni Syafi‟i, Maliki, dan Hambali tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah 

dengan uang. Sedangkan fokus pembahasan skripsi penulis adalah mengenai 

fungsi zakat fitrah terhadap pendidikan rohani muslim. Jadi, jika dilihat 

sekilas dari judulnya sama-sama pembahasan mengenai Zakat Fitrah namun 

yang membedakan adalah jika Heri Sugianti meneliti berbagai pendapat dari 

empat mazhab tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai. Sedangkan 

penulis meneliti fungsi zakat fitrah terhadap pendidikan rohani muslim, serta 

fokus pembahasan yang berbeda. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Sasmita yang berjudul “Pembagian zakat 

fitrah kepada fakir miskin menurut yusuf Al- Qaradawi.” Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto,  Tahun 2016. Fokus  pembahasan skripsi Aji 

Sasmita adalah mengenai pembagian Zakat Fitrah kepada golongan fakir zimi 

menurut salah satu tokoh. Penelitian ini menunjukkan bahwa yusuf Al- 

Qaradawi memperkenankan bahwa zakat fitrah di berikan kepada golongan 

fakir zimi. Beliau berpendapat dengan membandingkan pendapat jumhur 
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(yang melarang) berdasarkan hadis mu‟az dan (yang membolehkan) pendapat 

Abu Hanifah dan Murrah Syaiba, Amr bin Maimun, Amr bin Syurahbil dan 

Murrah Hamdani. Sedangkan fokus pembahasan skripsi penulis adalah 

mengenai fungsi zakat fitrah terhadap pendidikan rohani muslim. Jadi, jika 

dilihat sekilas dari judulnya sama-sama pembahasan mengenai Zakat Fitrah 

namun yang membedakan adalah jika Aji Sasmita meneliti pembagian zakat 

fitrah kepada fakir miskin menurut yusuf Al- Qaradawi. Sedangkan penulis 

meneliti fungsi zakat fitrah terhadap pendidikan rohani muslim, serta fokus 

pembahasan yang berbeda. 

 



BAB III 

FUNGSI ZAKAT FITRAH TERHADAP PENDIDIKAN ROHANI MUSLIM 

 

A. Fungsi Zakat Fitrah Bagi Muzzaki 

1. Zakat Memberikan Nilai Edukasi. 

Berzakat dan memberikan adalah suatu akhlak yang sangat di puji 

dalam Al-Qur‟an, yang selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan. 

Orang yang terdidik dalam lingkungan dan pendidikan islam siap 

menginfakkan harta sebagai sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya 

dalam rangka kemaslahatan umat, tentunya akan sangat jauh sekali dari 

keinginan mengambil harta orang lain dengan merampas dan mencuri (juga 

korupsi).
1
 

2. Zakat merupakan ujian dari Allah. 

Bagi hamba-Nya yang beriman pada harta yang mereka cintai agar 

mereka menunaikan dari harta tersebut apa yang merupakan hak Allah dan 

hak hamba-Nya yang terdiri dari orang-orang fakir, miskin dan seterusnya. 

Maka, barang siapa yang melaksanakan zakat tersebut berart dia telah lulus 

dari ujian ini, dan pendidikan ini telah berhasil bagi dirinya.
2
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3. Zakat Merupakan Manisfestasi Syukur Atas Nikmat Allah SWT.  

Mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan 

memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Selain itu zakat juga bisa dijadikan 

sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin sera tingkat 

kecintaannya yang tulus kepada Rabbul “Izzati. Sebagai tabiatnya, jiwa 

manusia senantiasa dihiasi oleh rasa cinta kepada harta.
 3 

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara ibadah zakat dengan sikap 

dan sifat bersyukur. Orang yang telah sanggup mengeluarkan zakat dari harta 

yang telah dimilikinya adalah orang yang telah merasa bersyukur atas segala 

rezeki dan karunia allah swt. Dengan sikap dan sifat syukur atas nikmat dari 

allah swt.seseorang akan menjadikan harta sebagai prioritas hidup.
 

Dengan bersyukur seseorang akan berbuat kebaikan lebih banyak 

dengan cara menggunakan hartanya. Harta hanya dijadikan sebagai alat untuk 

beribadah dan berbagi dengan sesamanya, terutama dengan kalangan yang 

kurang mampu.
4
 Kewajiban harta merupakan kesempatan bersyukur kepada 

Allah atas nikmat harta.
5 

4. Zakat Mensucikan Jiwa Dari Dosa. 

Membersihkan diri kita dari noda. Artinya dengan zakat fitrah itu kita 

dibersihkan dari sifat-sifat yang keji dan kotor, baik sifat kikir, tamak, 

sombong, dengki, dan lain sebagaimana dari semua sifat-sifat yang terela. 
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Demikian besar faedah zakat fitrah ini sehinga allah menggantungkan 

diterimanya ibadah puasa bila orang sudah membayar zakat fitrahnya. Puasa 

ramadhan yang dikejakan selama satu bulan penuh tidak akan diterima oleh 

Allah sebelum membayar zakat fitrahnya. 

Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan kepada Allah akan 

mensucikan jiwa, dari segala kotoran dan dosa terutama kotornya sifat kikir. 

Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia. Rasulullah Saw. Juga 

memperingatkan bahwa kikir merupakan penyakit yang dapat merupakan 

penyakit yang dapat merusak manusia (HR. Thabrani) dan penyakit yang 

dapat memutuskan tali persaudaraan (HR. Abu Daud dan Nasai) sehingga 

alangkah berbahagianya orang yang bisa menghilangkan kekikiran. 

Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahannya 

dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah SWT. Zakat 

yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari 

ketergantungan dan ketundukkan terhadap harta benda dan dari kecelakaan 

menyembah harta.
6
 Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia. 

Tenggelam kepada kecintaan dunia dapat memalingkan jiwa dari 

kecintaan kepada allah dan ketakutan kepada akhirat, adalah suatu lingkaran 

yang tak berujung. Usaha untuk mendapatkan harta, mendapatkan kekuasaan , 

mendapatkan kelezatan, lebih berusaha mendapatkan harta, melipat gandakan 

harta dengan segala cara dan seterusnya. Syariat islam memutuskan lingkaran 
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tersebut dengan mewajibkan zakat, sehingga terhalanglah nafsu dari lingkaran 

syetan itu.  

5. Zakat Mengembangkan Kekayaan Batin.  

Pengalaman zakat mendorong manusia untuk menghilangkan egoisme, 

menghilangkan kelemahan jiwanya. Zakat dengan sangat efektif dapat 

menimbulkan jiwa besar dan menyuburkan perasaan optimis.  

6. Zakat Menarik Rasa Simpati dan Cinta. 

Zakat akan menumbukan rasa cinta kasih orang-orang yang lemah dan 

miskin kepada orang yang kaya. Zakat melunturkan rasa iri dengki pada si 

miskin yang dapat mengancam si kaya dengan munculnya rasa simpati dan da 

ikhlas dari orang miskin untuk orang kaya.
7
 

Zakat merupakan pembersih bagi jiwa dan sekaligus mengangkat 

derajat manusia di sisi Allah, yang dengan melaksanakan apa yang diwajibkan 

oleh Allah, jiwa menjadi dekat dengan Allah.
8
 Ibadah zakat mendidik orang 

untuk membersihkan jiwanya dari sifat kikir, tamak, sombong, dan angkuh 

karna kekayaannya, dan menumbuhkan sifar perhatian dan perduli terhadap 

orang lemah dan miskin.
9
 

7. Zakat Mensucikan Harta dari Bercampurnya dengan Hak Orang Lain.  

Sebagaimana yang di dalam al-qur‟an surat At-Taubah ayat 103, zakat 

dapat membersihkan dan mensucikan harta. Akan tetapi, zakat tidak bisa 

                                                             
7
 Hafidz Fuad Halimi, Op.Cit. h.99 

8
 Ali Abdul Hamid Mahmud, Loc.Cit 

9
 Muhammad Ali, Fiqih, (Bandar Lampung : Aura Publhising,2013),h.60 
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mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram. Merupakan anggapan 

yang keliru jika menganggap uang haram dapat disucikan kembali dengan 

berzakat. Tidak bisa zakat mensucikan uang atau harta yang didapatkan dari 

hasil korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Pemahaman yang benar adalah bahwa didalam harta yang didapatkan 

oleh seseorang terdapat hak orang lain. Dengan demikian, zakat dikeluaran 

dengan harta yang halal bukan harta dari haram. Harta yang haram akan tetap 

memiliki status haram meskipun ada kesadaran social dengan mengeluarkan 

zakat.
10

 Zakat merupakan penyucian bagi harta dengan mengeluarkan hak-hak 

manusia dari harta tersebut.
11

 

 

B. Fungsi  Zakat Fitrah Bagi amil zakat  

1. Zakat menjadi Kemulian dan kewajiban  

Nabi Saw. Biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk 

panitia pengumpulan zakat dari umat muslim yang kaya, dan dibagikan 

kepada orang-orang miskin rasulullah juga selalu memerintahkan keapada 

mereka, bagaimana berperilaku dan mempermudah urusan masyarakat.  

Kemuliaan seorang amil zakat terdapat dalam hadist nabi. Rasulullah 

saw. Bersabda : “Pengatur zakat yang adil sama dengan prajurit yang 

berperang dijalan allah sampai ia pulang” Dan menjadi kewajiban bagi 

mereka dalam mengatur zakat.  

                                                             
10

 Ibid. 
11

 Ali Abdul Hamid Mahmud, Loc.Cit. 
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2. Zakat Mewujudkan Rasa Persamaan. 

Rasa persamaan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin, 

dan antara orang-orang yang terkemuka dengan rakyat jelata karena mereka 

sama-sama membayar zakat fitrah dalam kadar yang sama.
12

 Selain itu juga, 

zakat fithri akan mencukupi kaum fakir dan miskin sehingga tidak meminta-

minta pada hari raya „idul fithri. Dengan ini, mereka dapat bersenang-senang 

dengan orang kaya pada hari tersebut.
13

 

3. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Sejahtera. 

Menolong, membantu, membina mereka, terutama fakir miskin, ke  

arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah 

SWT. Terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri 

dengki, dan hasad.
14

  

Di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, 

damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, 

tenteram lahir batin. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan 

terciptalah masyarakat yang baldatun thoyibatun wa rabbun ghafur 

(lingkungan masyarakat yang ideal, berkah, maju dan dirahmati Allah).  

 

                                                             
12

 M. Hamdan Rasyid, Loc.Cit. 
13

Muhammad Abduh Tuasikal, Panduan Ramadhan, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2009), 

h.54 
14

 Rois Mahfud, Loc.Cit. 
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C. Fungsi  Zakat Fitrah Bagi Mustahiq 

1. Zakat Menghilangkan Kesedihan. 

Menghilangkan kesedihan bagi kaum fakir-miskin. Karena dengan 

memberikan zakat fitrah kepada mereka, maka kebutuhan hidup mereka 

terpenuhi, minimal selama satu hari, pada hari raya Idul Fitri. Dengan 

demikian mereka juga dapat menyambut hari raya idul fitri dengan suka cita 

sebagaimana yang dirasakan oleh seluruh umat islam, baik kaya ataupun 

miskin.
15

 

2. Zakat Menghilangkan Sifat Dengki dan Benci. 

Sifat hasad dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi 

baik jasmani maupun rohani seseorang. Sifat ini akan melemahkan bahkan 

memantulkan prokdukfitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan 

semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencabut akarnya dri 

masyarakat melalui mekaisme zakat dan menggantikanya dengan 

persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain. 

3. Zakat Memadamkan Api Iri dan Dendam.  

Orang-orang miskin dan berkuasa. Zakat menjadi solusi untuk 

membangun saluran solidarias yang menyatukan dua sisi umat, yaitu kaya dan 

miskin, yang kelebihan dengan yang kekurangan. Zakat membantu meeka 

yanberada pada kondisi kekurangan harta di hari raya idul fitri untuk 

merasakan kebahagian di hari raya.  Zakat menjadi salah satu alat untuk 

                                                             
15

 M. Hamdan Rasyid, Loc.Cit. 
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mewujudkan umat yang bersatu bagi satu badan, jika yang satu menderita, 

yang lain juga ikut merasakannnya dan bersegera membantu.
16

 

4. Zakat Membebaskan Dari Kekurangan 

Tidak setiap orang yang hidup didunia berada dalam kondisi 

berkecukupan. Bahkan banyak orang di sekeliling kita masih kurang dan 

belum mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adanya kewajiban zakat 

akan membantu orang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari, dengan begitu mereka terbebas dari kekurangan. Dengan adanya 

kebebasan dari kekurangan ini, maka mustahiq akan merasa hidup lebih 

tentram sehingga bisa dengan lebih khusyuk beribadah kepada allah dan 

terhindar dari kekufuran karena kefakiran (kekurangan).
17

  

 

                                                             
16

 Hafidz Fuad Halimi, Loc.Cit. 
17

 Mamluatul Maghfiroh, Zakat: Seri Tuntunan Praktis Ibadah, (Yogyakarta: PT. Pustaka 

Insan Madani, 2009), h.23 



BAB IV 

ANALISIS DATA FUNGSI ZAKAT FITRAH TERHADAP PENDIDIKAN 

ROHANI MUSLIM 

 

Manusia hakikatnya adalah makhluk Allah yang paling sempurna di 

antara makhluk lainnya. Karakteristik Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah 

yang paling sempurna yang membedakan dengan makhluk lainnya adalah roh 

manusia yang mempunyai dua daya yaitu daya piker yang disebut akal dan rasa 

yang disebut qalbu, kedua daya itu dapat dikembangkan dan dipertajam melalui 

prosedur hukum yang telah ditetapkan Allah dalam al-qur‟an dan hadits. Sebagai 

kewajiban yang mesti di lakukan oleh manusia. Daya rasa di pertajam melalui 

ibadah khusus dan ibadah umum berdasarkan ajaran agama Islam. Daya rasa 

pada kalbu yang berpusat di dada dipertajam melalui ibadah (shalat, puasa, zakat, 

dan haji). Hal ini berarti intisari dari semua ibadah dalam islam adalah 

mendekatkan diri kapada Allah yang Maha Suci. Yang maha Suci dapat didekati 

oleh roh yang suci. Ibadah adalah latihan untuk mensucikan roh atau jiwa. Oleh 

karena, makin banyak manusia melakukan ibadah secara ikhlas, makin suci pula 

roh atau jiwanya.
1
  

Tujuan pokok dari ibadah adalah mengingatkan kepada manusia bahwa 

rohaninya mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi pula 

sebagaimana kebutuhan jasmani. Meningatkan kepada manusia bahwa dibalik 

                                                             
1
 Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h.14-19 
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kehidupan yang fana masih ada kehidupan abadi. Dalam tubuh gerbang 

kesadaran mental yan terletak di pusat dada, secara spiritual manusia memiliki 

daya cinta sejati yang dapat dikembangkan dalam pikiran, gagasan, dan prilaku. 

Cinta merupakan kekuatan yang dapat melahirkan kedermawanan, empati kasih 

sayang, kemurahan hai, ketabahan, dan toleransi. Kebutuhan dasar manusia 

setelah keyakinan, terbuka dengan perubahan, dan pengendalian diri adalah 

perluasan diri dengan cinta. Islam mengajarkan bawa cinta kepada tuhan harus 

melampaui segala cinta yang ada di hati. Tidakada satu pun larangan untuk 

mencintai apa saja selama apa yang dicintai dijadikan sarana untuk mensyukuri 

nikmat dan mencari keridhaan Tuhan. 

Dalam Islam, pelajaran cinta dituangkan dalam bentuk zakat, berarti 

penyucian diri. Selain kodrat adanya cinta alami dalam diri manusia yang terletak 

di gerbang kesadaran mental, melalui zakat, setiap muslim seakan dikuatkan 

untuk belajar mencintai sesama dengan tujuan mencari ridha dari sang pemilik 

cinta. Keterikatan yang kuat pada apa yang dicintai adalah dampak dari 

terganggunya sistem kerja energy gerbang kesadaran mental. Ini dapat 

disembuhkan dengan zakat. Artinya menyucikan diri dengan memberi apa yang 

dimiliki dan disayangi adalah sebuah proses pemutusan dawai-dawai 

kemelekatan yang selama ini menikat diri. Dengan pemurnian cinta ini, 

kesadaran pada kehadiran Tuhan semakin dapat dirasakan tidak hanya di dalam 

hati, tapi juga dalam diri setiap orang dan dalam setiap perbuatan. 
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Zakat adalah salah satu bentuk ajaran cinta tuhan pada manusia dengan 

tujuan menelaraskan kesucian hati manusia pada Tuhan. Seperti makna zakat 

yang berarti penyucian diri, maka tujuan zakat adalah menumbuh kembangkan 

kesadaran cinta murni agar menyatu dengan ilahi. Dengan melakukan zakat, 

maka terjadi upaya membuka diri untuk cnta ilahi, sehingga dampaknya adalah 

kesadaran untuk memberikan pelayanan pada Tuhan dan sesama manusia. 

Tujuan zakat adalah agar apa yang dimiliki, termasuk diri dapat fitrah atau suci 

kembali.
2
 

Zakat dikategorikan sebagai ibadah yang mempunyai kepentingan dan 

kedudukan yang tinggi karena Allah mengaitkan zakat dengan shalat pada 

sebagian besar ayat-ayat Al-Qur‟an yang berbicara tentang kewajiban zakat.  

Sebagaimana Allah SWT berfirman : 

                                      

       

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah 

09: 103)
3
 

                                                             
2
Samsul Hidayat, The Secret Of Spiritual Body Rahasia Rukun Islam & Gerbang Spiritual, 

(Jakarta : Erlangga, 2009),h.23-25.  
3
 Kementerian Agama RI,  Al Qur‟an Tajwid  dan Terjemah Perkata, (Bandung: Al-

Jumanatul Ali, 2014), h.203. 
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Maksud ayat di atas, bahwasannya “Ambillah wahai Nabi, dari sebagian 

harta benda orang-orang yang telah bertaubat yang mencampuradukkan antara 

amal shalih dan pebuatan buruk, sedekah (zakat) yang membersihkan mereka 

dari kotoran dosa-dosa dan mengangkat mereka dari golongan orang-orang 

munafik menuju derajat orang-orang yang ikhlas dan berdoalah (kepada Allah) 

bagi mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan mintakanlah ampunan 

bagi mereka dosa-dosa itu. Sesungguhnya doa mudah permintaan ampunanmu 

menjadi rahmat dan ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar tiap-

tiap doa dan ucapan, Maha Mengeahui keadaan-keadaan hamba-hamba dan niat-

niat mereka Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang berbuat 

sesuai dengan perbuatannya.”
4
 

Syahdan, mengatakan zakat sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat di 

atas dapat memberikan dua pengaruh yang penting dalam jiwa manusia, salah 

satunya, zakat dapat membersihkan jiwa dari berbagai dosa dan aib seperti sifat 

bakhil. Pengaruh lainnya, zakat menyucikan manusia dan mengangkat derajatnya 

di sisi Allah.
5
 

Pada suatu hari di Tahun ke-2 Hijriyah atau Tahun 623 Masehi sebelum 

syara‟ menentukan harta-harta yang dizakatkan (Zakat Mal) dan kadarnya 

masing-masing. Nabi Saw. Mengumumkan dihadapan para sahabat beberapa 

kewajiban islam. Diantara butiran tutur kata beliau ada hari itu ialah ”kewajiban 
                                                             

4
Syaik Al-Allamah Dr. Shalih Bin Muhamad Alu Asy-Syaikh, Tafsir Muyassar: Memahami 

Al-Qur‟an dengan Terjemahan dan Penafsiran Paling Mudah, Surat Al-Fatihah-Maryam, (Jakarta: 

Darul Haq, 2016),h.608  
5
 Ali Abdul Hamid Mahmud, Pendidikan Rohani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),h.102. 
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mengeluarkan Zakat nafs, (Zakatul Fitri) yang sangat terkenal dalam masyarakat 

kita dengan nama fitrah. 

Nabi mengumumkan dua hal itu dua hari sebelum hari raya puasa (idul 

fitri), yan pada tahun itu baru dimulai. Pada hari itu Nabi Saw. Menerangkan 

kewajiban dan kefardhuan fitrah sebelum pergi ke temat shalat hari raya 

(sebelum shalat hari raya). Nabi Saw. Membagi zakat nafs ini kepada fakir 

miskin saja, seperti halnya membagi zakat harta sebelum diturunkan (Qs. Al-

Baqarah ayat 60). Bahkan sesudahnya pun Nabi sangat mementingkan fakir 

miskin, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa zakat nafs hanya diberikan 

kepada fakir miskin saja.  

Dari apa yang dikerjakan Nabi Saw. tersebut diketahui bahwa hendaknya 

kita mementingkan fakir miskin ketika membagi Zakat nafs dan kita boleh 

mengabiskan zakat untuk keperluan fakir miskin saja. Kita boleh membagi Zakat 

kepada yang selain fakir miskin, namun jangan sampai menyebabkan kurang 

perhatian kita kepada fakir miskin, atau menyebabkan kita menyamakan hak 

fakir miskin dengan hak bagian-bagian lain.
6
 

Zakat fitrah boleh dibayarkan langsung kepada mustahik, dan juga boleh 

disalurkan melalui amil zakat, seperti : BAZIS atau LAZ. Sedangkan yang lebih 

utama menerima zakat fitrah adalah fakir miskin dari 8 asnaf yang ada.Karena 

salah satu Fungsi Zakat fitrah adalah menjadi makanan bagi fakir miskin agar 

berbahagia di hari raya. 

                                                             
6
 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2010),h. 11 
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Sebagaimana fungsi zakat adalah untuk membersihkan harta benda yang 

kita miliki maka fungsi zakat fitrah untuk membersihkan diri kita dari noda. 

Artinya dengan zakat fitrah itu kita dibersihkan dari sifat-sifat yang keji dan 

kotor,baik sifat kikir, tamak, sombong, dengki, dan lain sebagaina dari semua 

sifat-sifat yang terela. Demikian besar faedah zakat fitrah ini sehingga allah 

menggantungkan diterimanya ibadah puasa bila orang sudah membayar zakat 

fitrahnya. Puasa ramadhan yang dikejakan selama satu bulan penuh tidakakan 

diterima oleh Allah sebelum membayar zakat fitrahnya. 

Zakat tidak hanya berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

tetapi juga menjadi sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat 

yang tercela seperti kikir, rakus, dan egois.
7
Guna melahirkan suatu masyarakat 

yang berjiwa bersih yang hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan yang adil 

dan merata suatu Negara yang kuat. 

Adapun beberapa fungsi zakat fitrah terhadap pendidikan rohani muslim, 

dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

A. Bagi muzakki 

1. Zakat Memberikan Nilai Edukasi. 

Berzakat dan memberikan adalah suatu akhlak yang sangat di puji 

dalam Al-Qur‟an, yang selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan. 

Orang yang terdidik dalam lingkungan dan pendidikan islam siap 

                                                             
7
M. Hamdan Rasyid, Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual, (Jakarta :Al-Mawardi 

Prima,2003)h.102  
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menginfakkan harta sebagai sebagai bukti kasih sayang kepada 

saudaranya dalam rangka kemaslahatan umat, tentunya akan sangat jauh 

sekali dari keinginan mengambil harta orang lain dengan merampas dan 

mencuri (juga korupsi). 

Maksudnya dengan berzakat dapat mendidik kaum muslimin untuk 

memperdulikan kondisi lingkungan. Jika ada orang kekurangan, maka 

sudah menjadi kewajiban muslim yang mampu untuk mencukupi 

kekurangan itu dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Penunaian zakat 

akan menghilangkan egoisme, sehingga pada akhirnya melahirkan dan 

membiasakan sikap berjiwa besar dalam diri seseorang. Selain itu, zakat 

dapet menimbulkan rasa cinta kasih di hati dan di jiwa orang-orang lemah 

dan miskin kepada orangang kaya, karena merasa mendapat perhatian. 

Karena ada rasa saling mengasihi inilah semua pihak bisa hidup dengan 

tentram.
8
    

2. Zakat merupakan ujian dari Allah. 

Bagi hamba-Nya yang beriman pada harta yang mereka cintai agar 

mereka menunaikan dari harta tersebut apa yang merupakan hak Allah dan 

hak hamba-Nya yang terdiri dari orang-orang fakir, miskin dan seterusnya. 

Maka, barang siapa yang melaksanakan zakat tersebut berart dia telah 

lulus dari ujian ini, dan pendidikan ini telah berhasil bagi dirinya.
9
 

 

                                                             
8
 Mamluatul Maghfiroh, Zakat: Seri Tuntunan Praktis Ibadah, (Yogyakarta: PT. Pustaka 

Insan Madani, 2009), h. 21-22 
9
 Ali Abdul Halim Mahmud, Op.Cit. h.101. 
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3. Zakat Merupakan Manisfestasi Syukur Atas Nikmat Allah SWT.  

Mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan 

memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Selain itu zakat juga bisa 

dijadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang 

mukmin sera tingkat kecintaannya yang tulus kepada Rabbul “Izzati. 

Sebagai tabiatnya, jiwa manusia senantiasa dihiasi oleh rasa cinta kepada 

harta.
 10 

 

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara ibadah zakat dengan sikap 

dan sifat bersyukur. Orang yang telah sanggup mengeluarkan zakat dari 

harta yang telah dimilikinya adalah orang yang telah merasa bersyukur 

atas segala rezeki dan karunia Allah SWT. Dengan sikap dan sifat syukur 

atas nikmat dari Allah SWT. seseorang akan menjadikan harta sebagai 

prioritas hidup.
 
Dengan bersyukur seseorang akan berbuat kebaikan lebih 

banyak dengan cara menggunakan hartanya. Harta hanya dijadikan 

sebagai alat untuk beribadah dan berbagi dengan sesamanya, terutama 

dengan kalangan yang kurang mampu.
11

 Kewajiban harta merupakan 

kesempatan bersyukur kepada Allah atas nikmat harta.
12

 

Maksudnya, sesungguhnya apapun yang dimiliki manusia hanyalah 

amanah Allah yang harus dijaga sesuai kehendak-Nya. Jika kita dipercayai 

Allah memiliki harta berlimpah, sudah seharusnya kita bersyukur. Sebagai 
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 Ibid. 
11

 Hafidz Fuad Halimi, Bersyukur dengan Zakat, (Jakarta : Adfale Prima Cipta, 13220), h.97 
12

 Ali Abdul Hamid Mahmud, Op.Cit. h.102 
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ungkapan rasa syukur kita melaksanakan apa yang di perintahkan-Nya, 

dalam hal ini membayar zakat fitrah. Allah berjanji akan terus menambah 

nikmat orang yang bersyukur dan Allah tidak pernah mengingkari janji.
13

 

4. Zakat Mensucikan Jiwa Dari Dosa. 

Membersihkan diri kita dari noda. Artinya dengan zakat fitrah itu 

kita dibersihkan dari sifat-sifat yang keji dan kotor, baik sifat kikir, tamak, 

sombong, dengki, dan lain sebagaimana dari semua sifat-sifat yang terela. 

Demikian besar faedah zakat fitrah ini sehinga allah menggantungkan 

diterimanya ibadah puasa bila orang sudah membayar zakat fitrahnya. 

Puasa ramadhan yang dikejakan selama satu bulan penuh tidak akan 

diterima oleh Allah sebelum membayar zakat fitrahnya. 

Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan kepada Allah akan 

mensucikan jiwa, dari segala kotoran dan dosa terutama kotornya sifat 

kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia. Rasulullah Saw. 

Juga memperingatkan bahwa kikir merupakan penyakit yang dapat 

merupakan penyakit yang dapat merusak manusia (HR. Thabrani) dan 

penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan (HR. Abu Daud dan 

Nasai) sehingga alangkah berbahagianya orang yang bisa menghilangkan 

kekikiran. 

Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh 

kemurahannya dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena 
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 Mamluatul Maghfiroh, Op.Cit, h. 22 
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Allah SWT. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan 

jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukkan terhadap harta benda 

dan dari kecelakaan menyembah harta.
14

  

Maksudnya zakat membersihkan jiwa dari sifat bakhil. Sifat yang 

menahan barang-barang yang tidak berhak untuk ditahan dan digantikan 

dengan yang bagus, dan juga membersihkan diri dari sifat bakhil yang 

disertai dengan sikap sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kebutuhan 

sehari-hari. Oleh karena itu, barang siapa yang telah melaksanakan zakat 

berarti dia telah terbebas dari dua penyakit ini.
15

 Memurnikan jiwa 

(tazkiyatun nafs), menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap 

rasa kemanusiaan, Dengan begitu suasana ketenangan batin karena 

terbebas dari tuntutan allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan 

selalu melingkupi hati.
16

 Membersihkan/mensucikan orang yang berpuasa 

dari perbuatan atau perkataan kotor yang mungkin dilakukan ketika 

berpuasa.
17

 

5. Zakat Mengobati Hati dari Cinta Dunia. 

Tenggelam kepada kecintaan dunia dapat memalingkan jiwa dari 

kecintaan kepada allah dan ketakutan kepada akhirat, adalah suatu 

lingkaran yang tak berujung. Usaha untuk mendapatkan harta, 
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 Hafidz Fuad Halimi, Op.Cit h.95 
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 Ali Abdul Hamid Mahmud, Loc.Cit. 
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 Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat, (Jakarta : Qultum Media, 
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mendapatkan kekuasaan , mendapatkan kelezatan, lebih berusaha 

mendapatkan harta, melipat gandakan harta dengan segala cara dan 

seterusnya. Syariat islam memutuskan lingkaran tersebut dengan 

mewajibkan zakat, sehingga terhalanglah nafsu dari lingkaran syetan itu. 

Bila allah mengaruniai harta dengan disertai ujian/fitnah sebagaimana 

firman Allah SWT:  

                        

Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan 

(bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”(QS. At-

Tagobun 64:15)
18

 

 

Maksud ayat ini bahwasannya harta dan ank-anak kalian hanyalah 

ujian bagi kalian dan di sisi Allah dan Pahala yang besar bagi siapa yang 

mengedepankan ketaatan kepada Allah atas ketaatan kepada selain Allah, 

dan menunaikan hak Allah dalam hartanya.
19

 Maka dengan demikian, 

maksud dari ayat diatas bahwasannya zakat melatih muslim untuk 

menandingi fitnah harta dan fitnah dunia.  

Maksudnya sudah menjadi tabiat umum manusia untuk mencintai 

harta dan kehidupan dunia. Namun sungguh, cinta kepada harta dan 

kehidupan dunia dapat memalingkan jiwa manusia dari kecintaan kapada-

Nya. Untuk itu dengan membayar zakat, manusia bisa terhalang dari cinta 
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 Kementerian Agama RI, Al Qur‟an Tajwid  dan Terjemah Perkata, Op.Cit. h.556. 
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dunia yang tak ada ujungnya. Penunaian zakat membuktikan bahwa 

seorang muslim lebih mencintai Allah disbanding hartanya. 

6. Zakat Mengembangkan Kekayaan Batin.  

Pengalaman zakat mendorong manusia untuk menghilangkan 

egoisme, menghilangkan kelemahan jiwanya. Zakat dengan sangat efektif 

dapat menimbulkan jiwa besar dan menyuburkan perasaan optimis.  

Maksudnya dengan mengeluarkan harta yang dicintai, secara 

manusiawi manusia akan merasa merugi. Akan tetapi, kekuatan iman 

dapat merubah perasaan rugi tersebut dengan perasaan keberuntungan 

sebab memiliki keyakinan bahwa apa yang dikeluarkannya bukanlah 

kesia-siaan, melainkan akan membawa keberuntungan bagi menjadi 

energy positif dalam membangun optimisme dalam mengarungi 

kehidupan. 

7. Zakat Menarik Rasa Simpati dan Cinta. 

Zakat akan menumbukan rasa cinta kasih orang-orang yang lemah 

dan miskin kepada orang yang kaya. Zakat melunturkan rasa iri dengki 

pada si miskin yang dapat mengancam si kaya dengan munculnya rasa 

simpati dan da ikhlas dari orang miskin untuk orang kaya.
20

 

Zakat merupakan pembersih bagi jiwa dan sekaligus mengangkat 

derajat manusia di sisi Allah, yang dengan melaksanakan apa yang 

diwajibkan oleh Allah, jiwa menjadi dekat dengan Allah.
21

 Ibadah zakat 
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mendidik orang untuk membersihkan jiwanya dari sifat kikir, tamak, 

sombong, dan angkuh karna kekayaannya, dan menumbuhkan sifar 

perhatian dan perduli terhadap orang lemah dan miskin.
22

 

8. Zakat Mensucikan Harta dari Bercampurnya dengan Hak Orang Lain.  

Sebagaimana yang di dalam al-qur‟an surat At-Taubah ayat 103, 

zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta. Akan tetapi, zakat tidak 

bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram. Merupakan 

anggapan yang keliru jika menganggap uang haram dapat disucikan 

kembali dengan berzakat. Tidak bisa zakat mensucikan uang atau harta 

yang didapatkan dari hasil korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Pemahaman yang benar adalah bahwa didalam harta yang 

didapatkan oleh seseorang terdapat hak orang lain. Dengan demikian, 

zakat dikeluaran dengan harta yang halal bukan harta dari haram. Harta 

yang haram akan tetap memiliki status haram meskipun ada kesadaran 

social dengan mengeluarkan zakat.
23

 Zakat merupakan penyucian bagi 

harta dengan mengeluarkan hak-hak manusia dari harta tersebut.
24

 

B. Bagi amil zakat 

1. Zakat menjadi Kemuliaan dan kewajiban 

Nabi Saw. Biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan 

membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat muslim yang kaya, dan 
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dibagikan kepada orang-orang miskin rasulullah juga selalu 

memerintahkan keapada mereka, bagaimana berperilaku dan 

mempermudah urusan masyarakat. Kemuliaan seorang amil zakat terdapat 

dalam hadist nabi. Rasulullah saw. Bersabda : “Pengatur zakat yang adil 

sama dengan prajurit yang berperang di jalan Allah sampai ia pulang”  

Dalam hadist ini dimaksudkan bahwasannya seorang petugas atau 

amil zakat yang menjalankan tugasnya dengan adil sama saja dia telah 

berperang di jalan Allah. Dan telah menjadi kewajiban bagi mereka dalam 

mengatur zakat terdapat pula dalam sebuah hadist yaitu : “….. katakan 

juga kepada mereka bahwa Allah memerintahkan zakat atas harta mereka 

dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang miskin (muslim) di 

antara kamu jika mereka mau menerimanya. Ambillah zakat dari harta 

mereka yang baik dan takutlah terhadap doa orang-orang yang teraniaya, 

karena tidak ada penghalang antara Allah dan mereka. 

Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang amil zakat, yaitu: Pertama, 

Taqwa, Seorang Amil harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang 

telah digariskan Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al Qur‟an dan 

As Sunnah. Kedua, Shiddiq, Seorang Amil harus jujur dan berkata 

sebenarnya serta berperilaku benar. Untuk itu dia harus memahami dengan 

baik tugas dan tanggung jawabnya. Ketiga, Amanah. Seorang Amil 

mempunyai akhlaq yang benar-benar dapat dipercaya. Keempat, Fatonah. 

Seorang Amil harus cerdas dan memahami tugas dan tanggung dan 
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jawabnya. Kelima, Tabligh Tabligh artinya menyampaikan. Seorang Amil 

harus dapat menjelaskan mengenai tugasnya dan hal yang terkait melalui 

berbagai media baik cetak melalui tulisan, suara maupun internet. 

Keenam, Sabar. Artinya menerima dengan ikhlas segala sesuatu yang dia 

kerjakan apapun hasilnya. Sabar tidak berarti menyerah dan pasrah. 

Ketujuh, Syukur, mensyukuri atas segala karunia Allah SWT. 

Sikap kita kepada amil zakat itu sendiri kita harus menghargai 

tuganya seperti sabda Rasulullah Saw.: “Apabila pengumpul zakat datang 

kepadamu, hendaknya engkau melihat perginya dengan perasaan senang 

terhadapmu” Maksud dari hadist ini  dengan menyenangkan hati 

pengumpul zakat berarti kita bersikap sopan dan santun terhadap mereka 

serta mengargai keabsahan dan keikhlasan mereka. Hal itu juga berarti 

agar mereka dilayani selama berada di tempat kita.
25

   

2. Zakat Mewujudkan Rasa Persamaan. 

Rasa persamaan antara orang-orang kaya dengan orang-orang 

miskin, dan antara orang-orang yang terkemuka dengan rakyat jelata 

karena mereka sama-sama membayar zakat fitrah dalam kadar yang 

sama.
26

 Selain itu juga, zakat fithri akan mencukupi kaum fakir dan miskin 
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sehingga tidak meminta-minta pada hari raya „idul fithri. Dengan ini, 

mereka dapat bersenang-senang dengan orang kaya pada hari tersebut.
27

 

3. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Sejahtera. 

Menolong, membantu, membina mereka, terutama fakir miskin, ke  

arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada 

Allah SWT. Terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan 

sifat iri dengki, dan hasad.
28

  

Di mana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, 

damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang aman, 

tenteram lahir batin. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan 

terciptalah masyarakat yang baldatun thoyibatun wa rabbun ghafur 

(lingkungan masyarakat yang ideal, berkah, maju dan dirahmati Allah). 

C. Bagi mustahiq 

1. Zakat Menghilangkan Kesedihan. 

Menghilangkan kesedihan bagi kaum fakir-miskin. Karena dengan 

memberikan zakat fitrah kepada mereka, maka kebutuhan hidup mereka 

terpenuhi, minimal selama satu hari, pada hari raya Idul Fitri. Dengan 

demikian mereka juga dapat menyambut hari raya idul fitri dengan suka 
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cita sebagaimana yang dirasakan oleh seluruh umat islam, baik kaya 

ataupun miskin.
29

 

Mencukupkan orang fakir dan miskin dari meminta-minta pada 

hari raya idul fitri. Ibnu Abbas berkata :”Rasulullah mewajibkan zakat 

fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa, perbuatan dan perkataan 

keji dan kotor dan untuk memberi makan orang-orang miskin.
30

 

2. Zakat Menghilangkan Sifat Dengki dan Benci. 

Sifat hasad dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi 

baik jasmani maupun rohani seseorang. Sifat ini akan melemahkan bahkan 

memantulkan prokdukfitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan 

semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencabut akarnya dri 

masyarakat melalui mekanisme zakat dan menggantikanya dengan 

persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain. 

3. Zakat Memadamkan Api Iri dan Dendam.  

Orang-orang miskin dan berkuasa. Zakat menjadi solusi untuk 

membangun saluran solidarias yang menyatukan dua sisi umat, yaitu kaya 

dan miskin, yang kelebihan dengan yang kekurangan. Zakat membantu 

mereka yang berada pada kondisi kekurangan harta di hari raya idul fitri 

untuk merasakan kebahagian di hari raya.  Zakat menjadi salah satu alat 
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untuk mewujudkan umat yang bersatu bagi satu badan, jika yang satu 

menderita, yang lain juga ikut merasakannnya dan bersegera membantu.
31

 

Maksudnya dengan memberi dan berbagi akan memberantas 

penyakit iri hati, dengki, benci dan dendam  para fakir miskin terhadap 

orang-orang yang berkehidupan cukup. Berbagi dan member terhadap 

orang lain akan menghapus rasa tak memiliki apa-apa yang ada pada fakir 

miskin. Selain itu, ia juga akan menghilangkan ketidak pedulian orang 

kaya kepada orang miskin. Karena itulah islam berusaha menghilangkan 

sifat-sifat negatif tersebut melalui mekanisme zakat dan menggantikannya 

dengan jalinan ukhuwah islamiah, jalinan yang membuat manusia saling 

memerhatikan dan mengasihi. 

4. Zakat Membebaskan Dari Kekurangan 

Tidak setiap orang yang hidup didunia berada dalam kondisi 

berkecukupan. Bahkan banyak orang di sekeliling kita masih kurang dan 

belum mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adanya kewajiban 

zakat akan membantu orang yang tidak mampu dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari, dengan begitu mereka terbebas dari 

kekurangan. Dengan adanya kebebasan dari kekurangan ini, maka 

mustahiq akan merasa hidup lebih tentram sehingga bisa dengan lebih 

khusyuk beribadah kepada allah dan terhindar dari kekufuran karena 

kefakiran (kekurangan).
32
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Kesimpulan dari fungsi zakat fitrah bagi setiap muslim di atas, yaitu bagi 

orang yang memberikan zakat (muzakki), bagi masyarakat, dan bagi penerima 

zakat (mustahiq)
33

.  

a. Bagi muzakki, zakat fitrah dapat membersihkan jiwanya dari segala 

penyakit, seperti dosa, kekerasan social, dan sikap acuh atas penderitaan 

yang dialami oleh orang-orang yang perlu dibantu. Bagi hartanya yang 

telah dizakatkan tersebut akan membawa kebajikan bagi orang yang 

bersangkutan serta keluarganya, dan juga akan memberikan berkah bagi 

yang lain yang diharapkan memperoleh ridha dari Allah. 

Yusuf Qhardawi mengatakan kadangkala saat berpuasa ramadhan orang-

orang begitu sulit menjaga mulut dan perbuatannya yang tidak 

bermanfaat padahal puasa yang baik harusnya bisa menjaga hal-hal yang 

tidak dinginkan, termasuk semestinya tidak bicara buruk-buruk, tidak 

marah-marah, anggota tubuhnya tidak digunakan untuk tujuan jelek. 

Karena itu, muncul zakat fitrah ini mudah-mudahan bisa membersihkan 

kotoran kotoran hati yang tidak di inginkan. 

b. Bagi amil zakat, Amil zakat sangat diperlukan mengingat ada masyarakat 

yang memiliki harta tetapi tidak tahu akan kewajibannya dan cara 

menyalurkannya, ada pula yang mengetahui kewajiban zakat tetapi 

sengaja tidak mau mengeluarkan zakat (kikir). Beranjak dari 
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ketidaktahuan dan keengganan orang kaya yang seharusnya 

mengeluarkan zakatnya inilah keberadaan amil (pengurus zakat) 

diperlukan. Posisi amil di sini sekaligus menjembatani orang kaya dengan 

orang miskin.
34

 Maksudnya amil zakat dapat meneggakan meratakan 

zakat fitrah kepada fakir miskin dengan adil.   

c. Bagi mustahiq, yakni setiap muslim yang paling miskin sekalipun, dapat 

merasakan indahnya kebahagiaan memberi sedekah dan kebahagian bisa 

berbagi. Seseorang yang paling miskin sekalipun, tidak hanya menjadi 

penerima sedekah semata-mata, setidaknya sekali dalam setahun 

menjelang menjelang Idul Fitri bisa menunaikan zakat fitrahnya. Sebab 

zakat fitrahlah zakat badan, zakat pribadi yang syaratnya tidak terlalu 

neko-neko, yang paling penting ada makanan yang bisa dimakan 

menjelang Idul Fitri hingga hari raya Idul Fitri. Dengan demikian akan 

muncul motivasi pada dirinya untuk berusaha lebih keras kelak tidak lagi 

menadahkan tangannya kepada orang lain. 

Setelah membayar zakat fitrah sudah pasti ada hikmah yang di dapatkan. 

Adapun hikmah dari zakat fitrah itu sendiri terdapat 2 hikmah, yaitu: 

1) Membersihkan Jiwa dan Menyempurnakan Pahala Puasa 

Zakat fitrah selain mempunyai fungsi berbagi kebahagian dengan 

orang yang kurang mampu di hari yang bahagia, zakat fitrah juga 

dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan pahalanya orang 
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yang menjalankan puasa ramadhan.
35

 Zakat mengandung nilai pendidikan 

dan social merupakan bentuk penyucian diri seseorang dari sifat pelit atau 

kikir.
36

 Menyucikan diri dari sifat kebakhilan, sebab kebakhilan termasuk 

dalam muhlikat (sifat-sifat yang menjerumus ke dalam kebinasaan). 

Sabda Nabi Saw: 

 َِ إِْعَجبةُ  اْلَوْسءِ  بٌْفِس َّ  ًْٓ َُ َّ ِْلَِكبثٌ  ُشح   ُهطَبٌع، ُهتَّبٌَع،  حاَلثٌ  ُه
Artinya: “tiga hal termasuk muhlikat: kebakhilan yang dituruti, hawa 

nafsu yang diikuti, dan kebanggaan seseorang akan dirinya 

sendiri.” (HR. at-Thabraniy di dalam al-Mu’jam al-Kabiir)
37

 

 

Firman Allah:  

َهي يَُْق  َّ ًَفُِسُكۡنۗۡ  أًَفِمُْْا َخۡيٗسا ِّلِّ َّ أَِطيُعْْا  َّ ٱۡسَوُعْْا  َّ َ َهب ٱۡستَطَۡعتُۡن   فَٱتَّمُْْا ٱَّللَّ

ئَِك ُُُن ٱۡلُوۡفلُِحَْى 
َٰٓ لَ  ّْ ُ   ٦١ُشحَّ ًَۡفِسَِۦ فَؤ

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut 

kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah 

harta yang baik untuk dirimu. Dan barang sisapa dijaga 

dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang yang 

beruntung.”(QS. At-Taghabun: 16)
38

 

 

Maksud ayat ini kerahkanlah wahai orang-orang beriman, usaha 

dan upaya kalian dalam bertakwa kepada Allah, dengarkanlah Rasulullah 

dengan perenungan dan tafakur. Taatilah perintahnya dan jauhilah 

larangannya. Infakkanlah sebagian dari apa yang yang Allah rizkikan 

kepada kalian, niscaya itu lebih baik bagi kalian. Barang siapa selamat 
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dari kekikiran dan kebakhilan terhadap apa yang lebih dari kebutuhanny, 

maka mereka adalah orang-orang yang beruntung meraih semua kebaikan 

dan segala apa yang diharapkan.
39

 

Maksud dari ayat dan hadist diatas beruntunglah orang-orang yang 

menjaga dirinya dari sifat kebakhilan. Sifat bakhil hanya akan hilang jika 

seseorang membiasakan diri untuk menafkahkan hartanya. Sebab 

kecintaan akan sesuatu tidak akan berhenti kecuali dengan memaksa hawa 

nafsu agar terpisah darinya, sampai hal ini menjadi kebiasaan. Akan 

dalam makna ini zakat adalah perbuatan yang menyucikan pelakunya dari 

kejahatan sifat kebakhilan yang membinasakan. Penyucian yang timbul 

darinya adalah sekedar banyak atau sedikitnya uang yang dinafkahkannya 

dan sekedar besar atau kecilnya kegembiraan ketika mengeluarkannya di 

jalan Allah Swt.
40

 Zakat mengikis sifat tercela yang kemungkinan 

melekat pada diri seseorang serta melatih diri untuk bermurah hati serta 

suka memberi. Orang-orang yang di jaga kekikiran maka dia beruntung 

dan berhasil.
41

 

Zakat fitrah mulai di syariatkan pada bulan Sya‟ban tahun ke-2 

Hijriyah untuk menjadi pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan 

ataupun perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan keji yang 
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mungkin telah dilakukan dalam bulan puasa serta untuk menjadi 

penolong bagi penghidupan orang fakir dan orang yang butuh.  Abu daud, 

ibnu majah dan ad-daraquthni meriwayatkan dari ibnu abbas:  

َعيِ  ُ  َزِضيَ  َعبَّبضٍ  اِْبيِ  َّ ِ  َزُسْلُ  فََسضَ  – بَل:لَ  َعٌَُِْوب للََاَّ  – ّسلن عليَ للَا لٔص – للََاَّ

َِْسةً  اَْلفِْطِس; َشَكبةَ  بئِنِ  طُ ِْ, ِهيَ   لِلصَّ فَِج, اَللَّْغ السَّ طُْعَوتً  َّ اٍُ  –.....لِْلَوَسبِكيي َّ َّ  أَبُْ َز

َد, ُّ اْبيُ  َدا َّ ,َْ َحَُ  َهبَج َصحَّ  اَْلَحبِكن َّ
Artinya: Dari Ibnu „Abbas radhiyallahu „anhuma, ia berkata, “Rasulullah 

Saw. telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang 

yang berpuasa dari segala perkataan keji dan sia-sia dan untuk 

menjadi makanan bagi orang-orang miskin….” Diriwayatkan 

oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Al Hakim. 

(HR. Ibnu Majah no. 1827, Abu Daud no. 1609).
42

 

 
Membersihkan jiwa manusia dari berbagai sifat yang kurang baik 

seperti sombong, angkuh, kikir dan pelit. Demikian juga membersihkan 

manusia dari ucapan dan perbuatan yang keji atau tidak bermanfaat 

selama bulan suci ramadhan.
43

 Menjaga kesehatan hati merupakan 

Mediasi dalam meningkatkan iman kepada Allah SWT. Menumbuhkan 

rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan 

menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan 

harta yang dimiliki.
44

  

Berdasarkan hadis yang berasal dari Mahmud bin Khalid di atas 

adalah untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari perkara yang 

merusak puasanya, seperti perkataan-perkataan kotor atau jorok seperti 
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mengumpat dan mencaci serta perkataan kotor lainnya. Membangun 

kepedulian kepada orang yang lemah (fakir miskin).
45

  

Zakat fitrah dapat menyempurnakan pahala puasa hal ini 

disebabkan, puasa itu selain menahan lapar dan dahaga, juga menahan 

anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Jika hanya menahan lapar dan 

dahaga, namun tetap melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, 

maka hal itu dapat mengurangi nilai ibadah puasa ramadhan dan insya 

allah kekurangan itu bisa ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah, 

sebagaimana sujud sahwi berfaidah menyempurnakan dalam shalat. 

Dalam hadist dikatakan, zakat fitrah itu sangat urgensi ( penting ) karena 

pahala puasa ramadhan tergantung zakat fitrah sebagaimana sabda 

baginda rasulullah saw : 

اْ  َّ وآِء  ِِْس َزَهَضبَى ُهَعلٌَّك بَْيَي السَّ ُم َش ْْ بَِصَكبِةاْلفِْطسَص الَيُْسفَُع ااِلَّ َّ الَْزِض   
Artinya: “Puasa bulan Ramadhan (pahalanya) tergantun antara langit 

dan bumiserta tidak diangkat ke lamgit, kecuali dengan 

mengeluarkan zakat fitrah.” (HR.Abu Hafs bin Syahin )“
46

 

  

Maksud dari hadits ini dari kalimat “tidak diangkat” (laa yurfa‟u) 

yang berarti sebagai kinayah dari sempurnanya puasa Ramadhan itu 

tergantung dikeluarkannya zakat fitrah, bukan berarti tanpa zakat fitrah 

puasa Ramadhan tidak diterima oleh allah swt. Dan tetap menggantung di 
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antara langit dan bumi.
47

 Maka beruntunglah orang yang membayar zakat 

fitrah itu, terdapat dalam firman allah swt: 

  ٔ ٔ    ٦١لَۡد أَۡفلََح َهي تََصكَّ َذَكَس ٱۡسَن َزبَِِّۦ فََصلَّ َّ٦١  
Artinya: “sungguh telah menang orang yang mengelarkan zakat 

(fitrahnya) menyebut nama tuhan (mengucap takbir, 

membesarkan Allah) lalu ia mengerjakan shalat (hari raya idul 

fitri).(QS. Al-A‟la 87: 14-15)
48

 

 

Maksud dari ayat ini adalah “sungguh beruntunglah orang yang 

membersihkan diri (dengan beriman)”, yakni menang dan beruntunglah 

orang yang membersihkan diri dari kesyirikan, kedzaliman, dan akhlak-

akhlak tercela. “dan dia ingat nama rabbnya, lalu dia shalat,” yakni 

orang yang memiliki sifat selalu ingat kepada Allah SWT. Dan hatinya 

terpatri dengan dzikir sehingga hal itu mengharuskannya mengerjakan 

segala sesuatu yang dirihai Allah khususnya shalat yang merupakn neraca 

keimanan. Sedangkan yang menafsirkan firman Allah “orang yang 

membersihkan diri” dengan arti mengeluarkan Zakat fitrah dan “dia ingat 

nama Tuhannya, lalu dia shalat” Id.
49

 

Ayat ini menurut riwayat Ibnu Khuzaimah diturunkan berkenaan 

dengan zakat fitrah, takbir hari raya puasa dan shalat id. Diambil 

pengertian dari ayat ini, bahwa zakat fitrah adalah salah satu perintah 
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agama dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dan kemenangan. 

Sa‟id Ibnu Musayyab dan Umar Ibnu Abdil Aziz mengatakan “zakat yang 

dimaksud ayat ini adalah zakat fitrah.” Al-Hafizh dalam Fatul Bari 

mengatakan, di tambah nama zakat ini dengan kata fitri, karena 

diwajibkan setelah selesai mengerjakan puasa ramadhan.  

Jelaslah dalam ayat ini bahwasannya orang-orang yang membayar 

atau mengeluarkan zakat fitrah pada bulan rahmadhan, mengucapkan 

takbir dan mengerjakan shalat idul fitri, mendapat keuntungan 

kemenangan dari ibadah-ibadah yang dijalani selama bulan ramadhan 

khususnya pada zakat fitrah.
50

 Mediasi dalam meningkatkan iman kepada 

Allah SWT, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, 

menghilangkan sifat kikir, rakus, dan menumbuhkan ketenangan hidup, 

membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
 51

 

2) Membahagiakan orang-orang yang tidak mampu 

Membagi kebahagiaan dan kasih sayang dengan orang-orang faqir 

dan miskin. Rasululloh SAW bersabda: 

ُُنْ  ْْ َؤالِ  ُذلِّ  َعيْ  أَْغـٌُ مِ  ََُرا فِي السُّ ْْ  اْلـيَ

Artinya: ”Kayakan mereka (fuqoro‟) dari “kehinaan meminta dihari 

ini” (HR. Daruquthni dan Baihaqi)
52
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Maksudnya pada hari raya Idul Fitri yang merupakan  hari 

kemenangan bagi ummat islam, hendaklah semua menyambut dengan 

bahagia. Untuk itu rosululloh menyerukan pada orang-orang kaya agar 

menolong dan membahagiakan para Fuqoro‟ supaya pada hari itu mereka 

tidak lagi mengalami kesusahan mencari harta  dengan mengemis. Telah 

disebutkan pula pada hadist sebelumnya bahwasannya Rasulullah Saw. 

telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan yang berpuasa dari 

omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta memberi 

makanan pada orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya 

sebelum shalat (`Id) maka zakatnya adalah diterima. Dan barangsiapa 

yang melaksanakannya setelah shalat maka ia shadaqah sebagaimana 

shadaqah biasa lainnya.”  

Berdasarkan hadis yang berasal dari Mahmud bin Khalid di atas 

adalah Pertama, untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa dari perkara 

yang merusak puasanya, seperti perkataan-perkataan kotor atau jorok 

seperti mengumpat dan mencaci serta perkataan kotor lainnya. Kedua, 

Membangun kepedulian kepada orang yang lemah (fakir miskin). Zakat 

fitrah Juga menjadikan bahagia orang-orang fakir-miskin karena dalam 

pandangan Islam tidak layak di hari kemenangan, kegembiraan umat 

Islam masih ada sebagian muslim lainnya yang bersedih karena persoalan 

kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi di hari bergembira tersebut.
53
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sehingga mereka dapat juga menikmati gembira hari yang mulia.
54

 

Menolong, membantu, membina mereka, terutama fakir miskin, ke  arah 

kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada 

Allah SWT. Terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan 

sifat iri dengki, dan hasad.
55

  

Quraish Shihab mengatakan, secara luas mengungkapkan dampak zakat 

bagi kehidupan. Pertama, mengikis habis sifat-sifat di dalam jiwa seseorang dan 

melatihnya untuk memiliki sifat-sifat dermawan dan menghantarkannya 

mensykuri nikmat, sehingga pada akhirnya ia dapat menyucikan diri dan 

mengembangkan kepribadiannya. Kedua, menciptakan ketenangan dan 

ketenteraman, bukan saja kepada penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat. 

Kedengkian dapat muncul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan pada saat 

melihat seseorang yang berkecukupan tanpa mau mengulurkan bantuan kepada 

mereka yang sangat membutuhkan. Sikap ini melahirkan permusuhan terbuka 

yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada 

gilirannya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.
56

 

Jadi, apabila seseorang telah memahami kewajiban berzakat
57

 Sebagai 

manusia muslim semestinya mengimani bahwa diantara lambungnya ada yang 

dinamakan hati. Bahwa yang menyangkut kebahagiaan hati, kesenangn hati itu 
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ditangguhkan atas kelanggengan dalam menaklukkan hati tersebut, dan selalu 

tetap menjalankanya kepada jalan yang lurus, maka dengan iman dan amal 

shaleh lah hati menjadi suci, baik, bersih, dan bahwa kecelakaannya itu 

berhubungan erat dengan kerusakan hati itu sendiri dan membuat hati itu 

berpaling dari jalan yang lurus. Seperti firman Allah Swt.: 

َِب لَۡد أَ   ى  َِب  ٩ۡفلََح َهي َشكَّ ى  لَۡد َخبَة َهي َدسَّ َّ٦١ 
Artinya: “Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu). Dan 

sungguh rugi orang yang mengotorinya.”(QS. Asy-Samys: 9-10)
58

 

 

Maksud ayat ini bahwasannya “sungguh beruntung orang yang 

menyucikan jiwa itu” yakni menyucikan dirinya dari berbagai dosa, 

membersihkannya dari berbgai aib, dan meningkatkannya dengan ketaatan dan 

ilmu yang bermanfaat sera amal baik. “dan sungguh merugilah orang yang 

mengotorinya,” yakni menyembunyikan jiwanya yang mulia yang tidak 

sebenarnya dengan menghempaskannya dan menyembunyikannya dengan 

kekotoran, kerendahan, dan mendekatkannya dengan berbagai aib dan dosa, 

meninggalkan sesuatu yang bisa menyempurnakan dan menumbuhkannya, serta 

menggunakan sesuatu yang memperkeruh dan mengotorinya.
59

   

Pentingnya pendidikan jiwa oleh karena itu, hidupnya seorang muslim 

selamanya harus mendidik jiwa, membersihkan, mensucikannya karena hal itu 

pertama kali yang harus dididik. Maka seorang muslim harus membuat etika 
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yang dapat membersihkan dan mensucikan kotoran-kotoran jiwa, 

menjauhkannya dari tekad-tekad yang buruk, ucapan, dan perbuatan yang 

merusak dan memeranginya siang malam, menahannya pada setiap saat, dan 

membawanya pada perbuatan baik dan menjuruskannya kepada ketaatan dengan 

sebenar-benarnya.
60

 

Zakat memperkukuh hubungan kepada Allah SWT. Zakat berarti 

pelaksanaan salah satu perintah Allah SWT yang jika perintah-Nya dilaksanakan 

menjadi salah satu indikasi kedekatan manusia kepada Allah SWT. Zakat 

memperkukuh hubungan antara kita dengan Allah SWT karena zakat merupakan 

nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah SWT. Zakat juga memperkukuh 

hubungan sesama muslim. Zakat merupakan salah satu bentuk kepedulian 

seorang muslim kepada muslim lainnya yang memerlukan bantuan zakat dapat 

menjembatani kesenjangan anatara yang kaya dengan yang miskin.
61

 

Penulis menyimpulkan zakat fitrah mulai di syariatkan pada bulan 

sya‟ban tahun ke-2 hijriah untuk menjadi pensuci bagi orang yang berpuasa dari 

perbuatan atau perkataan yang sia-sia dan perkataan yang keji yang mungn telah 

dilakukakan dalam bulan puasa serta untuk menjadi penolong bagi penghidupan 

orang-oang fakir dan orang yang membutukan.
62

 Zakat fitrah merupakan ibadah 

utama yang di dalamnya mengandung berbagai aspek, spiritual, maupun social.  
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Pesan pendidikan rohani atau pendidikan spiritual, semangat tentang perlunya 

mewujudnya masa depan yang lebih baik dalam segala bidang kehidupan. Untuk 

mewujudkan hal ini diperlukan modal keimanan yang kokoh, kebersihan jiwa, 

membangun solidaritas dan silaturahmi yang kokoh serta dengan menegakkan 

ajaran dasar keadilan dalam seluruh aspek kehidupan sesuai petunjuk al-qur‟an 

dan sunnah.
63

  Dengan zakat fitrah maka akan membentuk hubungan manusia 

dengan Allah SWT, dan mendorong mereka untuk kembali kepada Allah pada 

setiap saat, adalah kaidah pokok pendidikan Islam. Manusia yang ingin 

diciptakan oleh pendidikan ini adalah insan yang dalam semua amalnya selalu 

berhubungan dengan Allah SWT. Atas dasar ini, maka pendidikan Islam 

memusatkan perhatiannya kepada pembentukan individu muslim agar melakukan 

amal sholeh dalam dirinya, yaitu dengan mengembangkan kemampuan akal 

sampai ketingkat kematangan baik dalam bidang agama, maupun bidang sosial.
64

  

Setelah membayar zakat fitrah maka timbul Nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terkandung dalam bimbingan rohani bahwa pendidikan rohani adalah 

pendidikan yang menguatkan hubungan hamba dengan Tuhan yang dilakukan 

dengan menggiatkan ibadah kepada Allah Swt. sehingga terjalin hubungan baik 

dengan-Nya dan menjalin hubungan yang baik terhadap sesama manusia.  Salah 

satunya dapat dilihat dari keagamaan yaitu nilai pendidikan ibadah seperti sholat 
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di awal waktu, tidak melalaikan sholat, sholat berjamaah dan menjalankan 

sholat-sholat sunat, puasa penuh selama bulan Ramadhan, membaca Al-Qur‟an 

dan membaca sholawat.  Nilai social yang di dapatkan seperti Solidaritas social 

dan silaturahmi dilambangkan dengan membayar zakat fitrah di akhir selesainya 

berpuasa, memiliki rasa simpati dan kasih sayang sesama manusia. Perlunya 

membangun solidaritas dan silaturahmi ini sejalan pula dengan fitrah manusia 

sebagai makhluk social yang dalam proses kelangsungan hidupnya, tidak ada 

jalan lain kecuali harus membangun kerja sama yang baik dengna seluluh umat 

dalam segala hal kebaikan dan kasih sayang. Sejak mulai dilahirkan sampai 

meninggal manusia membutuhkan bantuan orang lain. 

Perlu disadari pula bahwa zakat fitrah bukanlah solusi untuk 

mengentaskan kemiskinan, namun sekedar mengatasi kesulitan sesaat atau 

kesusahan makan orang miskin selama satu atau dua hari di saat orang lain 

bergembira merayakan kemenangan (Idul Fitri). Di sinilah adanya sikap peduli 

social yang dibangun melalui zakat fitrah, rasa kebersamaan, kebahagiaan bukan 

hanya dinikmati oleh segolongan orang saja tetapi juga harus dirasakan oleh 

semua orang. Islam mengajarkan orang Islam itu bagaikan sebatang tubuh. 

Apabila ada anggotanya yang sakit, maka anggota yang lain juga ikut merasakan 

sakit.
65

 Lebaran atau Idul Fitri adalah momentum merajut kesalehan sosial. 

Setelah kesalehan ritual diperjuangkan umat Islam selama sebulan penuh dengan 

melaksanakan puasa, tarawih, tadarus Alquran, tahajjud, dan iktikaf, maka 
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Lebaran atau Idul Fitri adalah saat yang tepat untuk mewujudkan kesalehan 

sosial. Kesalehan sosial adalah perilaku manusia yang menebarkan kemanfaatan 

dan menghindarkan kerusakan bagi orang lain. Kesalehan sosial dimulai dengan 

menunaikan zakat fitrah sebagai simbol kepedulian Islam terhadap nasib orang-

orang fakir miskin.  

Jadi seorang muslim yang hendak meningkatkan keimanannya bisa 

memperolehnya dengan meningkatkan penunaian ibadah zakat fitrahnya. 

Peningkatan spiritual yang umumnya di awali dengan pengalaman-pengalaman 

lahiriah yang sesuai dengan syariah yang benar. Kemudian setahap demi setahap 

dirinya berusaha untuk mengungkapkan dan menapak kenikmatan suatu ibadah
66
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas pada BAB IV dapat 

disimpulkan bahwa: Kesimpulan dari fungsi zakat fitrah bagi setiap muslim di 

atas, yaitu bagi orang yang memberikan zakat (muzakki), bagi pengatur zakat 

(amil zakat), dan bagi penerima zakat (mustahiq).  

a. Bagi muzakki, zakat fitrah dapat membersihkan jiwanya dari segala 

penyakit, seperti dosa, kekerasan social, dan sikap acuh atas penderitaan 

yang dialami oleh orang-orang yang perlu dibantu. Bagi hartanya yang 

telah dizakatkan tersebut akan membawa kebajikan bagi orang yang 

bersangkutan serta keluarganya, dan juga akan memberikan berkah bagi 

yang lain yang diharapkan memperoleh ridha dari Allah. Yusuf Qhardawi 

mengatakan kadangkala saat berpuasa ramadhan orang-orang begitu sulit 

menjaga mulut dan perbuatannya yang tidak bermanfaat padahal puasa 

yang baik harusnya bisa menjaga hal-hal yang tidak dinginkan, termasuk 

semestinya tidak bicara buruk-buruk, tidak marah-marah, anggota 

tubuhnya tidak digunakan untuk tujuan jelek. Karena itu, muncul zakat 

fitrah ini mudah-mudahan bisa membersihkan kotoran kotoran hati yang 

tidak di inginkan. 
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b. Bagi amil zakat, Amil zakat sangat diperlukan mengingat ada masyarakat 

yang memiliki harta tetapi tidak tahu akan kewajibannya dan cara 

menyalurkannya, ada pula yang mengetahui kewajiban zakat tetapi 

sengaja tidak mau mengeluarkan zakat (kikir). Beranjak dari 

ketidaktahuan dan keengganan orang kaya yang seharusnya 

mengeluarkan zakatnya inilah keberadaan amil (pengurus zakat) 

diperlukan. Posisi amil di sini sekaligus menjembatani orang kaya dengan 

orang miskin. Maksudnya amil zakat dapat meneggakan meratakan zakat 

fitrah kepada fakir miskin dengan adil.   

c. Bagi mustahiq, yakni setiap muslim yang paling miskin sekalipun, dapat 

merasakan indahnya kebahagiaan memberi sedekah dan kebahagian bisa 

berbagi. Seseorang yang paling miskin sekalipun, tidak hanya menjadi 

penerima sedekah semata-mata, setidaknya sekali dalam setahun 

menjelang menjelang Idul Fitri bisa menunaikan zakat fitrahnya. Sebab 

zakat fitrahlah zakat badan, zakat pribadi yang syaratnya tidak terlalu 

neko-neko, yang paling penting ada makanan yang bisa dimakan 

menjelang Idul Fitri hingga hari raya Idul Fitri. Dengan demikian akan 

muncul motivasi pada dirinya untuk berusaha lebih keras kelak tidak lagi 

menadahkan tangannya kepada orang lain. 

 

 

 



97 

 

B. Saran  

Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut:  

1. Bagi pembaca 

Dengan membaca skripsi ini diharapkan pembaca mengetahui dan 

memiliki gambaran yang jelas mengenai zakat fitrah dan dampaknya bagi 

kehidupan. Diharapkan skripsi ini dapat menambah referensi untuk 

penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat melatih kemampuan meneliti, menganalisis tentang damapak zakat 

fitrah terhadap pendidikan rohani muslim, penulisan skripsi ini dapat 

digunakan sebagai tolak ukur bagi peneliti untuk mengetahui seberapa 

besar pengetahuan dan kemampuan si peneliti dalam menganalisis, serta 

menyajikannya dalam suatu karya ilmiah yang objektif. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT,yang 

senantiasa mencurahkan Rahmat dan Kasih sayang-Nya, serta nikmat dan 

kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini kian menambah 

khazanah keilmuan bagi siapa saja yang memiliki kesadaran dan kondisi masa 

depan pendidikan islam khususnya di Indonesia, untuk selalu menempatkan 

konsep keilmuan secara proporsional sejalan dengan nilai-nilai agama islam. 
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Penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini 

semua disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis, oleh 

sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan 

demi perbaikan skripsi ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu baik moril maupun materil, sehingga terselesainya skripsi 

ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada 

umumnya, semoga Allah SWT melindungi kita semua, Aamiin. 
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