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ABSTRAK 
 
 

 Skripsi adalah hasil penelitian lapangan tentang “STUDI HUKUM ISLAM 
TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH OLEH REMAJA MASJID 
(REMAS) AL-QADR PEPELEGI WARU SIDOARJO.” Penelitian ini bertujuan 
untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengelolaan zakat fitrah oleh remaja 
masjid Al-Qadr Pepelgi Waru Sidoarjo? dan bagaimana analisis hukum islam 
terhadap pengelolaan zakat oleh remaja masjid (REMAS) Al-Qadr Pepelegi? 
Data penelitian ini diperoleh dari panitia zakat fitrah/ pengurus remaja masjid 
al Qadr Pepelegi Waru Sidoarjo tahun 2010 yang menjadi subyek penelitian. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan interview. 
Data penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan teknik telaah pustaka dengan 
menggunakan pola piker deduktif  yaitu di awali dengan mengemukakan 
teori-teori, dalil dari ayat al Quran dan Hadits yang terkait dengan hukum 
zakat fitrah. Kemudian dipakai untuk menganalisis kenyataan yang bersifat 
khusus untuk diketahui kesimpulannya. 
 Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan 
zakat fitrah oleh remaja masjid al Qadr Pepelegi Waru Sidoarjo dalam 
pengumpulan zakat fitrah sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Tapi 
sebagian jamaah di masjid al Qadr Pepelegi ada yang membayar beras dan 
ada yang membayar uang. Dalam pendistribusian zakat fitrah yang dikelola 
oleh remaja masjid di mana mereka yang masih belum memahami konteks 
zakat fitrah menurut syariah, akibatnya dalam pembagian zakat fitrah tidak 
efesien dan tidak teratur dalam pendapatan dan pengeluaranya, di sebabkan 
sebelum zakat dibagikan kepada ashnaf, zakat tersebut sebagian dimasukkan 
dalam kas remaja masjid dan dibelikan 1 (satu)set komputer dengan 
beranggapan menjadi fi sabilillah. Pengelolaan zakat fitrah oleh remaja 
masjid al Qadr pepelgi jika di analisis dalam hukum Islam adalah tidak boleh, 
karena amil yang selaku remaja masjid mengambil bagian lebih banyak dari 
ashnaf yang ditentukan pembagiannya untuk membeli 1 set komputer dengan 
berpedoman sebagai hak fi sabilillah. 
 Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan bagi pengurus remaja 
masjid (amil) dalam proses pembagian zakat, sebaiknya di fokuskan kepada 
fakir dan miskin terlebih dahulu yang menurut kesejahteraan lebih 
membutuhkan. Selain itu diharapkan bagi pengurus remaja masjid untuk 
mengadakan musyawarah kepada seluruh pengurus masjid untuk mengetahui 
berapa takaran zakat baik berupa beras dan uang kepada fakir dan miskin. 
Supaya pendistribusian zakatnya bias tersalurkan dengan maksimal kepada 
ashnaf yang berhak menerimanya. 
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KATA PENGANTAR 

 

  بـــسم اهللا الرحمن الرحـــیم

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kita 

semua, semoga shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad 

SAW yang telah memberikan teladan dalam kehidupan yang sempurna agar manusia 

mengikuti dan meneladani untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Atas 

nikmat Allah jualah sehingga skripsi yang berjudul : STUDI HUKUM ISLAM 

TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH OLEH REMAJA MASJID 

AL QADR PEPELEGI WARU SIDOARJO 

ini dapat terselesaikan oleh penulis walaupun kurang sesuai dengan waktu 

yang ditentukan.  

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin sampaikan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat. 

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. A’la M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya. 

2. Dr. H. Ahmad Faishol Haq, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan 
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3. Bapak Abdul Hakim, S.Ag, M.Ei. Selaku dosen pembimbing penulis, yang 

dengan rendah hati mau memberi petunjuk dan membimbing kepada penulis. 

4. Dra. Nurhayati M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Dra. Hj. Suqiyah 

Musyafa’ah M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan 

5. Bapak. H. Abu Dzarrin Al Hamidy M.Ag, selaku wali study penulis selama lima 

tahun. 

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan sumbangan  

ilmu kepada penulis. 

7. Kepada Ayah, merupakan suatu kebanggaan terlahir jadi salah satu Puteramu. 
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8. Kepada Ibu, yang selalu ada disetiap doa-doa mu, penulis hanya berharap bisa 

membuat Ibu tersenyum bangga punya anak seperti penulis. 

9. Buat adik-addikku tercinta, Asmaul Chusnah dan Asmaul Chusniah kalian adalah 

ikatan yang paling berharga yang pernah kumiliki.  

10. Buat Sang Penyejuk Rizky Khoirun Nisa’, semoga engkau memang tercipta untuk 

penulis. 

11. Sahabat-sahabat PMII Syariah, Gofur, Amir, Hoppy, Maulida, Salim, dkk.. 

Semoga suatu saat kita bertemu diranah gerakan yang lebih riil untuk membela 

kaum mustad’afin. 

12. Dan sahabat-sahabat JHMS, berkat kalian kita bisa lebih Dinamis. 

13. Teman sekosma, dan best frends veteran empat tahun ternyata begitu indah 

bersama kalian. 

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para 

pembaca pada umumnya. Amin  
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