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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada aktifitas Khuruj Jama’ah  Tabligh

di Kota Kendari tentang pemberian Nafkah terhadap keluarga dalam perspektif

Maqâshid Al-Syari’ah memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jama’ah Tabligh memandang nafkah terdiri dari dua yakni nafkah bathiniyah

yang meliputi pembelajaran agama kepada keluarga. Sedangkan nafkah

lahiriyah terdiri dari materi dan biologis. Kebutuhan materi berupa makan dan

minum, pakayan dan tempat tinggal merupakan tanggung jawab seorang suami

sebagai kepala keluarga. Sedangkan nafkah biologis meliputi hubungan suami

dan istri. Dalam pelaksanaan Khuruj fì sabilllah nafkah agama (batiniyah)

sedangkan nafkah lahiriyah berupa materi terpenuhi, sedangkan nafkah biologis

tidak.

2. Khuruj fì sabilllah memiliki dampak positif dan dampak negative bagi anak,

istri dan masyarakat. Hidupnya amalan agama bagi istri, anak dan masyarakat

merupakan dampak positif. Adanya keluarga yang terlantar merupakan dampak

negatif. Jika seorang mengikuti tertib da’wah dengan baik, maka akan

mendatangkan manfaat dan maslahat bagi pribadinya dan umat. Sebaliknya jika

seseorang berda’wah tidak menuruti tertib maka akan mendatangkan mudharat

dan fitnah bagi individu dan umat.

3. Pandangan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pemberian Nafkah Terhadap

Keluarga Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarīah : (Studi Kasus Aktifitas

Khuruj Jama’ah Tabligh Di Kota Kendari) karena Maqashid al-syari’ah atau
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tujuan hukum Islam adalah ada yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai.

tetapi ketika melihat fenomena Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga Dalam

Perspektif Maqāsid Al-Syarīah : (Studi Kasus Aktifitas Khuruj Jama’ah

Tabligh Di Kota Kendari) ketika lebih melihatnya lebih mendalam memang

mengandung lebih banyak kemaslahatan. Sehingga dalam rangka memelihara

lima unsur pokok yang harus dilindungi dan dipelihara, yaitu Hifdz Ad-

Din (Memelihara Agama), Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa), Hifdz

Al’Aql (Memelihara Akal), Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan), Hifdz Al-

Maal (Memelihara Harta), ini terpelihara pada Aktifitas Khuruj Jama’ah

Tabligh Di Kota Kendari

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian pemberian nafkah terhadap keluarga ditinjau

Maqâsid Syari’ah; studi kasus aktivitas Khuruj Fî Sabilillah  Jama’ah Tabligh di

Kota Kendari maka implikasi untuk Hukum Islam adalah:

1. Memberikan pemahaman yang jelas kepada segenap masyarakat bahwa

Jama’ah Tabligh merupakan gerakan da’wah yang tidak bertentangan dengan

Hukum Islam dan ideology bangsa.

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Jama’ah Tabligh

memperhatikan nafkah keluarganya, baik nafkah Batiniyah (agama) dan nafkah

Lahiriyah (materi dan biologis).

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa gerakan da’wah Jama’ah

Tabligh memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif ditentukan
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oleh sejauh mana mereka mengikuti tertib atau arahan dalam da’wah, bila tidak

mengikuti tertib atau arahan da’wah maka menimbulkan dampak negatif.

4. Memberikan pemahaman kepada para aktifis da’wah yang lain bahwa dalam

pemberian nafkah keluarga, Jama’ah Tabligh sesuai dengan Tinjauan Maqâsid

Syari’ah baik dari segi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti sangat meyadari bahwa karya ini sungguh jauh dari kesempurnaan.

Adapun keterbatasan peneliti dalam mengobservasi pemberian nafkah kepada

keluarga ditinjau dari Maqâshid Al-Syari’ah; studi kasus aktifitas Khuruj Jama’ah

Tabligh Kota Kendari adalah keterbatasan waktu, dalam melakukan penelitian pada

pandangan Jama’ah Tabligh terhadap nafkah, dampak positif dan dampak negative

serta tinjauan Maqâshid Al-Syari’ah terhadap nafkah.

D. Saran

1. Bagi akademisi

a. Perlu adanya pemahaman tentang da’wah dan pola pergerakanya

utamanya pada Jama’ah Tabligh.

b. Memberi motivasi serta semangat bagi pergerakan da’wah Jama’ah

Tabligh dengan tidak mengabaikaan kepentingan nafkah.

2. Bagi Masyarakat

a. Mengoreksi kembali pemahaman bahwa pergerakan da’wah Jama’ah

Tabligh tidak menyimpang dari ajaran Islam

b. Memberikan pemahaman bahwa Jama’ah Tabligh tidak mengabaikan

kepentingan nafkah
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3. Bagi Jama’ah Tabligh

a. Meningkatkan perhatian tentang nafkah kepada keluarga sebelum khuruj

fî sabilillah

b. Setiap aktivis Jama’ah Tabligh harus mengikuti tertib da’wah yang telah

ditentukan oleh ulama.


