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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Implementasi Pembelajaran 

Secara sederhana implementasi pembelajaran dapat diartikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan dalam pembelajaran. Secara garis besar, implementasi 

pembelajaran merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

disusun secara matang dan terperinci dalam melakukan proses pembelajaran.1  

Menurut Asep Jihad, implementasi pembelajaran adalah suatu proses 

peletakan ke dalam praktek tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas 

baru bagi orang dalam mencapai atau mengharapkan perubahan.2  

Sedangkan menurut Hamzah, implementasi pembelajaran adalah menerapkan 

proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi.3 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa impelementasi 

pembelajaran adalah proses penerapan dalam pembelajaran untuk melaksanakan ide, 

program atau seperangkat aktivitas baru dengan mengharapkan ada perubahan dalam 

diri orang yang diajarkan. 

 

 

                                                 
1 Nurdin dan Usman, Implementasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 34  
2 Asep Jihad dan Abdul Haris, Op. Cit, hal. 26 
3 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 2 
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B. Kecerdasan Logis-Matematis 

1. Pengertian Kecerdasan Logis-Matematis 

Kecerdasan logis-matematis atau dikenal dengan istilah kecerdasan angka 

termasuk kemampuan ilmiah (scientific) yang sering disebut dengan berpikir 

kritis. Menurut Smith, orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung melakukan 

sesuatu dengan data untuk melihat pola-pola dan hubungan. Selain itu, mereka 

juga sangat menyukai angka-angka dan dapat menginterprestasi data serta 

menganalisis pola-pola abstrak dengan mudah. Berpikir induktif, deduktif, dan 

rasional merupakan ciri yang melekat pada orang yang memiliki kecerdasan 

logis-matematis. Oleh karena itu, orang yang kuat dalam kecerdasan ini sangat 

senang berhitung, bertanya, dan melakukan eksperimen.4 

Anita E. Woolfolk mengatakan kecerdasan logis-matematis adalah 

kemampuan untuk belajar mengolah angkah dengan baik dan kemampuan untuk 

beradaptasi dengan lingkungan pada umumnya agar berpendapat yang baik.5  

Kemudian menurut Gardner, kecerdasan logis-matematis merupakan 

kemampuan untuk situasi baru serta kemampuan untuk belajar dari pendapat-

pendapat atau pemikiran yang logis.6 

Sedangkan menurut Jarot Wijanarko, kecerdasan logis-matematis 

merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah angka seperti menambah, 

menjumlah, membagi, dan perkalian. Kecerdasan Logis-Matematis ini juga dapat 

                                                 
4 Ibid., hlm. 6 
5 Suroso, Smart Brain, (Surabaya: SIC, 2010), hal. 51 
6 Muhammad Alwi, Op. Cit, hal. 119 
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diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir ‘sebab-akibat’, ‘jika-

maka’, dan berpikir kritis.7 Dan menurut Suroso, Kecerdasan Logis-Matematis 

yaitu kemampuan untuk menalar dan menghitung.8  

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Kecerdasan 

Logis-Matematis merupakan kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk berpikir 

kritis, logis dan dapat mengolah angkah dengan baik dalam proses pembelajaran. 

 
2. Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Logis-Matematis 

Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal pada anak melalui 

pembelajaran berbasis kecerdasan logis-matematis pada kegiatan pembelajaran 

tentu ada langkah yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh guru. 

Muhammad Yaumi menjelaskan prosedur tindakan yang dilakukan dalam 

persiapan dan pelaksanaan pembelajaran berbasis kecerdasan logis-matematis 

dalam kelas sebagai berikut : 

a. Guru merumuskan pertanyaan atau membuat daftar patokan pertanyaan yang 
mencangkup konsep, asumsi, alasan, perspektif, implikasi, dan pertanyaan 
tentang pertanyaan. 

b. Guru menanyakan tentang konsep dari suatu objek yang mencangkup maksud, 
makna, hakikat, hubungan, dan contoh-contoh, kemudian peserta didik 
menjawab pertanyaan tersebut. 

c. Guru mengembangkan pertanyaan tentang asumsi yang mendasari alasan 
seputar subjek yang ditanyakan dan peserta didik menjelaskan pertanyaan 
tersebut. 

d. Guru kemudian menanyakan tentang fakta-fakta yang secara rasional 
memiliki hubungan langsung dengan asumsi yang dikemukakan sebelumnya 
dan peserta didik mengemukakan dengan rasional. 

                                                 
7 Jarot Wijanarko, Anak Cerdas, cet. ke-6, (Banten: PT. Happy Holy Kids, 2012), hal. 63 
8 Suroso, Op. Cit, hal. 17 



33 
 

e. Guru mengajukan pertanyaan tentang cara pandang, posisi, atau perspektif 
peserta didik dalam menjawab berbagai pertanyaan. 

f. Guru kemudian mengajukan lagi pertanyaan seputar konsekuensi dan 
implikasi yang terjadi dan peserta didik menjawab pertanyaan tersebut. 

g. Untuk merefleksi semua pertanyaan yang diajukan, guru menanyakan tentang 
pertanyaan yang diajukan sebelumnya, kemudian peserta didik 
menjawabnya.9 
 

Pembelajaran diawali dengan pengenalan materi yang akan dipelajari oleh 

guru. Selanjutnya, guru menjelaskan materi dengan menggunakan pembelajaran 

berbasis kecerdasan logis-matematis yaitu guru menjelaskan sambil menanya 

kepada siswa tentang materi zakat, Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai 

pendapat mereka sendiri secara kritis, Jawaban masing-masing siswa akan 

dibahas bersama-sama, kemudian siswa  terakhir siswa dan guru bersama-sama 

menyimpulkan materi yang telah dipelajari 

 

3. Kelemahan dan Kelebihan Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Logis-

Matematis 

Ada banyak strategi dan metode dalam pembelajaran. Namun didalam 

menggunakan metode tersebut terdapat dampak positif atau negative dalam 

penggunaannya. Sehingga guru harus memperhatikan dalam penggunaan metode 

yang akan digunaka agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. 

Pembelajaran berbasis kecerdasan logis-matematis terdapat kelebihan dan 

kekurangan dalam penggunaannya, adapun kelebihan dari pembelajaran berbasis 

kecerdasan logis-matematis adalah sebagai berikut : 

                                                 
9 Muhammad Yaumi dan Nurdin Ibrahim, Op. Cit, hal. 6  
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a. Membuka kesempatan pada siswa untuk kritis dan berpikiran terbuka. 
b. Dapat mengalkulasi soal-soal hitungan dengan cepat 
c. Siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran 
d. Siswa yang aktif akan membuat rasa ingin tahunya semakin tinggi 
e. Mengundang siswa untuk saling membagi dan memberi pandangan dan 

bahkan hipotesis mereka  
f. Membiasakan siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan secara 

spontan.10 
 

Jadi, Kelebihan dari pembelajaran berbasis kecerdasan Logis-Matematis 

itu yaitu membuka kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis, siswa lebih 

aktif dalam proses pembelajaran, siswa lebih mampu mengolah data dengan baik, 

dan membiasakan siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan secara 

spontan dengan menggunakan logikanya sendiri. 

Sedangkan kekurangan dalam pembelajaran berbasis kecerdasan logis-

matematis yaitu : 

a. Sedikitnya waktu pembelajaran yang tersedia sedangkan materi yang 
harus diajarkan banyak 

b. Apabila guru tidak kreatif maka pembelajaran akan monoton 
c. Siswa yang rendah kecerdasan logis-matematis menjadi pasif dan 

merasa ngantuk 
d. Guru yang tidak aktif dan tidak bisa membuat pertanyaan yang kritis 

maka akan sulit menerapkan pembelajaran kecerdasan logis-
matematis.11 

 
Jadi, Guru yang tidak aktif dan tidak bisa membuat pertanyaan yang kritis 

maka akan sulit menerapkan pembelajaran kecerdasan Logis-Matematis, dan 

siswa yang rendah pada kecerdasan Logis-Matematis menjadi pasif dan merasa 

ngantuk merupakan kelemahan dari pembelajaran kecerdasan Logis-Matematis. 

                                                 
10 Muhamma yaumi dan Nurdin Ibrahim, Loc. Cit. 
11 Nyayu khodijah, Loc. Cit. 
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Didalam pembelajaran berbasis kecerdasan logis-matematis terdapat kelemahan 

dan kelebihannya. Untuk mendapatkan pembelajaran yang diinginkan, guru harus 

bisa menanggulangi dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam pembelajaran 

agar proses pembelajaran akan lebih aktif dan siswa mudah memahami 

pembelajaran dengan mudah. 

 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan “penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai 

tes atau angka nilai yang telah diberikan oleh para guru.12 

Dimyati dan Mudjiono menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hal 

yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu segi siswa merupakan tempat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan saat sebelum belajar dan 

dari segi guru merupakan saat terselesainya bahan pelajaran.13  

Sedangkan menurut Djamarah, hasil belajar adalah hasil yang diperoleh 

berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai 

hasil dari aktivitas dalam belajar.14 

                                                 
12 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2001), 

hal.895 
13  Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hal. 5  
14  Syaiful Bahri Djamarah, Loc. Cit. 
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Hasil belajar atau bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan itu, 

meliputi tiga aspek yaitu : 

a. Aspek kognitif yang terdiri dari pengetahuan hapalan, pemahaman, 
penerapan, analisis, sintetis dan evaluasi. 

b. Aspek efektif yang terdiri dari receiving/attending atau jawaban, valuing 
(penilaian), organisasi atau karakteristik nilai atau internalisasi nilai. 

c. Aspek psikomotorik terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada 
gerakan-gerakan dasar, kemampuan perseptual, kemampuan bidang  fisik, 
gerakan-gerakan skil dan kemampuan yang berkenaan dengan non 
decursive komunikasi, seperti gerakan esprensif, intertatif.15 
 
Menurut Zakiah Darajat, Hasil belajar yang diharapkan meliputi tiga 

aspek yaitu : aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Aspek 

kognitif terdiri dari pengetahuan berupa hapalan, pemahaman, penerapan analisis, 

sintesis dan evaluasi. Aspek efektif terdiri dari jawaban, organisasi dan 

karakteristik nilai. Dan pada aspek psikomotorik terdiri dari keterampilan, 

kemampuan dalam bidang fisik atau kemampuan yang berkenaan dengan 

komunikasi seperti gerakan intertatif. 

Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa hasil belajar adalah 

proses perubahan perilaku siswa setelah mengikuti program pembelajaran dengan 

tujuan tertentu. Artinya tujuan kegiatan belajar mengajar ialah perubahan tingkah 

laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, bahkan meliputi 

segenap aspek pribadi. 

 

 

                                                 
15 Zakiah Darajat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

hal. 199 
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2. Macam-Macam Hasil Belajar 

Menurut Bloom dan kawan-kawan, hasil belajar terdiri dari tiga dominan 

yaitu : 

a. Hasil Belajar kognitif  
Menilai kemampuan otak dan penalaran siswa atau pemahaman, 

pengetahuan, hafalan, analisis, ingatan, dan penerapan siswa. 
b. Hasil Belajar Efektif 

Menilai perhatian siswa terhadap pelajaran, disiplin dalam belajar, 
kebiasaan belajar, motivasi, emosi, dan kerja sama dari setiap peserta didik 
atau siswa. 

c. Hasil Psikomotorik 
Menilai dari bentuk kemampuan bertindak setelah siswa tersebut 

menerima pengalaman belajar, dan menilai keterampilan siswa.16 
 

Sedangkan menurut Ahmad Susanto, macam-macam hasil belajar meliputi 

pemahaman konsep (aspek kognitif), sikap ( aspek afektif), dan keterampilan 

proses (aspek psikomotorik). 

a. Pemahaman Konsep ( Aspek Kognitif) 
Pemahaman konsep (aspek kognitif) menurut Bloom merupakan berapa 

besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang 
diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami 
serta mengerti apa yang siswa baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang 
siswa rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang dilakukan 
oleh siswa itu sendiri 

b. Sikap (Aspek Afektif) 
Menurut Lange dalam Azwar mengatakan bahwa sikap tidak hanya 

merupakan aspek mental semata, melainkan mencakup pula aspek respon 
fisik. Jadi, sikap ini harus ada kekompakkan antara mental dan fisik secara 
serempak. Jika mental saja yang dimunculkan, maka belum tampak secara 
jelas sikap seseorang yang ditunjukkannya. Selanjutnya, Azwar 
mengungkapkan tentang struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling 
menunjang, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, konatif. Komponen 
kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik 
sikap; komponen afektif yaitu perasaan yang menyangkut emosional; dan 

                                                 
16 Asep Hery Hermawan dkk, Pengembangan Kurikulum dan Hasil Pembelajaran, (Jakarta: 

Universitas Terbuka, 2008), hal. 123 
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aspek konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai 
dengan sikap yang dimiliki seseorang 

c. Keterampilan Proses (Aspek Psikomotorik) 
Usman dan Setiawati mengemukakan bahwa keterampilan proses 

merupakan keterampilan yang mengarah kepada pembangunan kemampuan 
mental, fisik dan social yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang 
lebih tinggi dalam diri individu siswa.17 

 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa macam-macam hasil 

belajar menurut Bloom yaitu terdiri dari tiga dominan: hasil belajar kognitif 

(pemahaman, pengetahuan, analisis, hafalan, ingatan, dan penerapan siswa), hasil 

belajar efektif (motivasi, displin dalam belajar, kebiasaan dalam belajar, dan kerja 

sama antara peserta didik), dan hasil psikomotorik (kemampuan bertindak, dan 

menilai keterampilan siswa. Sedangkan menurut Ahmad Susanto, macam –

macam hasil belajar dibedakan menjadi tiga yaitu: pemahaman konsep (aspek 

kognitif), sikap (aspek afektif), dan keterampilan proses (aspek psikomotorik). 

Dari dua pendapat tersebut, jadi macam-macam hasil belajar itu terdiri dari apek 

kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorif 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Djamarah yang menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar ialah:18 

a. Faktor Lingkungan 
Terdiri dari  alami dan sosial budaya. Keduanya mempunyai pengaruh 

yang cukup signifikan terhadap belajar dan hasil belajar siswa. Dalam 
lingkunganlah siswa hidup dan berinteraksi dalam mata rantai yang disebut 
ekosistem. 

 

                                                 
17 Asep Jihad dan Abdul Haris, Op. Cit hal. 16 
18 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, hal. 142 
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b. Faktor Instrumental 

1) Kurikulum  
Adalah a plan for learning yang merupakan unsur substansial 

dalam pendidikan. Tanpa kurikulum kegiatan belajar mengajar tidak dapat 
berlangsung. 

2) Program  
Setiap sekolah mempunyai program pendidikan, program 

pendidikan disusun untuk dijalankan demi kemajuan pendidikan. 
Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung dari baik tidaknya program 
pendidikan yang dirancang.  

3) Sarana dan prasarana  
Sarana dan prasarana juga mempunyai arti penting dalam 

pendidikan. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, hasil 
belajar siswa yang akan terpengaruh 

4) Guru 
Kehadiran guru mutlak diperlukan di dalam proses belajar 

mengajar. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar yang paling 
dominan, walaupun dalam kenyataannya sudah banyak media yang 
canggih, namun tanpa bantuan dan bimbingan dari guru, maka proses 
belajarnya pun tidak akan berhasil. 

5) Kondisi Fisiologis 
Kondisi fisiologis adalah kondisi yang menyangkut kesehatan 

siswa. Menurut Naohi Nasution dkk mengatakan bahwa kondisi fisiologis 
pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar 
seseorang. Orang dalam keadaan segar jasmaniahnya akan berlainan 
belajarnya dari orang dalam keadaan kelelahan. 

6) Kondisi Psikologis 
a) Minat  

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan keterikatan pada suatu hal 
atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

b) Kecerdasan 
Kecerdasan atau inteligensi ikut menentukan keberhasilan belajar 

seseorang. 
c) Belajar  

Belajar pada bidangnya yang sesuai dengan bakat memperbesar 
kemungkinan berhasilnya hasil belajar. 

d) Motivasi 
Motivasi  untuk belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk belajar.  
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e) Kemampuan Kognitif  
Merupakan kemampuan yang selalu dituntut kepada siswa untuk 

dikuasai, karena penguasaan kemampuan pada tingkat ini menjadi 
dasar bagi penguasaan ilmu pengetahuan.  

 
Sedangkan menurut Rumadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar adalah : 

a. Faktor Internal 
1) Faktor fisiologis, secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang 

prima, tidak dalam keadaan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan 
sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik dalam 
menerima pelajaran. 

2) Faktor Psikologis, setiap peserta didik pada dasarnya memiliki kondisi 
psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil 
belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi IQ, perhatian, minat, 
bakat, motivasi dan daya nalar peserta didik. 

b. Faktor Eksternal 
1) Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor lingkungan 

meliput lingkungan fisik dan lingkungan social. Lingkungan alam 
meliputi suhu dan kelembapan alam. 

2) Faktor instrumental. Faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan 
dan penggunaanya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diinginkan. 
Factor ini meliputi kurikulum,sarana dan guru.19 
 
Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam jasmani 

dan rohani siswa. Faktor ini meliputi keadaan jasmani dan keadaan psikologis 

siswa. Sedangkan faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari 

kondisi lingkungan disekitar yang meliputi faktor lingkungan dan faktor 

instrumental. Kemudian faktor pendekatan yaitu jenis usaha belajar siswa yang 

meliputi strategi, metode, media,dan berbagai bentuk model pembelajaran. 

                                                 
19 Rusman, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan Profesionalisme 

Guru Abad 21. (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.89 
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D. Zakat 

1. Pengertian Zakat 

Zakat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan harta yang 

jumlahnya sudah ditentukan untuk dikeluarkan umat Islam kepada yang berhak 

menerimanya.20 

Mahmud Syaltt, seorang ulama kontemporer dari Mesir, mendefinisikan 

zakat yaitu sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar 

orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat 

menutupi kebutuhan pokoknya. Pengertian ini sejalan dengan yang dirumuskan 

oleh Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa zakat adalah ibadah maliyah yang 

diperuntukkan memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan 

(miskin).21 

Dari penjelasan di atas, zakat yaitu sejumlah harta yang telah ditentukan 

yang harus dikeluarkan oleh umat Islam untuk membantu sesama umat yang 

saling membutuhkan. 

2. Macam-macam Zakat 

Secara garis besar, zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan 

zakat mal. 

 

 

                                                 
20 Tanti Yuniar, Op. Cit, hal. 20  
21 Yusuf Qardawi, Loc. Cit. 
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1. Zakat Fitrah 

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir bulan puasa 

Ramadhan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa. Zakat 

fitrah dikeluarkan untuk setiap orang sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter atau boleh 

diganti dengan uang senilai harga beras 2,5 kg. Batas waktu pembayaran zakat 

fitrah yaitu sebelum shalat idul fitri.22 

2. Zakat Mal 

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum 

yang wajib diberikan kepada orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal 

tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Zakat mal 

yang wajib dikeluarkan yaitu : 

a. Zakat harta kekayaan, emas dan perak 
Harta kekeyaan yang berupa emas dan perak wajib dizakatkan 

apabilah telah dimiliki sampai satu nisab dan sudah genap satu tahun. 
Jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Nisabnya adalah 20 dinar 
yaitu ± 96 gram. 

b. Zakat perniagaan 
Harta dari hasil usaha perniagaan apabila telah satu nisab, yaitu 

sebanyak harga emas satu nisab dan sudah berjalan satu tahun maka wajib 
dizakatkan 2,5%. 

c. Zakat peternakan 
Hewan yang wajib dizakatkan adalah kambing/ domba, sapi/ kerbau, 

dan unta. Perincian nisab dan zakat adalah sebagai berikut : 
1. Kambing/ domba 

40-120 ekor zakatnya 1 ekor berumur 2 tahun 
121-200 ekor zakatnya 2 ekor berumur 2 tahun lebih 
201-399 ekor zakatnyan3 ekor berumur 2 tahun lebih. 

                                                 
22 Rizal Qosim, Pengamalan Fikih, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), hal. 

24. 
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> 400 ekor zakatnya 4 ekor berumur 2 tahun lebih. 
Setiap kambing bertambah 100 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor. 

2. Sapi/ kerbau 
30-39 ekor zakatnya 1 ekor berumur 1 tahun lebih 
40-59 ekor zakatnya 1 ekor berumur 2 tahun lebih 
60-69 ekor zakatnya 2 ekor berumur 1 tahun lebih 
70-79 ekor zakatnya 2 ekor berumur 2 tahun lebih 
80-89 ekor zakatnya 3 ekor berumur 1 tahun lebih 
Setiap sapi bertambah 30 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor 
Hasil peternakan ayam dan yang sejenis, zakatnya adalah hasil akhir 
dari penjualan. Nisabnya disamakan dengan zakat perniagaan, yaitu 
2,5% dari hasil penjualan. 

d. Zakat pertanian 

Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah tanaman yang 

mengenyangkan dan menjadi makanan pokok penduduk daerah tertentu, 

seperti padi, jagung, dan gandum. Waktu pengeluarannya adalah ketika 

selesai dipanen apabila telah sampai senisab.  

Nisabnya adalah 5 wasak = 750 kg = 930 liter. Zakat yang harus 

dikeluarkan sebanyak 10%, jika tanaman menggunakan air hujan atau 

tidak memerlukan biaya. Jika tanaman yang ditanam memerlukan biaya , 

maka zakat adalah 5%. 

e. Zakat barang temuan 

Barang temuan berupa emas atau perak wajib dikeluarkan zakatnya 

sebanyak 20% tanpa harus menunggu satu tahun dan tanpa syarat nisab.23 

3. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat 

a. Fakir, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula memiliki pekerjaan 
yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. 

b. Miskin, orang yang serba kekurangan dan tidak cukup penghidupannya. 
c. Amil, pengurus zakat 
d. Muallaf, orang kafir yang masuk Islam dan imannya masih lemah dalam 

memeluk agama Islam. 

                                                 
23 Harjan Syuhada, Abu Achmadi, dan Sunarso, FIKIH, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hal. 25 
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e. Riqab, orang yang berjuang untuk membebaskan budak atau  tebusan 
pembebasan orang Islam yang ditawan atau disandera. 

f. Gharim, orang yang terbeban hutang untuk kepentingan yang bukan maksiat 
dan dia tidak sanggup membayarnya. 

g. Fi Sabilillah, orang-orang yang berjuang  atau berperang dalam menegakkan 
agama Islam. 

h. Ibnu Sabil, orang yang sedang dan yang akan melaksanakan perjalanan 
dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mencapai tujuan 
dari perjalanan itu.24  

 
Jadi, orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, 

muallaf, riqab, fi sabilillah, dan ibnu dabil. Selain kedelapan tersebut, zakat juga 

bisa diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. 

4. Hikmah Zakat 

a. Melatih seseorang menjadi dermawan sehingga mengantarkan seseorang 
mensyukuri nikmat Allah SWT. Untuk kepentingan mensucikan harta atau 
dirinya. 

b. Dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT. 
c. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. 
d. Menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam kehidupan bermasyarakat. 
e. Dapat menghantarkan manusia menjadi seorang mukmin yang jauh dari sifat 

keborosan dan ketamakan. 
f. Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia, 

dan menumbuhkan solidaritas sosial secara nyata dan berkesinambungan. 
g. Menolong orang-orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan.25 

 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hikmah dari 

zakat yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT, memelihara persaudaraan 

sesama umat Islam, saling membantu orang-orang yang tidak mampu sehingga 

dapat mengurangi beban mereka, dan menjauhkan dari sikap kikir. 

 
                                                 

24 Rahman Ritonga dan Zainudin, Fiqh Ibadah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 
180 

25 Harjan Syuhada, Abu Achmadi, dan Sunorso, Op. Cit, hal. 27 


