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BAB V 

PENUTUP 

 

 Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan disampaikan tiga 

sub bab yang meliputi, kesimpulan, saran-saran penutup 

A. Kesimpulan  

Dari urain yang terdapat dalam bab bab terdahulu, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

 Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan non muslim yaitu, 

bahwa muslim membunuh orang kafir itu sudah jelas hukumanya tidak ada 

qishas baginya, hanya di jatuhi hukuman ta’zir dan ditahan tidak sampai pada 

ta’zirnya dalam pembunuhan itu dan lainya akan batas had selama satu tahun, 

alasan Imam Syafi’i mengenai hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an yang 

artinnya “ susungguhnya orang mu’min itu bersaudara “ melihat nash ini 

berarti putuslah diantara orang-orang mu’min dan orang-orang kafir, dan 

sunah Rasulullah SAW menunjukan menurut dzahir ayat “ pernah di dengar 

oleh Imam Syafi’i dari ahli maghazy sampai kepadanya, bahwa pada khotbah 

Rasulullah pada hari penaklukan kota makah yang arti hadits tersebut : 

“ Tidak dibunuh orang mu’min karena membunuh orang kafir “  dan apabila 

seorang kafir membunuh orang mu’min maka orang kafir itu dibunuh 

karenanya apakah orang yang membunuh itu dzimi atau harbi atau orang kafir 

yang dilindungi, dan apabila Allah aza wajalla menghalalkan darah orang 
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mu’min karena membunuh orang mu’min darah orang kafirlah yang terlebih 

utama  untuk dibolehkan, dan mengenai apa yang diriwayatkan oleh 

Rasulullah SAW. Siapa yang membunuh secara dzalim orang muslim tanpa 

dengan tujuan maka dia diqishas maka ini adalah mencakupi bagi setiap 

orang yang membunuh dengan ini penulis menyimpulkan bahwa kafir, 

dzimmi, harbi, dan kafir yang dapat perlindungan adalah sama tidak ada 

perbedaan menurut Imam Syafi’i jadi mu’min membunuh orang kafir tidak 

dibunuh. 

1. pemikiran Imam Syafi’i dalam kasus ini, beliau lebih menekankan tentang, 

persaudaraan kesamaan keyakinan. 

2. Metode istimbath hukum yang dipakai oleh Imam Syafi’i, dalam kasus 

ini  :Al-Qur’an, dan sunnah ( hadits ) 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan tema yang ada pada skripsi ini, maka penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1.  Janganlah engkau membunuh manusia tanpa alasan yang jelas. 

2.  Jalinlah silaturahmi diantara kamu sekalian Islam dan non muslim supaya 

kamu sekalian bisa merasakan hidup yang harmonis dan tentram beribadah. 
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C. Penutup 

Dengan karunia Allah SWT berupa taufik, ni’mat dan hidayahnya yang 

selalu menyertai dalam penulisan ini sehingga selesai, akhirnya penulis hanya 

bisa mengucapkan alhamdulillah terimakasih, lahir dan batin kepadanya dan 

shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

keluarga, para sahabat, umat Islam, dan kita semua. Saya terima kasih kepada 

semuanya, yang telah memberikan kontribusi materil maupun spirituil, lahir dan 

batin yang mana memang sengaja tidak penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya 

saran dan kritik selalu diterima, mohon ampun kepada Allah SWT, dan mohon 

maaf kepada para ulama rahimakumullah atas pengutipan yanng tidak sempurna, 

dan kepada semuanya atas segala kekurangan dalam skripsi ini Wassalam.   

 


