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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian diatas dapatlah penulis simpulkan bahwa : 

1. Menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah ibadah yang tidak ada 

penahanan terhadap barang yang diwakafkan dan yang ada hanya 

menyedekahkan terhadap manfaat dari barang wakaf tersebut. Apabila 

wakaf digantungkan dengan kematian harta tersebut sudah tidak milik 

dari wakif kembali dan sudah berpindah. Yang mana berubah menjadi 

wasiat. 

2. Imam Abu Hanifah dalam menghukumi permasalahan wakaf yang 

digantungkan dengan kematian dalam berijtihad beliau menggunakan 

metode istihsan. 
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B. Saran-Saran 

Sebagaimana tradisi yang berlaku di dunia ilmiah, yaitu serta relatif, 

maka penelitian ini juga bersifat relatif. Segala yang telah menjadi 

kesimpulan bukanlah jawaban final (final answer) yang menutup untuk 

diadakan pengkajian ulang yang kemudian menyuburkan budaya taqlid, 

melainkan sebagaimana temuan-temuan yang ada masih banyak kekurangan 

yang dikarenakan terbatasnya kemampuan, watak, tenaga, dan lain 

sebagainya. 

Merupakan satu kewajaran apabila penelitian ini masih belum mampu 

mengungkap atau menyelesaikan persoalan secara tuntas. Oleh karena itu, 

penulis menyarankan : 

1. Kepada para peneliti, para sarjana atau para calon sarjana untuk terus 

melakukan penelitian ulang yang lebih luas dan komprehensif. 

2. Agar dapat dijadikan pedoman bagi para praktisi hukum (terutama 

hukum Islam), bahwa wakaf merupakan amal ibadah yang sangat 

istimewa yang mana pahalanya akan terus mengalir walaupun 

orangnya meninggal. 

3. Wakaf merupakan ibadah yang mulia, untuk itu bagi yang mempunyai 

kemampuan ekonominya segeralah untuk melaksanakan wakaf. 

Karena dengan begitu dia telah membantu orang lain dan ia akan 

mendapatkan pahala yang mengalir terus dari manfaat barang yang 

diwakafkan. 
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C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat 

rahmat, taufiq dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya karya ini masih jauh dari sempurna. 

Hal ini semata-mata karena keterbatsan dari penulis. Oleh karena itu, saran 

dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kabiakan 

skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis 

dan juga masyarakat luas pada umumnya. 

Amin ya rabbal ‘alamin 

Wallahu a’lam bi al-sawab 

 


