
 

 

ABSTRAK 

Revi Nurazizah: Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Pertama Perempuan di Dusun 

Sukatengah, Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten 

Sukabumi. 

 Sebagian Syari’at yang diatur dalam Hukum Islam adalah tentang waris, 

yakni pemindahan harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam 

syari’at Islam, anak perempuan ,mendapat harta warisan sebagian daripada anak laki-

laki, (2:1). Namun pada kenyataannya, di Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu 

Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, pembagian harta waris dilakukan dengan 

sama rata antara anak pertama perempuan dengan anak laki-laki. 

 Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum adalah al-Qur’an, 

al-Hadits dan Kompilasi Hukum Islam. Umat Islam hendaknya melaksanakan segala 

perintah-Nya berdasarkan syari’at Islam, begitu juga dalam pembagian harta waris, 

seharusnya masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh 

syari’at Islam. Akan tetapi pada kenyataannya mereka masih menggunakan hukum 

adat atau kebiasaan dari leluhur mereka dengan berdasarkan kemaslahatan. 

 Metode Penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan cara 

memaparkan, mengungkapkan, serta menganalisa fenomena yang terjadi. Disamping 

itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara 

dengan para responden, serta dengan orang-orang yang berkaitan dengan pembagian 

waris.  

 Data yang ditemukan menunjukan bahwa bagian yang diterima oleh ahli waris 

anak pertama perempuan dan anak laki-laki bagiannya sama, karena menurut 

masyarakat dusun sukatengah anak pertama perempuan itu tanggung jawabnya lebih 

besar jadi pengganti orangtua kalau orang tuanya udah meninggal, dengan demikian 

masyarakat Dusun Sukatengah dalam memahami Hukum Islam itu belum sempurna, 

karena dari hasil penelitian, dalam pembagian harta warisan dilakukan hukum adat 

atau kebiasaan. Anggapan mereka pembagian waris secara hukum Islam Itu kurang 

maslahat, karena dengan pembagian tersebut banyak sengketa atau perselisihan antara 

anak pertama dan anak yang lainnya. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembagian harta waris di Dusun 

Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi cenderung 

menggunakan hukum waris adat atau kebiasaan yang telah turun temurun sejak lama, 

sebab dengan menggunakan hukum waris adat atau kebiasaan dirasakan adil menurut 

merekan. Jumlah yang seimbang pembagiannya antara anak pertama perempuan dan 

anak laki-laki, karena mereka beranggapan pembagian seperti itu lebih maslahat 

dibandingkan dengan menggunakan hukum Islam. 


