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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang sempurna. Salah satu bentuk kesempurnaannya, 

Islam mengatur kehidupan makhluk hidup terutama manusia dengan demikian detail, 

diantaranya ialah mengenai hukum waris dalam keluarga yang dijelaskan oleh al-

Qur’an dan al-Hadits yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai 

pedoman hidup. 

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seorang yang 

telah meninggal dunia kepada ahli warisannya. Dalam istilah lain waris disebut juga 

dengan fara’idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam 

kepada semua yang berhak menerimanya.1  

Sedangkan menurut Amir Syarifudin Hukum Kewarisan Islam dapat di 

artikan dengan “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah 

Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati 

kepada yang masih hidup, yang di akui dan di yakini berlaku dan mengikat untuk 

semua yang beragama Islam.”2  

Sedangkan waris diartikan sebagai “Berpindahnya hak atas kepemilikan dari 

orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik   yang 

ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal 

                                                           
1 Wirjono prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1991). Hlm: 8 
2 Amir Syarifudin. Hukum Kewarisan Islam. (Jakarta: Prenada Media, 2004). Hlm: 6 
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secara syarak. Di dalam hukum waris Islam yang dasar-dasar pokoknya terdapat di 

dalam Al-Qur’an dan Hadis, tidak ditemukan adanya pasal tertentu yang memberikan 

pengertian tentang hukum waris Islam.3 

Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang 

mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (pasal 

171 huruf a Kompilasi Hukum Islam).4 

Allah SWT menetapkan di dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 13 dan an-

Nisa ayat 14, Sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 13, yang artinya:”hukum-hukum 

tersebut itu telah ditentukan-tentukan dari Allah SWT. Barang siapa taat kepada 

Allah SWT dan Rasul-Nya niscaya Allah SWT memasukannya kedalam syurga yang 

mengalir didalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka 

kekal didalamnya dan telah menangkan yang besar.5 

Ketentuan dari ayat diatas jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT, agar 

kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta waris harus berdasarkan 

ketentuan Al-Qur’an yang kemudian dipertegas kembali oleh sabda Rasulullah SAW. 

Furudhul muqaddarah, Kata al-furud adalah bentuk jamak dari kata fard 

artinya bagian (ketentuan). Al-Muqaddarah artinya ditentukan. Jadi al-furud al-

muqaddarah adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syara’ bagi ahli waris 
                                                           

3 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama   

Hidindu-Islam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). Hlm: 8 
4 Anonimous, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2012). Hlm: 56 
5Departemen Agama RI Tahun, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Depok: Al-Huda Kelompok 

Gema Insani, 2002). Hlm: 118 
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tertentu dalam pembagian harta peninggalan. Bagian itulah yang akan diterima ahli 

waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan. 

Furudul Muqaddarah ada enam macam yaitu Dua pertiga (2/3), Setengah 

(1/2), Sepertiga(1/3), Seperempat (1/4), Seperenam (1/6) dan Seperdelapan (1/8).6  

Adapun dasar hukum furudhul mukodaroh dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 

11 

ُثُ لُثَاُُُهنَُّفَ لَُُٱثْ نَ تَ ْينُُِفَ ْوقَُُِنَسا ءُ ُُكنَُُِّإنفَُُٱْْلُنثَ يَ ْينَُُِحظ ُُِِمْثلُُُلِلذََّكرَُُِأْولََٰدُِكمُُِْفىُ ُٱللَّهُُُيُوِصيُكمُُ
ِحَدةُ َُكاَنتَُُْوِإنُتَ َركََُُما ِحدُ ُِلُكل َُُِوِْلَبَ َوْيهُُِٱلنِ ْصفُُُفَ َلَُهاُوََٰ ُُهَماُوََٰ ُنِإُُتَ َركَُُِممَّاُٱلسُُّدسُُُمِ ن ْ

ُمِ هَُِفِِلُُُِإْخَوةُ َُلُهۥ َُُكانَُُفَِإنُٱلث ُُّلثَُُُفِِلُمِ هُُِأَبَ َواهَُُُوَورِثَُهۥ َُُوَلدُ ُلَُّهۥَُيُكنُلَّمُُْفَِإنَُوَلدُ َُلهُۥَُكانَُ
ُمَُْلكُُُبَُُأقْ رَُُأَي ُُُّهمَُُْتْدُرونََُُلُُؤُُكمَُْوأَبْ َناُ َُءابَا ؤُُكمَُُْدْينُ َُأوُُِْبَُهاُ ُيُوِصىَُوِصيَّةُ ُبَ ْعدُُِِمنُ ُٱلسُُّدسُُ

ُٱللَّهََُُكانََُُعِليم اَُحِكيم اُ﴿١١﴾  نَ ْفع اَُفرِيَضةُ ُمِ نَُُٱللَّهُُِِإنَُّ
 ''Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 

Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang 

saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 

mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi 

oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah 

dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya 

bagimu.Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana.7 

 

                                                           
6 Drs. Ahmad Rafiq, MA. Fiqh Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),  Cet. 2. Hlm: 54. 
7 Departemen Agama RI Tahun, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Depok: Al-Huda Kelompok 

Gema Insani, 2002). Hlm: 73 
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Dalam kewarisan ada yang disebut Dzawil furud (Ashabul Furud) adalah 

golongan keluarga tertentu yang ditetapkan menerima bagian tertentu dalam keadaan 

tertentu. Kalangan fuqaha sependapat bahwa dzarul al-furudh secara mutlak telah 

jelas bagian-bagiannya. Ketentuan ahli waris terdapat dalam Al-Qur’an dan al-Hadis.8 

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang 

ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak 

menerimanya.9 Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat al-Nisa ayat 7, yang 

artinya: 

”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah 

ditetapkan.”10 

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan pada prinsipnya pembagian 

terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan 

ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai 

berikut: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua 

orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila 

anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 

adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”11 

Dalam pembagiannya anak laki-laki dan anak perempuan bagiannya 2:1, 

tanpa melihat dia anak bungsu dan anak pertama apakah dia anak perempuan atau 

                                                           
8 Drs. Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris cet 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Hlm: 135-136 
9 Moh Rifai, Ilmu Fiqih Islam, (Semarang: CV Toha Putra, 1978). Hlm: 513 
10Departemen Agama RI Tahun, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Depok: Al-Huda Kelompok 

Gema Insani, 2002). Hlm: 116  
11 Anonimous, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2012). Hlm: 58 
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laki-laki mendapatkan bagian sesuai dengan bagian yang ada dalam al-Qur’an, Hadits 

dan Kompilasi Hukum Islam, berbeda kasusnya dengan masyarakat di Dusun 

Sukatengah, Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, walaupun  

di daerah sini yang mayoritas muslim selama ini terjadi pembagian waris berdasarkan 

posisi ahli waris sebagai anak pertama apakah itu laki-laki ataupun perempuan tetap 

pembagian waris yang diberikan adalah disamakan dengan pembagian waris anak 

laki-laki. 

Masyarakat di Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap 

Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan pembagian harta waris sebagian 

masyarakatnya pembagiannya tidak sesuai ketentuan al-Qur’an dan Kompilasi 

Hukum Islam, masyarakat Dusun Sukatengah pembagian warisnya berdasarkan 

posisi ahli waris sebagai anak pertama yaitu pembagian waris anak pertama  

disamakan dengan anak laki-laki apakah anak pertamanya itu perempuan atau laki-

laki tetap pembagiannya disamakan dengan anak laki-laki, tetapi disisilain pembagian 

harta waris disesuaikan dengan hukum waris menurut hukum waris Islam kalau 

pembagianya anak yang pertama sudah, karena masyarakat di Dusun Sukatengah 

Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi mempunyai keyakinan 

dari dulu bahwa anak pertama perempuan itu sama seperti anak laki-laki 

tanggugjawabnya jadi pembagian waris anak pertama disamakan pembagiannya 

seperti anak laki-laki, anak pertama perempuan memiliki atau memikul tanggung 
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jawab lebih besar daripada anak lainnya dan anak pertama perempuan berposisi 

sebagai pengganti orang tua.12 

Penulis tertarik untuk melakukan dalam penelitian di Dusun Sukatengah 

mengenai pembagian waris baik dilihat dari segi hukum maupun dari segi sosial di 

daerah setempat.  

Untuk lebih jelasnya berikut dikemukakan data terkait pembagian warisan 

berdasarkan anak pertama perempuan di Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu 

Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.  

Tabel I 

Data Pembagian Warisan anak pertama perempuan 

No Wilayah Ahli Waris Pewaris Ahli Waris 

1. Kampung Citengah Alm. Bapak J Isteri 

2 Anak Perempuan 

1 Anak Laki-laki 

2. Kampung Ciawet Alm. Ibu H 1 Anak Laki-Laki 

1 Anak Perempuan 

3. Kampung Ciawet Alm. Bapak 

AM 

Isteri 

1 Anak Laki-Laki 

2 Anak Perempuan 

Sumber: Kepala Desa Gunung Batu 

Berdasarkan tabel diatas pembagian warisan bagi anak pertama perempuan 

yakni pewaris memberikan warisan berdasarkan anak pertama walaupun anak 

                                                           
12 Wawancara salah satu ahli waris di Dusun Sukatengah yaitu dengan ibu K isteri dari Alm. Bapak J, 

04 November 2017 
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pertamanya itu perempuan atau laki-laki, jadi dilihat dulu anak pertamanya. Dari data 

tersebut maka penelitian ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul 

“Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Pertama Perempuan di Dusun 

Sukatengah, Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan secara 

singkat penelitian yang akan menjadi acuan dalam rencana penelitian ini. Selanjutnya 

penelitian ini menghasilkan rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana konsep pembagian waris bagi anak pertama perempuan dalam 

hukum Islam? 

2. Bagaimana proses pembagian waris bagi anak pertama perempuan di 

Dusun Sukatenagah Desa Gunung Batu Kabupaten Sukabumi? 

3. Apa alasan-alasan pembagian waris bagi anak pertama perempuan di 

Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kabupaten Sukabumi berdasarkan 

posisi ahli waris anak pertama? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan yang dikembangkan, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep pembagian waris bagi anak pertama perempuan 

dalam hukum Islam. 
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2. Untuk mengetahuai bagaimana proses pembagian waris bagi anak pertama 

perempuan di Dusun Sukatenagah Desa Gunung Batu Kabupaten 

Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui alasan-alasan pembagian waris bagi anak pertama 

perempuan di Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kabupaten 

Sukabumi berdasarkan posisi ahli waris anak pertama berdasarkan posisi 

ahli waris anak pertama. 

D. Kegunaan  Penelitian 

Sudah seharusnya setiap penelitian memiliki kegunaan bagi pemecahan 

masalah yang diteliti. Secara garis besar, kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari 

dua segi, yakni segi teoritis dan segi praktis. Maka dari itu, dengan adanya penelitian 

ini penulis sangat berharap bisa memberikan manfaat. 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi dalam bidang 

hukum kewarisan Islam, terutama dalam hal pembagian waris. Dengan 

demikian, pembaca atau calon peneliti lain bisa lebih mengetahui 

tentang hal tersebut. 

2. Bisa dijadikan pedoman atau rujukan bagi pihak tertentu atau peneliti 

lain yang akan mengkaji secara mendalam terkait pembagian waris 

dengan masalah yang sudah penulis jelaskan diatas. 

b. Kegunaan Praktis 
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1. Memberikan sumbangan pemikiran, khusunya dibidang hukum 

kewarisan Islam terkait pembagiannya. 

2. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum 

kewarisan Islam terkait pembagian waris. 

3. Hasil dari penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis, khususnya dibidang hukum Kewarisan Islam. 

E. Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki aspek kemiripan 

dalam beberapa pembahasannya dengan penelitian ini khususnya dalam sistem 

pembagian waris. Beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Abdul Rasyid  Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung 

pada tahun 2011 dengan skripsi yang berjudul “Pembagian harta waris di 

kampung rancawang desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten 

Sumedang” di dalamnya membahas tentang pembagian waris adat yang 

telah turun temurun sejak lama yang dirasakan adil dan maslahat menurut 

mereka. Setiap ahli waris memperoleh pemilikan harta di sesuaiakan 

dengan kebutuhannya dalam jumlah yang seimbang atau lebih besar 

diantara ahli waris, karena mereka beranggapan pembagian seperti itu 

lebih maslahat dibandingkan dengan menggunakan hukum Islam. 

Sementara pembagian harta waris atas dasar kewarisan hukum Islam tetap 

mereka melaksanakan kewarisan hukum Islam sebagaimana mestinya, 



10 

 

 

akan tetapi dalam pelaksanaan pembagian harta waris yang sebenernya 

mereka menggunakan hukum adat untuk menghilangkan kecemburuan 

sosial diantara anggota keluarga dan dianggap lebih adil dan maslahat. 

Tujuan ini untuk mengetahui hukum waris Islam pembagian waris 

adat yang setiap ahli waris memperoleh pemilikan harta di sesuaikan 

dengan kebutuhannya dalam jumlah yang seimbang atau lebih besar 

diantara ahli waris, karena mereka beranggapan pembagian seperti itu 

lebih maslahat. 

2. Windi Faishal Megantara Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Bandung  pada tahun 2014 dengan skripsi yang berjudul “Pembagian 

Harta Waris di Dusun Batununggul, desa Cikadu, Kecamatan 

Palabuahanratu, Kabupaten Sukabumi” didalamnya membahas tentang 

pembagian waris tidak sesuai dengan hukum waris Islam yakni pembagian 

waris di Dusun ini yang seharusnya perbandingan dari anak laki-laki dan 

perempuan 2:1 sesuai dengan hukum Islam akan tetapi dalam peraktiknya 

tidak seperti itu, karena terdapat pembagian waris yang justru anak 

perempuan mendapat bagian lebih besar dari laki-laki ini terjadi karena 

pembagian waris dilakukan tidak menurut aturan-aturan yang ada menurut 

Al-Qur’an maupun Kompilasi Hukum Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian waris di Dusun 

Batununggal yang seharusnya perbandingan anak laki-laki dan perempuan 

2:1 sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi peraktiknya bagian wanita 
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yang lebih besar dibanding laki-laki karena anak laki-laki tertua di 

sekolahkan hingga jenjang sarjana berbeda dengan ketiga anak lainya 

yang hanya lulusan SMA, dengan alasan inilah anak laki-laki mendapat 

bagian sedikit dintara anak ketiga anak lainnya. 

3. Yayat Hidayat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung 

pada tahun 2009 dengan skripsi yang berjudul”Pelaksanaan Pembagian 

Warisan Keluarga ISN di Desa Narimbang Kecamatan Conggeang 

Kabupaten Sumedang”. Didalamnya membahas mengenai pelaksanaan 

pembagian waris yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam, hal ini 

dibuktikan tidak terjadinya seorang isteri sebagai ahli waris dengan alasan 

bahwa harta peninggalan tersebut adalah harta keluarga yang harus 

dikembalikan kepada keluarga bukan harta bersama atau harta rajakaya, 

keluarga ISN berpendapat bahwa harta bawaan hasil dari warisan tidak 

bisa diwariskan kecuali kepada anak atau dikembalikan kepada keluarga 

keturunan yang mewarisi. Sedangkan menurut hukum waris Islam seorang 

isteri mendapatkan bagian seperdelapan apabila suami yang meninggal 

mempunyai keturunan atai seperempat apabila suami tidak mempunyai 

keturunan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian 

harta warisan di desa Narimbang pada umumnya dan Keluarga INS pada 

khususnya, sehingga dapat diketahui bagaimana cara pelaksanaan 

pembagian waris yang dilaksanakan oleh keluarga ISN. 
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4. Yani Nurmakiyah Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Bandung 

Djati Bandung pada tahun 1999 dengan skripsi yang berjudul “Pola 

Pembagian Waris di Desa Rancapanggung Kecamatan Cililin Kabupaten 

Bandung”. Didamnya membahas pembagian waris, data yang diperoleh 

menunjukan bahwa pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan 

memiliki sebab-sebab untuk mewariskan harta peninggalannya kepada 

ahli waris. Sedangkan ahli waris adalah orang yang hidup pada saat 

pewaris meninggal dunia, mereka adalah orang yang akan mewarisi harta 

peninggalan pewaris karena memiliki sebab dan tidak adanya halangan 

untuk mewarisi. Adapun harta warisan adalah sejumlah harta peninggalan 

pewaris yang siap dibagikan dalam keadaan bersih, terdiri atas harta 

bawaan/harta sampakan dan setengah dari harta tepung kaya setelah 

dikurangi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta tersebut. Hal 

ini berdampak baik terhadap keluarga yakni terciptanya rasa keadilan dan 

rasa persaudraan di antara ahli waris dengan harapan agar ahli waris 

mendapatkan manfaat yang besar dari harta tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan waris, ahli waris 

dan harta warisan sebagai unsur esensialia (rukun) dalam kewarisan, serta 

dampak pelaksanaan pembagian waris terhadap keluarga pelaksana di 

Desa Rancapanggung. 

Mengenai pembagian waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Letak 

perbedaan antara skripsi sebelumnya yaitu penulis fokus penelitian tersebut 
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pembagiannya berdasarkan anak pertama perempuan yang pembagian nya 

disamakan seperti bagian anak laki-laki. 

F. Kerangka Pemikiran 

Hukum waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia 

sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. 

Akibat hukum selanjutnya dengan terjadinya peristiwa kematian seorang diantaranya 

ialah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang 

meninggal dunia itu. 

a. Pengertian Hukum Waris Islam 

Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang 

berkenanaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan 

seorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.13 

Kompilasi hukum Islam pasal 171 (a) yang dimaksud dengan hukum 

kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak pemilikan harta 

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli 

waris dan berapa bagian masing-masing.14 

b. Dasar Hukum Pembagian Waris Islam 

Adapun dasar hukum pembagian harta warisan dalam al-Qur’an yaitu: 

                                                           
13 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam,(Bandung: Universitas LPPM UIB, 1995 ). Hlm: 107 
14Anonimous, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2012. Hlm:56 
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ِلَدانُُِتَ َركَُُمِ مَّاَُنِصيبُ ُل ِلر َِجالُِ ِلَدانُُِتَ َركَُُمِ مَّاُيبُ صَُِنَُُولِلنِ َسا ءَُُِوٱْْلَقْ َربُونَُُٱْلوََٰ رَُُٱْلوََٰ ُبُونََُوٱْْلَق ْ
 ِممَّاَُقلَُُِّمْنهَُُُأوَُُْكثُ رََُُنِصيب اُمَّْفُروض اُ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari hartapeninggalan ibu-bapak dan 

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 

bagian yang telah diterapkan.” (An-Nisa ayat 7)15 

ُْينُِٱثْ نَ ت َُُفَ ْوقََُُسا ءُ ِنُُُكنَُُّفَِإنُنُِٱْْلُنثَ يَ يَُُْحظ ُُِِمْثلُُُلِلذََّكرَُُِأْولََٰدُِكمُُِْفىُ ُٱللَّهُُُيُوِصيُكمُُ
ِحَدةُ َُكاَنتَُُْوِإنُتَ َركََُُماُثُ لُثَاُفَ َلُُهنَُّ ِحدُ ُِلُكل ُُِبَ َوْيهَُِوِْلَُُٱلنِ ْصفُُُفَ َلَُهاُوََٰ ُُهَماُوََٰ ُمِ ن ْ

ُُلثُُٱلث َُُُّفِِلُمِ هُُِأَبَ َواهَُُُورِثَُهۥ ُوََُُوَلدُ ُلَُّهۥَُيُكنُلَّمُُْفَِإنَُوَلدُ َُلُهۥَُكانَُُِإنُتَ َركَُُِممَّاُٱلسُُّدسُُ
َُءابَا ؤُُكمَُُْدْينُ َُأوُُِْبَُهاُ ُيُوِصىَُوِصيَّةُ ُبَ ْعدُُِِمنُ ُٱلسُُّدسَُُُفِِلُمِ هُُِِإْخَوةُ َُلهُۥ َُُكانَُُفَِإن

ُٱللَّهََُُكانََُُعِليم اَُحكُِيم اُ َوأَبْ َنا ؤُُكمَُُْلَُُتْدُرونَُُأَي ُُُّهمَُُْأق َْربَُُُلُكمُُْنَ ْفع اَُفرِيَضةُ ُمِ نَُُٱللَّهُُِِإنَُّ
﴾١١﴿ 

''Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. Yaitu:bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang 

anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka 

bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 

seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-

bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya 

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 

maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. 

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.Ini adalah 

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.” (An-Nisa ayat 11)16 

                                                           
15Departemen Agama RI Tahun, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Depok: Al-Huda Kelompok 

Gema Insani, 2002). Hlm: 72 
16 Departemen Agama RI Tahun, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Depok: Al-Huda Kelompok 

Gema Insani, 2002). Hlm: 73 

http://alquranalhadi.com/interactive
http://localhost:4001/interactive


15 

 

 

Ayat tersebut menyebutkan adanya persamaan hak anatara laki-laki dan 

perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176, yang menyatakan sebagai 

berikut:  

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila 

dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan 

apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian 

anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”17 

Dalam pembagiannya anak laki-laki dan anak perempuan bagiannya 2:1, 

tanpa melihat dia anak bungsu dan anak pertama apakah dia anak perempuan atau 

laki-laki mendapatkan bagian sesuai dengan bagian yang ada dalam al-Qur’an dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

 

 

c. Asas-asas Kewarisan Islam 

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang 

mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang 

masih hidup. Sebagai hukum agama yang bersumber dari Allah SWT, hukum 

kewarisan mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada 

hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia.18 Diantara asas-asas tersebut 

adalah asas ijbari, asas akibat kematian, asas bilateral, asas individual, dan asas 

keadilan berimbang. 

1. Asas Ijbari 

                                                           
17 Anonimous, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2012). Hlm: 58 
18 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua, (Jakarta:Kencana, 2015), Cetakan Kelima. 

Hal 21  
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Asas Ijbari dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta 

dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan 

sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari 

pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan tersebut mengandung 

arti bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada 

dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. 

2. Asas Akibat Kematian 

Asas akibat kematian yang mengandung arti bahwa harta seseorang tidak 

dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta 

tersebut masih hidup. Peralihan harta waris dilakukan setelah orang yang 

mempunyai harta (pewaris) tersebut meninggal dunia.19 

Didalam Al-Qur’an banyak terdapat lafadz yang terbentuk dari kata wartsa 

yang dihubungkan dengan orang yang telah meninggal dunia sehingga 

mengidentikan bahwa keseluruhan pemakaian kata tersebut menunjukan bahwa 

peralihan harta berlaku setelah yang memiliki harta tersebut meninggal dunia. 

Misalnya seperti yang ada dalam surah An-Nisa ayat 12: 

لَُكمْ و فََُْْ ُجُكمْ ْتََركََْْماْنِص  َوَٰ َْولَدْ ْلَُهنََّْْكانَْْفَِإنَْولَدْ ْلَُّهنَّْْيَُكنْلَّمْ ْإِنْأَز 

بُعُْْفَلَُكمُْ اْٱلرُّ بُعُْٱلَْولَُهنََّْْدي نْ ْأَوْ ْبَِها ْْيُوِصينََْْوِصيَّةْ ْبَع دِِْْمنْ ْتََرك نَِْْممَّ ْرُّ

ا تُمْ ِْممَّ اْٱلثُُّمنُْْفَلَُهنََّْْولَدْ ْلَُكمْ َْكانَْْفَِإنْدْ َولَْْلَُّكمْ ْيَُكنْلَّمْ ْإِنْتََرك  تُمتَِْْممَّ َْرك 
نْ  لَة ْْيُوَرثَُْْرُجلْ َْكانََْْوإِنَْدي نْ ْأَوْ ْبَِها ْْتُوُصونََْْوِصيَّةْ ْبَع دِْْم ِ ْأَوَِْْكلََٰ

َرأَة ْ تْ ْأَوْ ْأَخْ َْولَهُْۥ ْٱم  ِحدْ ْفَِلُكل ِْْأُخ  ن ُهَماَْوَٰ اْ ْفَِإنْٱلسُُّدسُْْم ِ ثََْْكانُو  ِْمنْرَْأَك 

                                                           
19 Ibid. Hlm: 22 
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ِلكَْ ْرََْغيْ َْدي نْ ْأَوْ ْبَِها ْْيُوَصىََْْٰوِصيَّةْ ْبَع دِِْْمنْ ْٱلثُّلُثِْْفِىُْشَرَكا ءُْْفَُهمْ ْذََٰ

نَْْٱللَّهَِْْوٱللَّهَُْْعِليمْ َْحِليمْ ْ﴿٢١﴾ َْوِصيَّة ْْم ِ   ُمَضا ر ْ 

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-

isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai 

anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya 

sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 

hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 

kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi 

wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika 

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 

ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 

(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-

saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 

sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 

hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, 

dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.20 

 

 

 

 

 

3. Asas Bilateral  

Asas bilateral disini berarti bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan 

dari kedua belah pihak yaitu kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat perempuan.  

4. Asas Individu 

Asas individu dalam kewarisan Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-

bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. 

                                                           
20 Departemen Agama RI Tahun, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Depok: Al-Huda Kelompok 

Gema Insani, 2002). Hlm:73 

http://localhost:4001/interactive
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5. Asas Keadilan dan Seimbang 

Asas keadilan atau keseimbangan mengandung arti bahwa harus senantiasa 

terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; antara yang diperoleh seseorang 

dengan kewajiban yang harus dituanikan.  

Pada masyarakat Dusun Sukatengah ada sebuah tradisi dalam menyelesaikan 

pembagian harta warisan yakni dengan cara membagikan harta warisannya dilihat 

dulu anak pertamanya, mau itu perempuan atau laki-laki pembagiannya disamakan 

seperti anak laki-laki. Pembagian waris seperti ini menurut masyrakat Dusun 

Sukatengah dipandang baik dan dinilai dapat mendatangkan kemaslahatan. 

Dalam hukum Islam kebiasaan tersebut dinamakan dengan ‘Urf atau 

kebiasaan. Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu ( يعرف عرف) sering 

diartikan dengan al-ma’ruf (المعروف) dengan arti “sesuatu  yang dikenal”, atau berarti 

yang baik. Kalau dikatakan عرفا اولى  فالن (Si  Fulan lebih dari yang lain dari segi ‘Urf-

nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. 

Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.21 

Sedangkan secara terminology kata ‘urf, mengandung makna sesuatu yang 

telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat 

(hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam 

beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. ‘Urf lahir dari 

hasil pemikiran dan pengalaman manusia.22 

                                                           
21 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). Hlm: 387. 
22 A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010). Hlm: 162. 
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Kata ‘Urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al‘adah 

(kebiasaan), yaitu: Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya 

diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.  

Ulama’ Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa ‘urf mengandung makna:  apa 

yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum 

diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus 

bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak 

memahaminya dengan penngertian lain.23 

 Salah satu kebiasaan yang masih dipahami oleh masyarakat Dusun 

Sukatengah adalah dalam Hukum Waris pada pembagiannya berdasarkan posisi ahli 

waris anak pertama apakah itu anak pertamanya perempuan ataupun laki-laki, tetapi 

disisilain pembagian harta waris disesuaikan dengan hukum waris menurut hukum 

waris Islam kalau pembagianya udah yang anak pertama, karena masyarakat di 

Dusun Sukatengah mempunyai keyakinan dan udah jadi kebiasaan dari dulu bahwa 

anak pertama itu sama kaya anak laki-laki tanggungjawabnya jadi anak pertama nya 

disamakan pembagiannya seperti anak laki-laki. 

 Dengan pertimbangan tersebut, maka hukum waris Islam tidak dapat 

dilaksanakan secara mutlak dan murni mengacu kepada hukum tertinggi yang 

ditetapkan oleh al-Qur’an dan al-Hadits, tetapi dilaksanakan manakala diterima 

secara sosiologis. Artinya pemahaman masyarakat atas hukum waris Islam sesuai 

                                                           
23 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986). Hlm: 829 
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dengan kemaun kesesempakatan mereka masing-masing sebagai warga masyarakat 

yang sudah menjadi kebiasaan dari dulu. 

 Pemikiran diatas mengingatkan bahwa pelaksanaan pembagian waris 

dipengaruhi oleh adat kebiasaan masyarakat secara turun temurun. Hukum bersifat 

mengatur prilaku masyarakat, memaksa dan mengikat berbagai pengambilan 

keputusan dalam maslahah yang dihadapi, seperti dalam kewarisan. Tetapi hukum 

bukan hanya aturan yang harus ditaati atau dipaksakan penerapannya. Tetapi hukum 

adalah aturan yang lahir oleh sebab-sebab sosial, budaya, adat, aspirasi masyarakat, 

dengan demikian pelaksanaanya tidak bisa secara drastis melainkan sedikit demi 

sedikit tergantung kepada kemampuan masyarakat itu sediri. 

 Disisilain kemunculan dan kesadaran yang tinggi terhadap hukum tergantung 

kepada penerimaan masyarakat yang menjadi objek dan subjek hukum. Penerimaan 

dan munculnya kesadaran hukum itu ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi, 

budaya, politik, politik, intelektual dan sebagainya. 

 Karena hukum Islam secara murni tidak dikenal oleh masyarakat, maka 

masyarakat lebih memilih kebiasaan yang selama ini telah diturunkan oleh orang 

tuanya. Bahkan contoh pembagian waris dengan jumlah yang sama telah dicontohkan 

oleh orang orang dulu, dengan demikian hukum Islam sekedar menentukan beberapa 

sisinya saja. 

 Pembagian waris yang dilaksanakan oleh keluarga di Dusu Sukatengah 

menjadi pokok persoalan penelitian ini, dengan demikian pembahasannya tertuju 
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kepada proses pembagiannya karena pembagian harta warisannya berdasarkan posisi 

ahli waris sebagai anak pertama walaupun anak pertamanya itu perempuan. 

G. Langkah-langkah Penelitain 

Secara garis besar, langkah-langkah penelitian mencangkup penentuan metode 

penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang 

akan digali, cara mengumpulkan data yang digunakan dan cara pengolahan dan 

analisis yang akan ditempuh. Langkah-langkah tersebut bergantung pada masalah dan 

tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.24 

1. Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi 

kasus. Metode penelitian studi kasus merupakan salah satu jenis dalam metode 

penelitian kualitatif. Metode ini bisa digunakan untuk meneliti keunikan dalam 

peristiwa yang terjadi diwilayah penelitian. Dalam penelitian ini, metode tersebut 

digunakan dalam meneliti karakteristik khusus dalam pelaksanaan pembagian 

harta waris kelurga di Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu kecamatan Ciracap 

Kabupaten Sukabumi, terutama dalam hal bagaimana cara menentukan ahli waris, 

bagian harta waris serta apa alasan-alasan yang digunakan dalam pelaksanaan 

pembagian harta waris tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

                                                           
24 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam. 

(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003). Hlm:53 
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Penelitian ini dilakukan di Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan 

Ciracap Kabupaten Sukabumi. Alasan mengambil lokasi ini karena adanya 

masalah yang akan diteliti dan penting untuk dikaji dan banayak sekali yang 

masalah pembagian warisnya disamakan antara anak pertama perempuan dan 

anak laki-laki. Sehingga akan memudahkan penulis dalam mengambil data. 

3. Sumber data  

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam: 

a. Sumber data primer, yaitu kelurga di Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu 

Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Yang melaksanakan pembagian harta 

waris. 

b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku atau bahan pusaka lain yang mendukung 

atau yang mengacu kepada sumber primer. 

4. Jenis Data  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang penetuan ahli 

waris, harta waris, serta data-data dari sumber setempat yang berhubungan 

dengan alasan-alasan yang digunakan dalam pelaksanaan pembagian harta waris. 

Disamping itu data tentang ketentuan hukum kewarisan Islam dalam berbagai 

literatur juga termasuk penting untuk digunakan dalam penelitian ini. 

5. Teknik pengumpulan data  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Teknik wawancara 
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Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber, 

yaitu mereka yang melaksanakan dan menyaksikan pembagian harta waris. 

b. Studi Literatur 

Pengamatan terhadap buku atau bahan pusaka lain yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti. 

6. Analisis Data 

Analisis data ini bertujuan untuk menyajikan data sehingga mudah ditafsirka, 

yakni data tentang cara menentukan pewaris, cara menentukan ahli waris dan 

bagian waris, serta dasar hukum yang digunakan dalam pembagian waris di 

Dusun Sukatengah Desa Gunung Batu, Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi. 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

dengan tahapan sebagai berikut. 

a. Menelaah seluruh data yang ada dan berkaitan dengan masalah penelitian. 

b. Mengklasifikasi data tersebut yang memuat tentang cara menentukan pewaris, 

cara menentukan harta harta waris, cara menentukan ahli waris, dan analisis 

terhadap pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan di Dusun 

Sukatengah Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi. 

c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data untuk kemudian dilakukan 

pemeriksaan kesimpulan tentang cara menentukan ahli waris, cara menentukan 

bagian harta waris, serta tinjauan Islam terhadap pelaksanaan bagian harta 

tersebut. 
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