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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai ajaran yang bersifat universal dan memiliki aturan-aturan 

tersendiri mengenai hubungan antara sesama manusia maupun hubungan manusia 

dengan Tuhan. Dengan sifatnya yang universal maka ajaran yang ada dalam Islam 

haruslah fleksibel guna menjawab berbagai masalah serta tidak mempersulit umatnya 

dalam mengerjakan ajaran tersebut. 

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Dintaranya 

meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian jumlah besaran 

waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian 

waris. Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke 

dalam tiga golongan yakni dzul faraidh, dzul qarabat, mawali.1 

Salah satu pemindahan hak milik dalam Islam adalah waris, dan salah satu 

penyebab waris adalah kematian, dengan adanya kematian maka setiap manusia pasti 

akan saling waris mewarisi. Maka dengan itu ilmu waris harus diketahui oleh seluruh 

umat Islam, karena Islam menjelaskan secara rinci tentang kewajiban mempelajari ilmu 

waris.

                                                           
1 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72 
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Waris adalah berbagai aturan yang menjelaskan tentang perpindahan hak milik 

seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnnya. Dalam istilah lain waris 

disebut juga dengan faro’id, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama 

Islam kepada semua yang berhak menerimanya.2  

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Masalah harta 

warisan dapat menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama apabila menentukan 

siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, dan setelah itu apabila berhak, seberapa 

banyak hak itu.3 Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan 

manusia. Sebab semua manusia akan menglami peristiwa hukum yang di namakan 

kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum 

seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. 

Syariat Islam telah menetapkan aturan-aturan kewarisan dengan sebaik-baik 

dan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berguna. Agama Islam juga telah 

menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki maupun perempuan. 

Disamping itu Islam juga telah mempunyai aturan-aturan tersendiri dalam masalah 

waris, yakni orang-orang yang mempunyai hubungan darah antara satu dengan yang 

lainnya.  

                                                           
2 Ahmad Rofiq. Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT RajaFrafindo. 2012), hlm. 152 
3 Eman Suparman. Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 27 
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Pada dasarnya pengaturan harta warisan oleh ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-

Hadits itu hanya terbatas, dengan maksud tidak menimbulkan perselisihan diantara 

anggota keluarga dikemudian hari. Bahkan ayat-ayat dan hadis tersebut hanya 

menentukan masalah hak dari masing-masing ahli waris, tanpa ada kewajiban harta 

warisan tersebut dipecah-pecah menjadi kecil-kecil sesuai dengan pembagian harta 

warisan. Sebab yang ditentukan hanyalah pada masalah seberapa banyak masing-

masing ahli waris akan mendapat bagian dari harta peninggalan anggota keluarganya 

yang meninggal dunia. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi monopoli oleh sebagian 

ahli waris dan meninggalkan ahli waris yang lain sampai pada tidak mendapatkan apa-

apa atau tidak mendapatkan bagian semestinya.4 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris adalah orang yang pada saat 

meninggal dunia mempunyai hubungan daran dan hubungan perkawinan dengan 

pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.5 Dapat 

dipahami bahwa, ahli waris adalah mereka yang masih hidup dan mempunyai hak waris 

ketika pewaris meninggal dunia, tidak ada halangan untuk mewarisi. 

Salah satu bentuk Islam dalam memelihara segenap hak pemeluknya untuk 

mencapai kehidupan yang Allah ridhoi, yakni tetap terjaganya hak waris seorang anak 

yang masih dalam kandungan ibunya, yang tetap menjadi bagian ahli waris dari orang 

yang telah wafat. Terkadang  yang  menjadi  ahli  waris  anak  yaitu orang yang  masih  

                                                           
4 Muhammadi Ma’shum Zein, Fiqh Mawaris Study Metodologi Hukum Waris Islam, (Jatim: 

Darul Hikmah 2008), hlm. 2 
5 Pasal 171 huruf c  Kompilasi Hukum Islam. 
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hidup,  ada  yang sudah meninggal pada saat meninggalnya pewaris, serta ada pula 

anak yang masih dalam kandungan istri orang yang meninggal. 

Dalam menentukan hak-hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan 

kerabatnya. Masih banyak menimbulkan masalah-masalah di mana salah satunya 

mengenai masalah kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris, karena 

apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan kerabat yang hamil, 

misalnya istri (janda), ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara perempuan 

dan lain-lain, maka ada persoalan kewarisan yang perlu diselesaikan. Persoalan ini 

adalah adakah hubungan kewarisan antara pewaris (orang yang meninggal dunia) 

dengan bayi dalam kandungan.6 

Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris dalam hukum positif yang 

berlaku di Indonesia tidak dijumpai aturan yang jelas. Pasal 174 ayat (1) KHI 

menjelaskan tentang siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris, kelompok-kelompok 

ahli waris terdiri dari:   

“Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari, ayah, anak laki-

laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari, 

ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek”. 

 Kata-kata “anak laki-laki” dan “anak perempuan” tidak dirinci secara jelas, 

apakah yang dimaksud anak yang sudah lahir atau masih dalam kandungan. Dalam 

penjelasan pasal ini pun tidak dijumpai penjelasan masalah itu karena pasal ini 

                                                           
6 Rachmad Budiono, pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 1999), hlm. 16 
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dianggap cukup jelas, padahal menimbulkan ketidakpastian, bisa jadi yang dimaksud 

anak yang sudah lahir, bisa juga anak yang sudah dalam kandungan.7 

Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris mengacu kepada 

ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan “Apabila 

semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, 

janda atau duda”.8 

Pada dasarnya menghitung harta waris serta membaginya sangat mempengaruhi 

posisi anak, baik ada maupun tidak ada. Selain itu juga seorang anak yang masih berada 

dalam kandungan ibunya tidak dapat dipastikan atau masih abstrak, apakah anak dalam 

kandungan itu saat lahirnya dalam keadaan hidup sehat atau sebaliknya mati, dan 

belum dapat ditentukan si bayi yang dalam kandungan tersebut berjenis kelamin laki-

laki atau berjenis kelamin perempuan, selain itu juga apakah anak dalam kandungan 

itu kembar atau tidak, sedangkan ketiga hal tersebut sangat penting dalam mengadakan 

pembagian harta warisan, termasuk posisi anak tersebut mendapat bagiannya.9  

Salah satu syarat ahli waris adalah hidup ketika pewaris meninggal, anak dalam 

kandungan sudah bisa dianggap hidup walaupun itu hidup secara hukum. Kelahiran 

dalam keadaan hidup menurut tenggang waktu yang telah ditentukan oleh syariat 

merupakan bukti yang nyata atas perwujudannya disaat orang yang mewariskan wafat. 

                                                           
7 M. Anshary MK. Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bogor, Madani 

Press, 2009) hlm 80. 
 8 Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (2) 

9 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahab. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharu Hukum 
Positif di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), hlm. 132 



6 
 

 
 

Dengan demikian anak dalam kandungan harus diperhitungkan sebagai ahli waris. 

Perlu diketahui juga, anak dalam kandungan sebagai ahli waris disebut juga dalam ilmu 

ushul fiqh ahliyatul wujub yang tidak sempurna, ia pantas menerima hak namun belum 

mampu memenuhi kewajiban.10 

Anak laki laki maupun anak perempuan sangat dekat dengan pewaris, sehingga 

mereka merupakan ahli waris yang paling besar mendapatkan warisannya. Apabila 

pewaris tidak mempunyai anak maka saudara berhak tampil dalam mendapatkan waris 

atau biasa di sebut dengan kalalah. 

 Kalalah adalah tampilnya saudara kandung dalam menentukan ahli waris, 

karena orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan leluhur. Orang tua dan anak 

merupakan ujung keturunan dari pewaris, oleh karenanya jika ujung itu tidak ada maka 

para ahli waris yang lain selain keduanya di sebut dengan kalalah. Anak dan orang tua 

tidak digolongkan kalalah sedangkan saudara dari golongan mana saja di sebut dengan 

kalalah.11 

Kompilasi Hukum Islam  menjelaskan kedudukan saudara sebagai ahli waris di 

atur dalam Pasal 181 dan Pasal 182, Pasal 181 menyebutkan bahwa: 

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara 

laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 

seperenambagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-

sama mendapat sepertiga bagian.”12 

                                                           
10 Amir Syarifuddin, Permasalah dalam Pelaksanaan Faroid, (Padang: IAIN-IB Press, 1999), 

hlm. 10. 
11 Siah Khosyi’ah. Buku Daras Hukum Kewarisan Islam 1 (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 

Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2015), hlm. 216. 
12 Kompilasi Hukum Islam Pasal 181 
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Pasal 182 juga menyebutkan bahwa: 

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia 

mempunyai saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 

separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan 

saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka 

bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut 

bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian 

saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”13 

Pada Pasal 181 mengatur tentang kedudukan saudara seibu baik laik-laki 

maupun perempuan dan Pasal 182 mengatur tentang kedudukan saudara kandung atau 

saudara seayah. Adapun pengertian kalalah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah 

seseorang meninggal dunia tidak mempunya anak dan keturunannya serta tidak 

meninggalkan ayah. 

Syari’at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan 

adil. Saat ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki ataupun 

perempuan dengan cara yang legal. Islam juga menetapkan hak pemindahan 

kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dan seluruh 

kerabat nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. 

Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta warisan merupakan salah satu 

kajian dalam Islam yang dalam keilmuan dibahas secara khusus dalam fiqh mawaris. 

Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antar anggota 

keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah mati.14  

                                                           
13 Kompilasi Hukum Islam Pasal 182 
14 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 3. 
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Waris dikalangan masayarakat masih sangat rawan pengetahuannya, sehingga 

ketika ada kasus mereka lebih memilih untuk musyawarah. Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 183 menyebutkan para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam 

pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagianya. 

Tidak semua masyarakat menyelesaikan masalah dengan musyawarah, setiap 

keluarga mempunyai cara masing-masing dalam menyelesaikan masalah waris. Seperti 

masalah keluarga SS tepatnya di Kp. Cibodas Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong 

Kabupaten Garut. SS sedang mengandung anak partamanya, dia di tinggal mati oleh 

suaminya, karena kecelakaan. Sehingga suaminya meninggalkan SS, anak dalam 

kandungannya, ibunya serta harta peninggalan. 

 Harta peninggalan ini dipakai untuk keperluan mengurus suami, sehingga 

tersisalah harta waris yang harus dibagikan. Dalam pembagian warisan SS tidak 

langsung membagikan harta warisan pewaris, karena dia ingin menunggu kelahiran 

anaknya, sehingga harta warisan tersebut ditangguhkan terlebih dahulu. Akan tetapi SS 

terus di sudutkan masalah harta warisan oleh saudara kandung dari suaminya. Mereka 

(saudara kandung suaminya) ingin segera SS membagikan harta warisan itu, tanpa 

menunggu anak dalam kandungannya melahirkan.15  

Pewaris mempunyai satu saudara perempuan dari dua anak bersaudara. Saudara 

perempuan pewaris ini tinggal disebelah rumah keluarga SS, saudara perempuannya 

juga sudah berkeluarga. Mereka mempunyai 4 orang anak serta suami yang 

                                                           
15 Wawancara dengan Susi Susanti di Kp. Cibodas Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong 

Kabupaten Garut, 5 Februari 2019. 
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mengurusinya. Saudara perempuan pewaris ini dengan berani dan memaksa SS untuk 

segera membagikan harta warisannya, karena dia juga sangat membutuhkan untuk 

keperluan anaknya yang mau kuliah di tahun sekarang.16 

Sehingga warisan keluarga SS tersebut menjadi sangat rumit karena salah satu 

ahli waris lainnya ingin menghendaki agar harta warisan segera dibagi, sementara 

untuk menunggu kelahiran anak dalam kandungan itu sendiri harus menunggu waktu 

yang relatif lama. Jikalau segera dibagikan, belum tentu bisa dipastikan ia akan lahir 

seorang diri atau kembar dan dalam keadaan hidup atau mati.  

Persoalan yang ada dikehidupan nyata bahwa seorang yang sedang 

mengandung seorang anak, namun sebelum melahirkan suaminya meninggal dunia 

dengan meninggalkan beberapa hartanya. Yang menjadi permasalahan apakah anak 

dalam kandungan pantas untuk mendapatkan bagian anak perempuan atau laki-laki. 

Kemudian ketika anak bersama saudara lantas saudara mendapatkan warisan atau 

terhalang warisannya oleh anak. Apabila istrinya mendapat harta peninggalan sesuai 

furudhul muqoddaroh dengan ketentuan tanpa seorang anak yaitu ¼ (seperempat) 

ataukah menjadi 1/8 (seperdelapan) karena mempunyai anak dalam kandungan. Atau 

saudara mendapatkan warisan karena istrinya hanya mempunyai satu anak atau anak 

menghijab saudara.  

 

 

                                                           
16 Wawancara dengan Susi Susanti di Kp. Cibodas Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong 

Kabupaten Garut, 5 Februari 2019. 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana aturan waris anak dalam kandungan bersama saudara kandung 

menurut pandangan hukum kewarisan Islam? 

2. Bagaimana pandangan kewarisan anak dalam kandungan bersama saudara 

menurut masyarakat Cibodas? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan : 

1. Mengetahui aturan waris anak dalam kandungan bersama saudara kandung 

menurut pandangan hukum kewarisan Islam. 

2. Mengetahui pandangan kewarisan anak dalam kandungan menurut 

masyarakat Cibodas. 

D. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi peneliti sendiri maupun bagi 

orang lain. Manfaat tersebut harus bisa memecahkan masalah yang di teliti ini. Untuk 

itu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan 

masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang berkaitan yakni 

segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan 

dapat memberikan manfaat. 

a. Kegunaan teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi khususnya dalam bidang 

kewarisan Islam terkait dengan hak waris anak dalam kandungan. Dengan 
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demikian pembaca ataupun calon peneliti lain dapat mengetahui tentang konsep 

hukum islam tentang hak watis anak dalam kandungan. 

2. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman bagi para pihak yang 

bersengketa atau peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang hak 

waris anak dalam kandungan. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Memberikan sumbangan pemikiran hasil dari penelitian ini di bidang hukum 

pada umumnya dan khususnya tentang kewarisan terkait dengan hak waris anak 

dalam kandungan. 

2. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi kalangan masyarakat luas 

tentang kewarisan terkait hak waris anak dalam kandungan. 

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

penulis, umumnya bagi orang lain di bidang kewarisan. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu merupakan suatu perbandingan 

yang peneliti lakukan agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang terkandung 

di dalamnya. Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, perlu adanya hasil penelitian 

terdahulu yang sedikit ada keterkaitan dengan penelitian yang penulis ajukan ini. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ali Amrullah, penelitiannya berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Syarat 

dan Rukun Seseorang Untuk mendapatkan Warisan” tahun 2008. Hasil dari penelitian 
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ini, salah satu rukun waris mewarisi adalah hidupnya ahli waris disaat matinya 

muwaris. Ahli waris yang masih hidup, baik secara hakiki maupun hukmi, setelah 

kematian si mayit sekalipun hanya sebentar, memiliki hak atas waris. Perbedaan 

penelitain ini, judul peneliti lebih mengkrucut yaitu membahas hak waris anak dalam 

kandungan.  

Sofian, penelitannya berjudul “Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pasal 2 KUH 

Perdata tentang Hak Waris Anak dalam Kandungan” (Tahun 2009). Syariat telah 

menetapkan bahwasanya anak dalam kandungan akan mewarisi harta peninggalan si 

muwarist, ia lahir dalam keadaan hidup disaat orang yang mewariskan meninggal 

dunia. Sebab ketika ia masih hidup di dalam kandungan walaupun sudah dianggap 

hidup, namun bukan hidup yang sebenar-benarnya, maka belum bisa dianggap hidup. 

Kelahirannya dalam keaan hidup menurut tenggang waktu yang telah ditentukan oleh 

syari’at merupakan bukti yang nyata atau perwujudannya disaat orang yang 

mewariskan mati. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti dilihat dari perspektif 

penelitian ini dengan peneliti, kalau penelitian ini ditinjau dari KUH Perdata sedangkan 

peneliti studi kasus. 

F. Kerangka Pemikiran  

Hukum kewarisan Islam atau yang biasa disebut faroid dalam literatur hukum 

Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralhian 

harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. 

Sebagai hukum agama yang bersumber kepada al-Qur’an dan as-Sunah, hukum 

kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada 
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hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu, hukum kewarisan 

Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum 

kewarisan yang lain. 

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Qur’an 

dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw dan sunnahnya. 

Dalam kerangka pemikiran ini mengacu kepada lima asas yang menjadi rujukan 

peneliti. Tentu berkaitan pula dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara 

pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu 

terjadinya peralihan harta itu. Adapun asas-asas yang lima itu diantaranya: 

1. Asas Ijbari 

Asas ijbari adalah peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada 

ahli warisnya berlaku dengan sendirinya, menurut kehendak Allah tanpa tergantung 

kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan 

sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa 

menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah 

ditentukan. 17 

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Pasal 187 ayat (2) bahwa: Sisa dari 

pengeluaran yang di maksud (ayat sebelumnya) adalah merupakan harta yang harus 

dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan lain-lain. 

                                                           
17 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada,2014), 

hlm. 21. 
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Kalimat ini mengandung kata harus yang menunjukan adanya asas ijbari 

yaitu prose peralihan harta. Peralihan harta tersebut semata-mata karena kematian 

seseorang yang memiliki harta, artinya asas ini akan berlaku dengan sendirinya jika 

ada kematian pewaris sehingga asas ini tidak akan berlaku secara efektif jika yang 

memiliki masih hidup, 

2. Asas Bilateral 

Asas ini membicarakan tentang ke mana arah peralihan harta itu di kalangan 

ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan 

beralih kepada dua arah. Hal ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari 

kedua belah pihak garias kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan 

pihak kerabat garis keturunan perempuan.18 

Perkembangan kewarisan Islam di Indonesia dengan adanya ahli waris 

pengganti maka keturunan anak laik-laki dan anak perempuan berhak menerima 

waris. Sebagai mana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) 

dan ayat (2). 

Asas bilateral ini dapat dilihat secara nyata dalam firman Allah QS an-Nisa 

ayat 7, 11, 12 dan 176.  

Ayat 7 menegaskan : 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat 

warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya, begitu pula seorang perempuan 

                                                           
18 Amir Syarifudin. Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana. 2004), hlm, 24. 
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berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Ayat ini 

merupakan dasar bagi kewarisan itu. 

Ayat 11 ini menegaskan: 

  Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya 

sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki, dengan perbandingan seorang 

anak laki-laki menerima banyak yang didapat dua orang perempuan. 

  Ibu berhak menerima warisan dari anaknya baik laki-laki ataupun 

perempuan, begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan 

dari anak-anaknua, sebesar seperenam bila waris meninggalkan anak. 

Ayat 12 menegaskan:  

Apabila pewaris adalah seorang anak laki-laki yang tidak memiliki pewaris 

langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki dan perempuan berhak 

menerima bagian dari harta tersebut. Apabila pewaris adalah seorang perempuan 

yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak atau ayah), maka saudara laki-laki 

dan perempuan berhak menerima harta tersebut. 

Ayat 176 menjelaskan: 

Seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke 

bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka 

saudaranya itu berhak menerima warisannya. Seorang perempuan yang tidak 
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mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara 

laki-laki dan perempuan, maka saudaranya itu berhak menerima warisannya. 

3. Asas Individual 

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) 

berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat ahli waris lainnya. Asas 

individual ini menunjukan bahwa harta warisan akan dibagikan kepada ahli 

waris secara perorangan bukan kolektif, yang untuk dimiliki masing-masing 

ahli waris secara mutlak.19 

Kompilasi Hukum Islam mengatur besaran perolehan masing-masing 

ahli waris ditentukan mulai dari Pasal 176 sampai dengan Pasal 180, hal 

tersebut mengidikasikan bahwa masing-masing ahli waris dapat memiliki harta 

waris secara mutlak, tidak terkecuali bagi ahli waris yang belum dewasa, di 

bawah pengampuan maka pemeliharaan harta yang menjadi haknya dibebankan 

kepada walinya sampai anak tersebut dewasa sehingga hak individu tetap 

terpelihara. 

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung 

dan terikat dengan ahli waris yang lain, hal ini, didasarkan kepada ketentuan 

bahwa setiap manusia sebagai pribadi yang mempunyai kemampuan untuk 

menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam ushul fiqh disebut 

                                                           
19 Siah Khosyi’ah. Buku Daras Hukum Kewarisan Islam 1, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 

Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2015), hlm. 26. 
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ahliyat al-wujub. Dalam oengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara 

sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk berbuat demikian.20 

Dengan demikian, bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris 

dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut 

sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu 

masing-masing ahli waris bebas menetukan (berhak penuh) atas bagian yang 

diperolehnya. 

4. Asas Keadilan Berimbang 

Asas keadialan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan 

kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan ketentuan dan 

kegunaan. Seimbang yang dimaksud adalah keseimbangan antara hak dan 

kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus 

ditunaikan. Besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang 

dibebankan kepada laki-laki yang harus membayar maskawin dalam 

perkawinan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan 

anak-anak.21 

Asas keadilan berimbang ini dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum 

Islam mulai dari Pasal 176 sampai dengan Pasal 191 tentang besarnya 

perolehan ahli waris, juga tentang besarnya perolehan pada Pasal 192 dan Pasal 

                                                           
20 Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak. Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika. 2007), hlm. 40 
21 Moh Muhibbin dan Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum 

Positif di Indonesi. (Jakarta: Sina Grafika. 2009),hlm. 45. 
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193 tentang aul dan rod. Aul adalah harta ahli waris yang diambil dari bagian 

masing-masing ahli waris dengan cara berimbang sesuai dengan perolehan 

mereka yang semestinya, dan dalam praktek perhitungan penyelesaian waris 

jumlah harta ahli waris dijadikan asal masalah. Sedangkan masalah rod adalah 

kebalikan dari aul,  harta yang tersedia lebih besar dari jumlah ahli waris 

menerima bagiannya masing-masing, dan sisa tersebut akan dikembalikan 

kepada ahli waris dengan ketentuan jumlah ahli waris tersebut tidak ada 

kelompok ahli waris ashobah dengan cara pengembalian yang seimbang 

dengan harta masing-masing waris.22 

5. Asas Semata Akibat Kematian 

Asas semata akibat kematian adalah harta seseorang tidak dapat beralih 

kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih 

hidup. Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada 

orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang 

mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini menjelaskan bahwa harta 

seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama 

yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan 

harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana 

                                                           
22 Siah Khosyi’ah. Buku Daras Hukum Kewarisan Islam 1, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 

Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2015), hlm. 216. 
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setelah mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum 

Islam.23 

Asas kewarisan akibat kematian ini ada hubungannya dengan asas ijbari 

seperti telah disebutkan sebelumnya, karena pada hakekatnya ketika orang yang 

sudah meninggal dunia hanya berhak menggunakan sepertiga hartanya yang 

dikenal dengan wasiat. Sementara penggunaan hak harta yang lain tidak lagi 

memiliki hak dalam kebebasannya menggunakan harta bendanya, oleh karena 

itu secara otomatis akan berpindah kepada ahli warisnya. 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

  Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian 

ini meliputi penentuan metode penelitian, sumber penentuan data, jenis data, teknik 

pengumpulan data dan analisis data.  

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis, yaitu akan menggambarkan lebih jelas tentang kewarisan anak dalam 

kandungan bersama saudara kandung di keluarga SS Kp. Cibodas Desa Banjarsari 

Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. 

2. Sumber data 

Sumber data yang diganakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

                                                           
23Amir Syarifudin. Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana. 2004), hlm 30. 
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a. Sumber data Primer adalah data pokok yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan keluarga SS. 

b. Sumber data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, 

jurnar-jurnal hukum, majalah dan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan 

masalah yang sedang diteliti. Misalnya, bahan bahan mengikat yakni, 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 274 dan kitab-kitab yang berkaitan dengan 

penelitian.  

3. Jenis data 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiyah.24 Data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari 

sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri dari data 

tentang: kondisi objektif keluarga SS, Peyebab keluarga SS menunda pembagian 

harta waris, model waris yang digunakan kelurga SS, dan tinjauan hukum 

kewarisan Islam. Diantranya: 

a. Hak waris anak dalam kandungan yang kemudian hak seorang anak dalam 

mendapatkan harta warisan. 

b. Pendapat tokoh masyarakat di Kp Cibodas Desa Banjarsari Kecamatan 

Bayongbong Kabupaten Garut Kabupaten Garut tentang kewarisan anak 

dalam kandungan. 

                                                           
24 Sugiono. Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta.CV, 2016), hlm. 1 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada dasarnya menurut Cik Hasan Bisri dalam bukunya menjelaskan 

menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data 

yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

beberapa metode, baik bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling 

melengkapi, adapun tektik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu di antaranya: 

a. Wawancara atau interview 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.25 Mewawancarai keluarga SS tersebut 

dalam menyelesaikan pembagian waris ini. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengolahan data untuk 

menghimpun informasi yang relevan, dengan topik atau masalah yang 

menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-

buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-

sumber lain. 

 

 

                                                           
25 Ibid,. hlm. 72 
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5. Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan 

pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, untuk 

menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Analisis 

data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap di antaranya: 

a. Dilakukan seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini 

adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 274 atau buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian. 

b. Mengklarifikasi data dengan cara memisahkan antara data yang diperoleh 

dari hasil penelitian terhadap kitab-kitab terdahulu dan studi kepustakaan. 

c. Menarik kesimpulan dari data yang dianalis. 


