


ABSTRAK 
 
 
  
 Mahar saat ini hanya sekedar symbol dan formalitas belaka. Banyak laki-laki 
menikahi perempuan dengan mahar alat sholat, kitab al-Qur’an dan semacamnya yang dari 
segi material tidaklah mahal, demikian juga dengan pemenuhan nafkah keluarga. Sejak 
adanya revolusi industri, modernisasi, gerakan feminisme dan emansipasi, maka kini hamper 
tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak 
selalu menjadi tulang punggung keluarga, sebaliknya seorang peempuan tidak melulu sebagai 
ibu rumah tangga, namun sudah banyak yang bekerja dan bersaing dengan kaum laki-laki. 
Hal inilah yang memicu perlunya kajian tentang pola hubungan antara hukum perkawinan 
yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dan hak kewarisan perempuan. 
 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan tipe penelitiannya 
adalah deskriptif-analitik, dengan pendekatan filosofis. Data yang dikumpulkan dianalisis 
dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan instrument gabungan induksi dan deduksi. 
 
 Perbedaan hak dan kewajiban dalam Hukum perkawinan berpengaruh pada 
pembagian waris dalam hukum Islam. Antara hukum perkawinan dan hukum waris terdapat 
pola hubungan sebab akibat, sehingga manakala Hukum atau ketentuan yang menjadi sebab 
telah berubah maka ketentuan yang menjadi akibatnya juga berubah. Prinsip yang diterapkan 
dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan merupakan wujud asas keadilan 
berimbang antara kewajiban yang harus ditunaikan dengan hak yang diterimanya.  Laki-laki 
dalam Islam mempunyai kewajiban nafkah dan bertanggungjawab atas kebutuhan keluarga 
mendapat dua kali bagian perempuan.  Tuntutan perubahan Hukum Waris hendaklah diikuti 
dengan tuntutan perubahan pada Hukum perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban 
suami istri demi mendapatkan keadilan yang menjadi tujuan pelaksanaan Hukum.  
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