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ABSTRAK 

Hukum kewarisan merupakan hukum yang sangat erat kaitannya dengan 

kehidupan manusia, al-Qur‟an menjelaskan mengenai hukum kewarisan dengan 

sangat jelas dan terperinci. Islam tidak membedakan kewarisan dari ayah ataupun 

dari ibu, Islam juga tidak menentukan harta/ obyek waris yang akan diberikan 

kepada ahli warisnya. Masyarakat Desa Ngadiharjo mempunyai cara tersendiri 

dalam pembagian warisan, dalam pembagian warisan, terlihat adanya perbedaan 

antara harta warisan yang didapat dari ayah ataupun harta warisan yang didapat 

dari ibu. Dalam pembagian warisan dari ayah, semua ahli waris yang ada 

mendapatkan pembagian warisan dengan ketentuan bahwa apabila seorang 

perempuan mewarisi bersama anak laki-laki, anak perempuan tidak berhak atas 

tanah pekarangan, melainkan hanya berhak atas tanah tegalan  ataupun tanah 

sawah. Sedangkan harta ibu yang diperoleh dari warisan dari ayah (suami) 

ataupun harta bawaan hanya akan diwariskan kepada anak (ahli waris) yang 

bersedia dan mampu merawat ibu setelah ayah meninggal. Masyarakat menyebut 

harta ibu ini sebagai tanah gantungan. Pada prinsipnya, tanah gantungan akan 

diwariskan kepada anak yang mampu mengurus ataupun merawat ibu selama 

hidup  sampai meninggal, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik anak sulung 

ataupun anak bungsu. Selama ibu masih hidup, hasil dari pengolahan tanah 

gantungan  ini akan diberikan kepada ibu sebagai biaya hidup sehari-hari setelah 

ayah meninggal. Merujuk pada fenomena tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

meneliti lebih jauh mengenai praktik pembagian tanah gantungan dan hak 

kewarisan anak perempuan. 

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana praktik pembagian 

tanah gantungan dan mengapa anak perempuan hanya berhak atas tanah tegalan 

dan tanah sawah. penelitian ini juga akan menjelaskan dan menilai bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian tanah gantungan dan hak 

kewarisan anak perempuan. Penelitian ini juga akan menjelaskan dan menilai 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian tanah gantungan 

dan hak kewarisan anak perempuan.  

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi langsung ke Desa 

Ngadiharjo dan wawancara kepada tokoh yang mengetahui tentang praktik 

pembagian tanah gantungan dan hak kewarisan anak perempuan. Dengan 

pendekatan normatif, penelitian ini menggunakan hukum Islam sebagai metode 

analisisnya yang kemudian akan diperoleh kesimpulan bahwa hal tersebut sesuai 

atau tidak dengan hokum Islam.  

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian tanah 

gantungan dan hak waris anak perempuan pada masyarakat Desa Ngadiharjo 

merupakan hal yang ditempuh masyarakat untuk meminimalisir  perselisihan di 

antara ahli waris yang ada di kemudian hari. Secara hukum Islam, pembagian 

tanah gantungan tidak termasuk dalam waris, melainkan pemberian bersyarat, 

masyarakat setempat menyebutnya hibah wasiat. Sedangkan praktik pembagian 

warisan yang tidak memberikan tanah pekarangan kepada anak perempuan yang 

dilakukan masyarakat Desa Ngadiharjo dibolehkan, selama tidak merugikan pihak 

lain dan dilakukan dengan cara musyawarah yang berdasarkan kerelaan menerima 

bagian warisan antara ahli waris. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

05936/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama  

 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 ش

 ش

 

 

Alif 

Bā‟ 

Tā‟ 

Ṡā‟ 

Jim 

Ḥā‟ 

Khā‟ 

Dāl 

Żāl 

Rā‟ 

Zai 

Sin 

Syin 

 

 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

 

 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik diatas) 

je 

ha (dengan titik di bawah)  

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 
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 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 ي

 ء

 ي

Ṣād 

Ḍad 

Ṭā‟ 

Ẓā‟ 

„Ain 

Gain 

Fā‟ 

Qāf 

Kāf 

Lām 

Mim 

Nūn 

Waw 

Hā‟ 

Hamzah 

Ya 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

‘ 

y 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

„el 

„em 

„en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 متعّددة

عّدةّ    

 

ditulis 

ditulis 

 

Muta‟addidah 

„iddah 
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III. Ta’marbūtah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 

 حكمة

 جسية

 

ditulis 

ditulis 

 

Ḥikmah 

jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya 

b. Bila diikuti denga kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h 

 

 كرامةاالونيبء

 

ditulis 

 

Karāmah al-auliyā’ 

 

c. Bila ta‟marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah 

ditulis tatau h 

 

 زكبةانفطر

 

ditulis 

 

Zakāh al-fiṭri 

 

IV. Vokal Pendek 

fatḥah 

kasrah 

ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a 

i 

u 
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V. Vokal Panjang 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 Fathah + alifجاْهٛح                      

 

Fathah +  ya‟ mati تُعٗ                 

 

Kasrah + ya‟ mati كسٚى                  

 

Dammah + wawu mati    فسٔض 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ā  : jāhiliyyah 

 

ā  : tansā 

 

ī  : karīm 

 

ū  : furūd 

 

VI. Vokal Rangkap 

 

1 

 

2 

 

 

Fathah ya mati 

 تُٛكى

Fathah  wawu mati 

 قٕل

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

ai 

bainakum 

au 

qaul 
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VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 

 أأوتم

 أعّد ت

 نئه شكرتم

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

a’antum 

u’iddat 

la’in syakartum 

 

VIII. Kata sandang Alif + Lam 

a.  bila diikuti huruf Qomariyyahditulis dengan menggunakan “l” 

 

 انقران

 انقيبش

 

ditulis 

ditulis 

 

Al-Qur’ān 

al-Qiyās 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 

 انسمبء

 انشمص

 

ditulis 

ditulis 

 

as-Samā’ 

 

asy-Syams 
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IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 ذوي انفروض

 

 أهم انسىة

 

ditulis 

 

ditulis 

 

Zawi al-furūd 

 

Ahl as-Sunnah 

 

 

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh.  

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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MOTTO 
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ٌّ يحًدا عثدِ ٔزظٕنّ  اندٍٚ أشٓد اٌ الانّ االاهلل ٔاشٓد ا
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketetapan-ketetapan Allah yang dijadikan hukum tentunya 

mempunyai tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut pada prinsipnya 

adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan 

manusia dengan sesama manusia. Adapun salah satu hukum yang mengatur 

tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan. 

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak 

pemilikan peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 

berhak menjadi ahli waris.
1
 

Dalam pengertian yang cukup populer di kalangan Jumhur Ulama, 

tirkah mempunyai arti yang lebih luas daripada mauruś. Tirkah yaitu apa 

yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang mencakup harta 

benda maupun hak-hak keuangan, termasuk hutang pewaris dan juga 

peninggalan yang digunakan untuk biaya pengurusan mayat dan pelaksanaan 

wasiat. Sedangkan mauruś hanya terbatas pada sisa harta yang setelah 

dikeluarkan untuk biaya pengurusan mayat, pelunasan hutang dan 

pelaksanaan wasiat.
2
 

                                                           
1
 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171. 

 
 
2
 M. Abu Zahrah, Al Tirkah wa al Miraś, (Cairo: Dar Al Fiqr, 1975), hlm. 150 

dalam Muchit A. Karim, Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer di Indonesia, cet. 

ke-1 (Jakarta:  Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian 

Agama RI, 2012), hlm. 114. 
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Hukum Kewarisan merupakan bagian yang paling penting di antara 

seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum 

perkawinan, bahkan menentukan dan mencerminkan bentuk hukum yang 

berlaku dalam masyarakat itu.
3
 

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup 

kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami suatu 

peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya dan merupakan peristiwa 

hukum, yakni kematian. Dalam hal ini menimbulkan akibat hukum pula, 

yakni tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban bagi 

orang yang ditinggalnya. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan 

kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya 

seseorang diatur oleh hukum kewarisan.
4
 

Hukum kewarisan menduduki posisi yang penting dalam hukum 

Islam. Ayat al-Qur‟an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan 

terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah ini, kewarisan pasti 

dialami setiap orang. Di samping itu hukum kewarisan amat mudah 

menimbulkan sengketa di antara ahli waris.
5
  

Kewarisan merupakan sebuah  aturan yang Allah perintahkan, hal ini 

bisa dilihat dalam firman Allah: 

                                                           
3
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis, cet. ke-4 

(Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 11.  
 
4
M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan dengan 

Kewarisan Menurut KUHP (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 2.  

 
5
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, cet. ke-17 (Yogyakarta: UII Pres, 

2009), hlm. 1. 
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...وثييه نهركسمثم حظ ا يىصيكم اهلل فى اوندكم 
6

 

Rasulullah juga memerintahkan agar dalam pembagian harta warisan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan al-Qur‟an. Hal ini dapat dilihat dalam 

hadis Nabi: 

اقسمىاانمال تيه اهم انفسائض عهى كتاب اهلل
7

 

Sistem hukum kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut 

asas kekerabatan dan keutamaan.
8
 Artinya setiap ahli waris harus 

mempunyai hubungan kekerabatan (keluarga) dengan si mayit, di samping 

itu, mereka juga orang yang sangat erat hubungannya dengan si mayit, 

seperti suami dan isteri serta orang yang memerdekakan. Tetapi tidak 

seluruh ahli waris yang ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli 

waris ada yang lebih dekat dengan si mati dan ada yang lebih jauh, menurut 

urutannya masing-masing.
9
 

Menurut hukum Islam, ahli waris dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Keluarga dekat yang kemudian mereka akan mendapatkan bagian 

furuḑul muqaddarah atau furuḑul asabah. 

2. Keluarga yang jauh: yang baginya masih diperselisihkan. 

Keluarga yang jauh ini disebut dengan ẓawil arham.
10

 

                                                           
6
 An-Nisā‟ (4) : 11. 

 
7
 Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), III: 122. 

 
8
 Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, Hukum Islam di Indonesia Kajian Ilmu 

Waris Menurut Tradisi Pesantren dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: ELHAMRA 

Pres, 2003), hlm. 39. 
9
 Ibid. 

 
10

 Ibid. 
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Islam mengatur kewarisan dari harta peninggalan kedua orangtua, 

yakni dari ayah maupun dari ibu, jadi seorang anak laki-laki berhak 

menerima bagian waris baik bagian waris dari ayah maupun bagian waris 

dari ibu, begitu juga anak perempuan yang berhak menerima bagian waris 

baik bagian waris dari ayah maupun bagian waris dari ibu baik harta 

peninggalannya banyak maupun sedikit. Hal ini dapat dilihat dari firman 

Allah : 

وصية مما تسك انىندان واألقستىن ونهىساء وصية مما تسك انىندان  نهسجال

11 وصيثا مفسوضا واألقستىن مما قم مىه  او كثس 
 

Bagi umat Islam melaksanakan hukum-hukum Islam, terutama 

masalah kewarisan adalah keharusan. Selama belum ada nas-nas yang 

menunjukkan ketidakwajibannya.
12

 Dari penjelasan ini bisa ditarik 

kesimpulan bahwa melaksanakan pembagian warisan yang merupakan 

hukum Islam yang telah ditentukan aturannya dalam al-Qur‟an maupun 

Hadis adalah wajib. Namun dalam masalah waris, nas-nas yang berkaitan 

dengan hukum membagi kewarisan tidak disebut dan yang disebut adalah 

keharusan menentukan besar kecilnya masing-masing bagian. Dengan kata 

lain, bahwa kewajiban disini adalah ketika seorang menyerahkan warisan 

secara (menurut) farẚid/ilmu waris,  jika demikian maka pembagian besar 

                                                                                                                                                             
 
11

 An- Nisā‟ (4) : 7. 
 
12

  Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, Hukum Islam di Indonesia, hlm. 6. 
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kecilnya harus sesuai dengan hukum-hukum al-Qur‟an dan Hadis juga ijma’ 

dan ijtihad para ulama.
13

 

Islam mengatur secara jelas dan terperinci bagian-bagian serta siapa 

saja yang berhak mendapatkan warisan. Perincian dan penentuan mengenai 

kewarisan dapat dilihat dalam firman Allah: 

                 

                 

                    

                

             

                

               

                 

                 

                

                   
14

 

 

 Islam tidak mengenal adanya  perbedaan antara harta peninggalan 

yang datangnya dari ayah maupun dari ibu. Artinya, tidak ada perbedaan 

mengenai ahli waris mewarisi harta dari ayah maupun mewarisi harta dari 

                                                           
13

 Ibid. 
 
14

 An- Nisā‟ (4) : 11-12. 
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ibu. Berbeda dengan praktik pembagian warisan yang ada di Desa 

Ngadiharjo. Pembagian harta peninggalan disini dibedakan antara harta 

peninggalan dari ayah dan harta peninggalan dari ibu. 

Masyarakat Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten 

Magelang cenderung menggunakan tanah sebagai harta yang akan 

diwariskan ketika mereka meninggal. Baik berupa tanah pekarangan, tanah 

tegalan maupun tanah persawahan. Hal ini dipengaruhi dari kehidupan 

masyarakat Desa Ngadiharjo yang kebanyanyakan bekerja sebagai petani. 

Praktik pembagian harta warisan yang biasa dilakukan di Desa Ngadiharjo 

dibedakan antara harta peninggalan ayah dan harta peninggalan ibu, yang 

mana pembagian harta peninggalan ayah dilakukan seperti pembagian harta 

peninggalan secara hukum Islam, yakni dengan pembagian 2:1, tetapi 

berhubung objek kewarisan yang ada adalah tanah, baik berupa tanah 

pekarangan, tanah tegalan maupun tanah persawahan, maka harta yang 

akan diwariskan adalah tanah. Dalam pembagiannya, bagian perempuan 

tidak mendapat tanah pekarangan, melainkan hanya tanah persawahan 

ataupun tanah tegalan. Hal ini berlaku apabila ahli warisnya adalah anak 

laki-laki dan anak perempuan, namun apabila ahli warisnya adalah 

perempuan semua, maka pembagian harta warisannya baik berupa tanah 

pekarangan, tanah tegalan maupun tanah persawahan adalah dibagi dengan 

sama rata. Dalam pembagian harta peninggalan dari ayah ini tetap berlaku  

prinsip pembagian 2:1 bagi anak perempuan dan laki-laki, serta sama rata 

bagi anak perempuan semua maupun anak laki-laki semua. Berbeda dengan 
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harta peninggalan dari ibu, yang mana biasanya harta peninggalan dari ibu 

berupa tanah yang  dimiliki oleh ibu atas warisan atau tanah bawaan yang 

kepemilikanya masih digantung kepada siapa yang akan memiliki harta 

tersebut setelah kematian ibunya. Biasanya tanah tersebut akan dimiliki oleh 

anak yang mampu merawat ibu selama hidup sampai meninggal dunia, yang 

menurut masyarakat disebut tanah gantungan. 

Tanah gantungan adalah tanah yang dimiliki oleh ibu atas warisan 

atau tanah bawaan dan hasil dari pengolahan ataupun pemeliharaan tanah 

tersebut digunakan sebagai biaya hidup ibu selama masih hidup. Pada 

prinsipnya, tanah tersebut  akan diberikan kepada anak yang bersedia atau 

mampu merawat ibu selama hidup sampai meninggal, yang biasanya 

dilakukan oleh anak bungsu laki-laki, karena biasanya anak bungsu laki-laki 

lebih memilih tinggal dirumah orang tuanya biarpun sudah berkeluarga. 

Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bila tanah gantungan 

tersebut akan dimiliki bukan oleh anak bungsu laki-laki, contohnya ketika 

anak bungsu laki-laki bekerja di luar daerah yang kemudian ibunya tidak 

mau tinggal bersama anak laki-laki tersebut, melainkan ibu memilih tinggal 

bersama anak laki-laki ataupun perempuannya yang tinggal di desa karena 

mungkin menurut ibu, tinggal di daerah sendiri lebih nyaman dari pada 

tinggal di daerah lain. Hal ini bisa saja terjadi karena pada prinsipnya tanah 

gantungan akan diberikan kepada anak yang mampu mengurus ataupun 

merawat ibu selama hidup  sampai meninggal, tidak khusus kepada anak 

bungsu laki-laki. Adat kewarisan tanah gantungan ini hanya berlaku apabila 
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ayah meninggal terlebih dulu, karena masyarakat menganggap bahwa 

seorang ibu bukan sebagai pencari nafkah, melainkan diberi nafkah, 

sehingga apabila suaminya telah meninggal lebih dulu, untuk biaya 

hidupnya diambil dari hasil pengolahan tanah yang dimiliki atas warisan 

ataupun harta bawaan yang kemudian menjadi tanah gantungan. Berbeda 

dengan ayah yang merupakan pencari nafkah keluarga, jadi ketika istri 

meninggal lebih dulu, suami tetap mempunyai biaya hidup dari hasil 

kerjanya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan tidak berlakukanya 

kewarisan tanah gantungan dalam kewarisan dari ayah. Adat yang berlaku di 

Desa Ngadiharjo ini memang telah berlaku secara turun-temurun, akan tetapi 

tidak menutup kemungkinan tetap masih akan ada kecemburuan-

kecemburuan yang timbul akibat adat kepemilikan tanah gantungan tersebut 

dengan alasan ketidakadilan yang dilakukan orang tua dalam pembagian 

harta (tanah) warisan. 

Dari penjelasan di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan tanah gantungan yang 

dalam praktiknya hanya diberikan kepada anak yang mau merawat ibu 

selama masih hidup sampai meninggal serta hak kewarisan anak perempuan 

yang dibedakan, yang dalam pembagiannya tidak mendapat tanah 

pekarangan apabila ahli warisnya adalah anak perempuan dan anak laki-

laki. Hal ini menjadi menarik karena dalam Islam tidak ada pembedaan 

pembagian kewarisan antara harta peninggalan dari ayah maupun harta 
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peninggalan dari ibu serta pembedaan tanah yang akan dibagikan sebagai 

warisan bagi anak perempuan. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik pembagian warisan tanah gantungan pada masyarakat 

muslim di Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten 

Magelang? 

2. Mengapa anak perempuan hanya berhak atas tanah sawah atau tegalan 

dan bagaimana praktik pembagiannya? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan tanah 

gantungan dan hak kewarisan anak perempuan pada masyarakat muslim 

Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran dan arah penelitian secara jelas, maka 

penyusun rumuskan tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini, 

yakni: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pembagian warisan tanah 

gantungan pada masyarakat muslim di Desa Ngadiharjo, Kec. Borobudur, 

Kab. Magelang. 

2. Untuk menjelaskan mengapa anak perempuan hanya berhak atas tanah 

sawah atau tegalan dan bagaimana praktik pembagiannya. 
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3. Untuk menjelaskan dan menilai bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap pembagian warisan tanah gantungan dan hak kewarisan anak 

perempuan pada masyarakat muslim Desa Ngadiharjo, Kecamatan 

Borobudur, Kabupaten Magelang. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan  

masyarakat muslim tentang praktek kewarisan adat yang berlaku dengan 

melihat observasi salah satu Desa di Indonesia. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam 

bidang hukum kewarisan terutama masalah kewarisan adat. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian mengenai kewarisan memang sudah banyak dilakukan, 

karena masalah kewarisan memang merupakan pembahasan yang menarik, 

ditambah dengan keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam serta 

mempunyai adat kewarisan yang beranekaragam pula. Adapun uraian 

singkat mengenai beberapa skripsi yang telah membahas masalah sejenis di 

antaranya:  

Skripsi M. Sakban yang  berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Sistem Kewarisan Adat Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung 

Udik Kabupaten Lampung Timur”
15

, yang dari hasil penelitianya diketahui 

                                                           
15

 M. Sakban, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa 

Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi 

Fakultas Syari‟ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004). 
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bahwa praktik pembagian warisan di daerah tersebut hampir sama 

sebagaimana pembagian warisan secara adat lainnya. Pembagian warisan 

yang dipraktikkan di daerah tersebut dilakukan pada saat pewaris masih 

hidup dan ketika pewaris telah meninggal ataupun telah berumur lanjut, 

maka anak paling tua dianggap mampu untuk mengatur harta warisan. 

Perbedaan dengan skripsi ini adalah dalam praktik pembagian di Desa 

Ngadiharjo, anak tertua tidak ssebagai pengatur harta warisan, melainkan 

harta warisan yang ada diatur bersama oleh semua ahli waris. 

Skripsi yang kedua adalah “Penyelesaian Harta Waris Masyarakat 

Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam”
16

 karya Juhadi, yang 

menjelaskan praktik penyelesaian harta waris masyarakat Indramayu yang 

pada mulanya sebagian dilakukan pada Ulama atau Kyai yang dalam 

perkembangannya dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan 

masyarakat terhadap hukum, mereka cenderung memilih menyelesaikan di 

Pengadilan Agama. Perbedaan dengan skripsi ini adalah pada masyarakat 

Desa Ngadiharjo tidak menyerahkan penyelesaian harta waris kepada 

Ulama, Kyai ataupun Pengadilan Agama, melainkan penyelesaian 

pembagian harta warisan dilakukan oleh semua ahli waris dengan 

bermusyawarah. 

Skripsi yang ketiga adalah karya Agus Mutholib yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Bagi Anak Laki-laki 

                                                           
16

 Juhadi, “Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut 

Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari‟ah, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

1997). 
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dan Anak Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu 

Kabupaten Gunung Kidul)”
17

 yang menjelaskan bahwa pembagian waris di

daerah tersebut bagian bagi anak perempuan lebih besar daripada anak laki-

laki yang hal itu disebabkan karena perempuan mendapatkan bagian 

tambahan karena merawat orang tua. Yang membedakan dengan skripsi ini 

adalah masyarakat Desa Ngadiharjo tidak memberikan bagian lebih besar 

bagi anak perempuan, akan tetapi bagian lebih besar akan diberikan kepada 

ahli waris yang mau merawat ibu, baik laki-laki ataupun perempuan. 

Skripsi yang keempat adalah karya Haris Kuswanto yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris pada Masyarakat 

Muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggungharjo, 

Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul”
18

 yang menjelaskan bahwa dalam

kewarisan masyarakat Desa Panggungharjo lebih menggunakan prinsip 

podho trimone yang intinya bahwa semuan ahli waris saling menerima 

bagian yang telah ditentukan. Perbedaan dengan skripsi ini adalah bahwa 

walaupun sama-sama saling rela menerima bagiannya, akan tetapi bagian 

yang ditentukan berbeda. 

Dengan demikian, peyusun belum menemukan kajian yang secara 

spesifik membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

17
 Agus Mutholib, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Bagi Anak 

Laki-laki dan Anak Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu 

Kabupaten Gunung Kidul)”, Skripsi Fakultas Syari‟ah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2007). 

18
Haris Kuswanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris 

pada Masyarakat Muslim Dusun Krapyak Wetan dan Krapyak Kulon Desa Panggungharjo, 

Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul”, Skripsi Fakultas Syari‟ah, (Yogyakarta: IAIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002). 
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kewarisan tanah gantungan dan hak kewarisan anak perempuan yang 

dipraktikkan di Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten 

Magelang. 

E. Kerangka Teoretik 

Islam menjadikan al-Qur‟an, as-Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas sebagai 

sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan 

manusia. Maka apabila terjadi suatu peristiwa, maka pertama kali harus 

dilihat di dalam al-Qur‟an. Jikalau ditemukan hukumnya di dalam al-Qur‟an, 

maka hukum itu dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak ditemukan di 

dalamnya, maka dilihat dalam as-Sunnah, kemudian jika di dalamnya 

ditemukan hukumnya, maka dilaksanakan. Akan tetapi jika tidak ditemukan 

hukumnya dalam as-Sunnah itu, maka harus dilihat, apakah para mujtahid 

dalam suatu masa pernah berijma’ mengenai hukumnya ataukah tidak. 

Lantas jika ditemukan, maka hukum itu dilaksanakan dan jika tidak 

ditemukan, maka seseorang harus berijtihad untuk menemukan hukumnya, 

dengan cara mengqiyaskannya dengan hukum yang telah ada nashnya.
19

 

Penjelasan di atas sejalan dengan firman Allah:  

                

               
20

   

 

                                                           
19

 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad 

Qarib, cet. pertama  (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.14. 

 
20

 An- Nisā‟ (4): 59. 
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Allah SWT menetapkan hak kewarisan dalam al-Qur‟an dalam angka 

yang pasti, yaitu ½, ¼, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6 dan menyebutkan pula orang 

yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut.
21

 Hal ini  

dapat dilihat dalam firman Allah: 

                 

                 

                    

                

             

                 

                

                  

                 

                 

               
22 

 

Ayat 11 berbicara tentang beberapa hal: 

a. Hak anak laki-laki dan anak perempuan: 

- Anak perempuan tunggal saja mendapat ½. 

- Anak perempuan lebih dari dua orang mendapat 2/3. 

                                                           
21

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Ed. 1. cet ke-4 (Jakarta: Kencana, 

2012) hlm. 41. 

  
22

 An- Nisā‟ (4): 11-12. 
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- Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan 

bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan 

dua orang perempuan. 

b. Hak ibu dan ayah dengan uraian: 

- Ibu dan ayah masing-masing menerima 1/6 bila pewaris 

meninggalkan anak. 

- Ibu menerima 1/3 bila pewaris tidak meninggalkan anak. 

- Ibu menerima 1/6 bila pewaris tidak meninggalkan anak 

namun memiliki beberapa orang saudara. 

c. Ayah dan ibu bersama anak-anak berada dalam kedudukan yang 

sama. 

Ayat 12 berbicara tentang dua hal: 

a. Hak warisan suami atau istri dengan uraian: 

- Suami yang kematian istri menerima hak ½ bila istrinya tidak 

ada meninggalkan anak dan ¼ kalau istrinya ada 

meninggalkan anak. 

- Istri yang kematian suami menerima ¼ bila suaminya tidak 

ada meninggalkan anak dan 1/8 jika sang suami 

meninggalkan anak. 

b. Hak saudara bila pewaris adalah kalalah dengan uraian: 

- Bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang 

menerima sebanyak 1/6. 
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- Bila saudara lebih dari seorang, maka bersama-sama 

mendapat 1/3.
23

 

Penjelasan terhadap hak ayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki 

yang tidak dijelaskan oleh al-Qur‟an sebagaimana disebutkan di atas muncul 

dalam hadis Nabi yang bunyinya:
24

 

ذكسههها فما تقي فهى ألونى زجم انحقىاانفسائض تأ
25

 

Rasulullah juga memerintahkan untuk membagikan harta warisan 

sesuai dengan ketentuan Allah yang telah dijelaskan dalam al-Qur‟an secara 

jelas dan terperinci. Perintah ini berdasarkan hadis: 

26اقسمىاانمال تيه اهم انفسائض عهى كتاب اهلل
 

Pewarisan adalah suatu kejadian hukum yang mengalihkan hak milik 

dari pewaris kepada ahli waris. Peralihan hak milik hanya dapat berlaku 

menurut hukum bila harta tersebut adalah hak miliknya secara penuh. 

Pemilikan harta secara penuh dapat berlaku bila harta itu dimiliki bendanya 

dan dimilikinya pula jasa atau manfaatnya.
27

 Harta warisan menurut hukum 

Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara 

hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat 

dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan 

                                                           
23

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, hlm. 42-43. 
 
24

 Ibid., hlm. 44. 

 
25

 Al-Bukhārȳ, Șahīh Al-Bukhārī (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), IV :165. 

 
26

 Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), III: 123. 

 
27

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, hlm. 210. 
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adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang 

ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta 

peninggalan yang secara hukum syara’ berhak diterima oleh ahli warisnya.
28

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harta warisan ialah 

harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan terlepas dari segala macam hak 

orang lain di dalamnya.
29

 Artinya, harta yang ditinggalkan merupakan harta 

yang tidak terkait dengan hak orang lain, seperti wasiat ataupun hutang. Bila 

diperhatikan bahwa hutang pewaris adala hak penuh dari orang yang 

berpiutang dan wasiat secara hukum telah menjadi hak bagi yang diberi 

wasiat, sedangkan keduanya itu merupakan prasyarat untuk dilaksanakannya 

pembagian warisan, maka tindakan pertama terhadap harta peninggalan 

pewaris itu memurnikan atau membebaskannya dari keterkaitannya kepada 

hak orang lain di dalamnya. 
30

 

Islam menjadikan al-Qur‟an, as-Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas sebagai 

sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan 

manusia.
31

 Di samping itu, ada pula beberapa dalil lainnya selain keempat 

dalil tersebut dimana jumhur kaum muslimin tidak sepakat untuk 

menjadikannya sebagai dalil. Di antara mereka ada yang 

mempergunakannya sebagai dalil bagi hukum syara’, dan sebagian lagi ada 

                                                           
28

 Ibid., hlm. 208. 
 
29

 Ibid., hlm. 209. 
.  
30

 Ibid.  
 
31

 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, hlm.14. 
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yang menolak untuk menjadikannya sebagai dalil. Dalil dalil yang terkenal 

yang diperselisihkan kedudukannya sebagai dalil ada enam, yaitu: 

1. Istihsan 

2. Maslahah Mursalah 

3. Istishhab 

4. „Urf 

5. Mazhab Shahabi 

6. Syari‟at kaum sebelum kita.
32

  

Dengan berbagai sumber hukum yang telah dijelaskan, penyusun 

memilih menggunakan teori ‘urf sebagai teori dalam penelitian ini, karena 

penelitian ini mengacu kepada adat tanah gantungan dan hak kewarisan 

anak perempuan yang berlaku di Desa Ngadiharjo. 

‘Urf adalah: sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah 

menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan 

meninggalkan. Ia juga disebut: adat.
33

 

Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia 

tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakat.
34

 

Adat memang sesuatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya, 

perbedaan tempat dan keadaan sosial masyarakat tentunya akan 

                                                           
32

  Ibid., hlm. 17. 
 
33

  Ibid., hlm. 123. 
 
34

  Muh Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 210. 
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mempengaruhi terbentuknya suatu adat. Islam memberikan ruang dalam 

pelaksanaan adat sebagai hukum, hal ini bersumber dari kaidah fiqh : 

العا دة محكمة
35

 

‘Urf mendapat pengakuan di dalam syara‟. Imam Malik banyak 

mendasarkan hukumnya atas amal perbuatan penduduk Madinah. Abu 

Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum 

berdasarkan perbedaan ‘urf mereka. Imam Syai‟i ketika turun ke Mesir 

merubah sebagian hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada 

di Baghdad, karena perubahan ‘urf.
36

 

‘Urf ada dua macam, yaitu: 

1. „Urf yang şahih, dan 

2. ‘Urf yang fasid. 

„Urf yang şahih ialah: sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan 

tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang 

diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
37

 Adapun ‘urf 

yang şahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam 

peradilan.
38

 

Adapun ‘urf yang fasid, maka ia adalah: sesuatu yang telah menjadi 

tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, atau 

                                                           
35

 Abdul Hamid Hakim, As-Sulam (Jakarta: Maktabah Sa‟adiyah Putra, 2007), II: 

73. 

 
36

  Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, hlm. 124. 
 
37

 Ibid., hlm. 123.  
 
38

  Ibid., hlm. 124. 
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menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang 

wajib.
39

 Adapun ‘urf yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak 

wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan 

dalil syar’i.
40

 

Kemaslahatan merupakan tujuan dalam pembentukan hukum, 

bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk 

mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan 

keuntungan bagi mereka, atau menolak maḑarat, atau menghilangkan 

keberatan bagi mereka padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia 

tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya dan 

sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama 

terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang 

akibat perbedaan lingkungan. Pensyari‟atan suatu hukum terkadang 

mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia 

mendatangkan muḑarat, dan pada saat yang sama, kadangkala suatu hukum 

memberikan manfaat pada suatu lingkungan tertentu, namun ia justru 

mendatangkan muḑarat dalam lingkungan yang lain.
41

  

Ada berbagai persyaratan yang harus terpenuhi dalam kemaslahatan 

yang akan dijadikan dasar pembentukan hukum. Pertama: ia haruslah 

merupakan suatu kemaslahatan hakiki, dan bukan kemaslahatan yang 

                                                           
39

  Ibid., hlm. 123. 
 
40

  Ibid., hlm. 125. 

 
41

  Ibid., hlm. 116. 
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bersifat dugaan saja. Yang dimaksud dengan persyaratan ini ialah untuk 

membuktikan bahwa pembentukan hukum dalam suatu kasus mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa 

pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa 

mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah 

berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan (maslahah 

wahmiyyah).
42

 Kedua: bahwa ia adalah kemaslahatan umum dan bukan 

kemaslahatan pribadi. 
43

 Ketiga: bahwa pembentukan hukum berdasarkan 

kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah 

berdasarkan nash atau ijma’.
44

 

F. Metode Penelitian 

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan 

metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana 

dengan sistematis.
45

 Berdasarkan hal tersebut, penyusun menggunakan 

metode sebagai pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, 

objektif dan tercapai hasil yang optimal. Adapun metode yang penyusun 

gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
42

  Ibid., hlm. 119. 
 
43

  Ibid., hlm. 120. 
 
44

  Ibid. 
 
45

 Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat 

(Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan. Peneliti terjun langsung ke daerah objek penelitian 

yang dilakukan, dalam hal ini adalah Desa Ngadiharjo, Kecamatan 

Borobudur, Kabupaten Magelang. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analisis,  yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

atau fenomena sosial, praktik dan adat (kebiasaan) yang ada pada 

masyarakat,
46

 dalam hal ini mengenai kewarisan tanah gantungan dan 

hak kewarisan anak perempuan di Desa Ngadiharjo, Kecamatan 

Borobudur, Kabupaten Magelang yang kemudian dianalisis guna 

memperoleh gambaran mengenai tinjauan hukum Islam mengenai 

fenomena tersebut. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung dan sistematik fenomena-fenomena yang 

terjadi di masyarakat, dalam hal ini adalah tokoh-tokoh masyarakat 

Desa Ngadiharjo yang terkait dengan penelitian ini. 

 

 

                                                           
46

 Kontjoro Ningrat, Metode Penelitian Masyarakat, cet. ke-7 (Jakarta: Gramedia, 

1985), hlm. 19. 
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b. Interview 

Interview adalah proses memperoleh keterangan melalui tanya 

jawab, bisa juga diartikan dengan pengumpulan data yang ditujukan 

kepada informan maupun responden tertentu. Sehingga dalam 

penelitian ini wawanccara dilakukan secara langsung terhadap pihak-

pihak yang terkait yaitu masyarakat yang mengetahui dan yang pernah 

melaksanakan pembagian tanah gantungan dan praktik pembagian 

warisan bagi anak perempuan di Desa Ngadiharjo. 

4. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

normatif, yaitu  pendekatan masalah dengan melihat kesesuaian mengenai 

tanah gantungan dan praktik pembagian warisan bagi anak perempuan 

dalam tinjauan hukum Islam dengan melihat dalil-dalil al-Qur‟an, 

Sunnah, pendapat para ulama, „urf dan maslahah.  

5. Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

hitungan lainnya.
47

 Cara berfikir yang penyusun gunakan adalah cara 

berfikir induktif, dimana penyusun menganalisa data dimulai dari kasus-

kasus yang diteliti kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan 

yang bersifat umum. Selanjutnya akan dinilai berdasarkan ketentuan 

nash, „urf dan maslahah. 

                                                           
47

 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, alih 

bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. ke-III, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 

2009), hlm. 4. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar terwujud suatu pembahasan yang sistematis di dalam penelitian 

ini, maka penyusun akan membagi pembahasan dalam lima bab, dengan 

pembagian sebagai berikut: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar 

belakang masalah dari penelitian ini sehingga masalah ini layak untuk 

dijadikan karya ilmiah, kemudian pokok masalah, tujuan dan kegunaan dari 

penelitian yang dilakukan, telaah pustaka yang berisi penelusuran terhadap  

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk memastikan 

bahwa penelitian ini belum ada yang meneliti, dilanjut dengan kerangka 

teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa 

masalah yang ada dalam penelitian ini yang selanjutnya adalah metode 

penelitian dan berakhir dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang penjelasan mengenai konsep kewarisan 

Islam sebagai dasar atau pedoman menganalisis data yang didapatkan. 

Bab ketiga, penyusun berusaha menggambarkan praktik pembagian 

warisan di Desa Ngadiharjo terutama mengenai tanah gantungan dan 

kewarisan anak perempuan. Adapun cakupan bab ini meliputi deskripsi 

wilayah Desa Ngadiharjo yakni letak Geografis dan Demografi penduduk, 

keadaan masyarakat yang dilihat dari segi pendidikan, keagamaan serta 

sosial budaya. Praktik pembagian waris tanah gantungan dan pembagian 

warisan anak perempuan Desa Ngadiharjo. 
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Bab keempat, penyusun berusaha menganalisis mengenai tinjauan 

hukum Islam terhadap praktik pembagian tanah gantungan dan hak 

kewarisan anak perempuan. 

Akhirnya setelah dilakukan analisis secara mendalam, pada bab lima 

diberikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 

pada rumusan masalah serta memberikan saran-saran yang dimaksudkan 

sebagai rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Bab ini merupakan bab 

penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan lampiran sebagai bahan 

pertimbangan skripsi ini. 
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Dengan cara musyawarah pula masyarakat dapat mengurangi 

kesenjangan ekonomi yang ada di antara ahli waris satu dan yang lain karena 

pada prinsipnya, pembagian secara musyawarah seperrti ini adalah cara yang 

dibenarkan selama musyawarah ini tidak dimaksudkan untuk menghalalkan 

yang haram ataupun sebaliknya. 

Dengan demikian, hak waris anak perempuan yang ada pada 

masyarakat Desa Ngadiharjo sesuai dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan 

musyawarah sebagai dasar dari pembagian tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat dipaparkan 

beberapa kesimpulan, yakni: 

1. Praktik kewarisan yang dilakukan pada masyarakat Desa Ngadiharjo 

didasarkan pada hukum adat yang telah berjalan secara turun temurun 

walaupun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Praktik 

pembagian warisan yang ada menurut masyarakat Desa Ngadiharjo telah 

dirasa adil bagi pihak-pihak yang mendapatkannya. Praktik pembagian 

secara adat ini dirasa dapat meminimalisir perselisihan-perselisihan antara 

ahli waris di kemudian hari karena pembagiannya dilakukan dengan cara 

musyawarah yang didasari rasa saling rela dan menerima bagian yang 

didapatkan masing-masing ahli waris. 

2. Praktik pembagian tanah gantungan pada masyarakan Desa Ngadiharjo 

apabila dilihat dari hukum Islam tidak termasuk ke dalam kewarisan Islam. 

Secara teori, pembagian tanah gantungan ini tidak pula dapat dikategorikan 

kepada hibah ataupun wasiat. Melainkan bisa dikategorikan kepada hibah 

bersyarat ataupun hibah wasiat. Walaupun demikian, Islam tidak melarang 

segala bentuk pemberian yang mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan 

maksiat. Dengan demikian, menurut hukum Islam, praktik pembagian 
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tanah gantungan  pada masyarakat Desa Ngadiharjo boleh asalkan 

mendatangkan maslahat dan tidak bertujuan untuk maksiat. 

3. Anak perempuan dalam masyarakat Desa Ngadiharjo tidak berhak atas 

tanah pekarangan, karena anak perempuan akan hidup dan tinggal bersama 

suaminya di rumah suaminya pula, sedangkan anak laki-laki mempunyai 

beban membuatkan rumah, dengan demikian, anak perempuan tidak berhak 

atas tanah pekarangan karena tidak mempunyai beban membuatkan rumah 

seperti halnya anak laki-laki, Pembagian warisan yang dilakukan 

masyarakat Desa Ngadiharjo ini tetap berdasarkan musyawarah dan saling 

rela menerima bagian yang diterimanya. Dalam tinjauan hukum Islam, 

pembagian warisan atas dasar musyawarah dibolehkan, selama tidak 

merugikan pihak lain. Jadi, selama musyawarah dilakukan atas dasar 

kerelaan dalam menerima warisan mendatangkan maslahat, tidaklah 

menyalahi aturan Islam. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti 

mengemukakan saran-saran seperti dibawah ini kepada: 

1. Masyarakat Desa Ngadiharjo 

Adat memang aturan yang tidak tertulis. Ketika dirasa baik, maka 

akan berjalan secara turun temurun, begitu pula sebaliknya, ketika dirasa 

buruk, maka tidak akan berjalan lama dalam kehidupan bermasyarakat. 

Adat yang telah ada pada masyarakat Desa Ngadiharjo memang 
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dibolehkan oleh hukum Islam selama tidak merugikan pihak lain dan 

dilakukan atas dasar kerelaan bersama. Akan tetapi, hendaknya 

masyarakat desa ngadiharjo jangan terlalu kaku dalam memelihara adat 

yang ada di masyarakat, Islam tidak melarang pemberian tanah 

pekarangan untuk anak perempuan, dengan kemungkinan-kemungkinan 

yang ada dalam kehidupan, misalnya, apabila sebuah keluarga yang tidak 

mempunyai pekarangan karena keterbatasan ekonominya bermaksud 

untuk menikahi seorang anak perempuan yang saudara laki-lakinya dirasa 

mampu secara ekonomi dan telah mempunyai rumah, ketika anak 

perempuan tersebut tidak diberi pekarangan padahal suaminya juga tidak 

mempunyai pekarangan, dimana anak perempuan tersebut akan 

membangun rumah?. 

 Dengan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja timbul 

seperti ini, hendaknya anak perempuan yang tidak berhak atas tanah 

pekarangan bila mewarisi bersama anak laki-laki dilaksanakan dengan 

melihat kondisi ekonomi keluarga masing-masing ahli waris pula, tidak 

hanya sebatas melihat kondisi ekonomi ahli waris semata. 

2. Khalayak Umum

Penelitian yang lebih mendalam tentang hukum kewarisan adat 

masih sangat terbuka untuk dikaji, oleh karena itu, penulis beharap agar 

penelitian penelitian mengenai hukum waris adat yang ada di Indonesia 

khususnya yang ada di Kabupateen Magelang. Hal ini dikarenakan 

banyaknya pebedaan sistem pembagian warisan antara satu daerah ke 
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daerah lain, faktor yang mempengaruhi sistem kewarisan tersebut berbeda 

pula antara satu dengan yang yang lain. Dari hal tersebut, tentunya akan 

menarik kewaarisan adat yang ada di Nusantara dikaji secara mendalam. 

Akhirnya, rasa syukur yang tidak terkira karena berkat kemurahan Allah 

SWT maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat 

memperoleh gelar sarjana. Dengan segala keterbatasan bekal yang dimiliki, 

tentunya penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi tata tulis, 

penguraian masing-masing bab dan pemilihan referensi. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak terutama dari para 

pembaca yang budiman demi kemajuan selanjutnya.   
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