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ABSTRAK 

Ramadani, Silvia. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak 

Angkat Di Wagirkidul Kecamatan Pulung Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri  

(IAIN) Ponorogo.Pembimbing Drs.H. A. Rodli Makmun, M.Ag. 

Kata Kunci : Waris, anak angkat, Hukum Islam.  

 Hukum Islam terhadap pembagian warisan anak angkat merupakan 

pengetahuan hukum yang penting bagi keluarga Islam. Hal ini berarti menentukan 

siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, 

menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal. Dalam 

Hukum Islam anak angkat boleh mendapatkan harta dari orangtua angkatnya melalui 

wasiat. Dimana seorang anak angkat mendapatkan wasiat dengan bagian tidak lebih 

dari 1/3 dari harta orangtua angkatnya. Akan tetapi dalam praktik yang terjadi di 

masyarakat di Desa Wagirkidul masih banyak yang belum bisa menerapkan dalam 

pembagian harta warisan dengan anak kandung maupun anak angkat.  

 Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Di 

Wagirkidul Kecamatan Pulung Ponorogo. Adapun rumusan masalahnya adalah: (1). 

Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap status kewarisan anak angkat dalam 

pembagian waris di Wagirkidul Pulung Ponorogo? (2). Bagaimana Tinjauan Hukum 

Islam terhadap pembagian warisan anak angkat di Desa Wagirkidul Kecamatan 

Pulung? 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang 

di maksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden yang diamati. Data 

yang dikumpulkan berupa data primer yang berdasarkan wawancara secara langsung 

dari data sekunder dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang ada pada 

skripsi ini.   

Adapun hasil kesimpualan dari penelitian ini adalah: (1) Status kewarisan anak 

angkat di Desa Wagirkidul tidak sesuai dengan hukum Islam karena anak angkat 

mempunyai status kewarisan yang sama dengan anak kandung. (2) Pembagian warisan 

terhadap anak angkat di Desa Wagirkidul belum sesuai dengan hukum islam. Hal ini 

dikarenakan anak angkat di samakan dengan anak kandung, maka anak angkat 

mendapatkan hak bagian warisan sama dengan anak kandung terharap harta warisan  

orangtua.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Waris menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada 

orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.1 Ilmu yang mempelajari 

warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah fara>’idl. Kata 

fara>’idl  merupakan bentuk jamak dari faridah, yang diartikan oleh para ulama’ 

farrid iyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan 

kadarnya.2 Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal 

kepada ahli warisnya yang masih hidup.3 

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai 

hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli 

waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli 

waris yang berhak menerimanya.4  Harta warisan yang dalam istilah fara>’idl 

dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang 

meninggal, baik berupa uang atau materi lainya yang dibenarkan oleh syariat Islam 

untuk diwariskan kepada ahli warisnya.5 

                                                           
 1 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 

1996),33. 

 2 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 11. 

 3 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995), 13 

 4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000), 

355.  

 5 Maman Abd Djalal, Hukum Mawaris, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006 ), 39. 
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Ilmu waris juga ilmu fara>’idl, diambil dari kata mafrudha yang terdapat 

dalam QS An-Nisa (4):7: 

لِلرِ  َجا ِل َنِصيٌب ِمَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواالَق َْربُوَن َولِلنِ َساِء َنِصيٌب ِمَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن 

 َوااْلَق َْربُوَن ِمَّا َقلَّ ِمْنُه اَْو َكُشَر َنِصيًبا َمْفُرو ًضا

Artinya : bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta ibu bapak dan 

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

ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit banyak menurut bahagian yang telah di 

tetapkan. 6 

 

Akan tetapi kenyataannya tidak semua orang memiliki ahli waris terutama 

ahli waris keturunan, dimana keturunan adalah suatu dambaan bagi pasangan 

suami istri dengan kehadiran seorang keturunan kelak akan menjadi pewaris, 

selain itu kehadiran anak juga dapat mempererat tali perkawinan. Akan tetapi 

perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan 

amanat dari Allah SWT. individu yang akan melakukanya, karena lebih bersifat 

subjektif. Walaupun dalam kenyataanya ada seseorang yang di takdirkan untuk 

tidak mempunyai anak.7 Sehingga beberapa orang melakukan pengangkatan anak, 

yang dimana pengangkatan anak itu sendiri adalah mengangkat anak orang lain 

yang di masukkan dalam keluarga sendiri, sehingga terjadi peralihan tanggung 

                                                           
 6 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan (Jakarta : Kalam Media Ilmu), 2014, 

87. 

 7 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: CV PUSTAKA SETIA,1999), 12. 
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jawab dari orang tua kandung kepada anak angkat dalam hal mendidik, 

membesarkan maupun memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak angkat 

tersebut.  

Anak angkat mendapatkan kedudukan yang istimewa di Indonesia, 

kedudukannya ialah dipersamakan dengan anak kandung dalam suatu kelauarga, 

sehingga apabila orangtua angkatnya meninggal dunia dia dapat menjadi ahli 

waris satu-satunya, atau paling tidak dapat me-mahjub-kan saudara-saudara 

kandung pewaris. Mendudukkan anak angkat menjadi ahli waris pengganti seperti 

demikian, dalam islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT. Atas 

pengangkatan anak oleh Rosulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam 

islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun tidak banyak diperoleh informasi 

tentang bagaimana KHI memberi kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat 

wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 

angkatnya.8  

Anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya 

namun ia berhak untuk mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung, 

mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk 

mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan. Dikarenakan  tidak adanya 

hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat 

                                                           
8 Habibburohman, Rekonstruksi hukum kewarisan islam di Indonesia (Jakarta : Kencana, 

2011), 75.  
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tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya.9 Meskipun anak 

angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta 

warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat 

wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya 

tidak lebih dari  (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. 

Berbeda dengan keadaan atau tata cara pembagian waris anak angkat yang 

ada di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dalam 

pembagian harta warisan, anak angkat mendapatkan hak sepenuhnya dari orang 

tua angkatnya, ada beberapa pembagian waris anak angkat yang berbeda di Desa 

Wagirkidul, keluarga pertama dalam pembagian harta warisan anak angkat di 

berikan semuanya yang sebenarnya orang tua angkat masih mempunyai keluarga 

yang bisa menjadi ahli waris (ahli waris menyipang) pembagian ini dilaksanakan 

dengan cara perdamaian , keluarga kedua dalam pembagian harta warisan anak 

angkat di bagi rata dengan anak kandung orang tua angkat, sehingga warisan yang 

di terima adalah sama besarnya dalam keluarga ini cara pembagian harta warisan 

dengan adat atau kebiasaan agar tetap adil, keluarga ketiga dalam pembagian harta 

warisan anak angkat adalah lebih banyak anak angkatnya di karenakan anak 

angkat yang lebih tua dari anak kandung, sehingga dalam pembagian harta 

warisan lebih banyak di terima oleh anak angkat dalam keluarga ini dalam 

pembagianya menggunakan dasar wasiat dari ahli waris, kemudian yang terkahir 

                                                           
 9 Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 huruf (a), (Jakarta: Permata Press, 2003), 55. 
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terdapat salah satu keluarga yang cara pembagian harta waris dengan 

menggunakan metode Faraidl yang berarti di dapatkan nya dengan cara yang 

benar yang sudah di tentukan dalam hukum Islam. Anak angkat dalam pembagian 

harta warisan di beberapa keluarga di Desa Wagirkidul ini sangat bertentangan 

dengan hukum Islam yang dimana seharusnya anak angkat tetap tidak 

mendapatkan harta warisan kecuali di wasiatkan.10 

Pada umumnya anak angkat mempunyai kedudukan hukum seperti anak 

kandung sendiri, hal itu akan berimplikasi terhadap status hukumnya yakni dalam 

hak kewarisan. Maka dari itu, penyusun ingin mencoba mengkaji lebih jauh 

bagaimana sebenarnya konsep yang dijadikan acuan dalam Pembagian harta 

kewarisan untuk anak angkat serta pandangan masyarakat mengenai pembagian 

harta warisan selama ini di Wagirkidul Pulung Ponorogo yang ada beberapa tidak 

dengan menggunakan hukum yang sudah benar adanya.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat penulis kemukakan 

rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap status kewarisan anak angkat 

dalam pembagian waris di Wagirkidul Pulung Ponorogo? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap bagian waris anak angkat di Desa 

Wagirkidul Kecamatan Pulung? 

                                                           
10 Agus Miskun Tanto, Wawancara, Ponorogo 30 November 2018 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada permasalahan diatas tujuan penelitian ini agar dapat 

mengetahui bagaimana tata cara pembagian waris anak angkat di Desa Wagirkidul 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.   

 Serta untuk mengetahui Bagaiamana status anak angkat dalam hukum 

Islam yang berada di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan informasi serta pengetahuan tentang bagaimana tata cara 

pembagian waris anak angkat menurut Hukum Islam  

2. Sebagai informasi serta pengetahuan tentang bagaiamana penjelasan Hukum 

Islam terhadap terhadap pembagian harta warisan yang berbeda-beda. 

3. Sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam 

mengenai permasalahan waris anak angkat. 

4. Dengan penelitian ini diharap mampu memberi tambahan wawasan bagi para 

pembaca. 

Semoga dengan penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil 

penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi orang lain. 

E. Telaah Pustaka  

  Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan 

mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang 
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mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga tidak ada 

pengulangan penelitian secara mutlak ataupun plagiasi.  

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam 

dan Hukum Positif mengenai pembagian harta warisan anak angkat, ada beberapa 

skripsi dari berbagai literatur yang ada. 

Diantaranya Karya ilmiah dari MUKHTAR ASRORI, IAIN Ponorogo 

2017, yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris 

Anak Angkat Dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan 

Jenangan Kabupaten Ponorogo)” Pada skripsi ini lebih menekankan pembagian 

waris anak angkat dalam hukum Islam saja dan lebih memperjelas dalam 

pembahasannya yaitu mengenai wasiat wajibah. Sedangkan perbedaanya adalah 

saya juga mendiskripsikan tentang pembagian kewarisan anak angkat 

menggunakan Hukum Islam dengan tata cara pembagianya mengenai kewarisan 

anak angkat. Serta tempat untuk penelitian juga berbeda.11 

Karya ilmiah dari ALFUN NI’MATIL HUSNA, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2017, yang berjudul ”Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum 

Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia”. Dalam skripsi ini hanya membahas 

mengenai bagaimana status anak angkat di dalam hukum islam dan hukum 

perdatanya. Sehingga perbedaan dengan penelitian ini adalah dimana saya juga 

                                                           
 11 Mukhtar Asrori, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat 

Dengan Wasiat Wajibah (Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo),” 

Skripsi (Ponorogo, 2017).  
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membahas mengenai pembagian kewarisanya sebagai anak angkat bukan hanya 

status anaknya di dalam dua hukum tersebut.12 

Karya ilmiah dari TAMRIN, UIN Sultan Syarif Kasim Riau  2013, yang 

berjudul ”Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum 

Islam (Studi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 568 

K/AG/2008)”, di dalam skripsi ini mediskripsikan atau menganalisa bagaimana 

putusan Hakim Mahkamah RI dengan kasus Hibah yang di berikan kepada anak 

angkat dimana peniliti akan mediskripsikan mengenai pembagian hibah dari 

keputusan hakim Mahkamah Agung RI dengan hukum – hukum Islam. Persamaan 

dengan saya adalah pebahasan mengenai anak angkat dengan masalah kewarisan 

yang mengggunakan metode hukum islam, dan perbedaannya adalah pada 

penelitian saya akan membahas waris anak angkat menggunakan analisa Hukum 

Islam. Mengapa masyarakat masih belum menggunakan hukum yang sudah jelas 

adanya.13 

Karya ilmiah dari LINDA FRI FILIA, Universitas Andalas Padang 

2011,”Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, 

di dalam skripsi ini menjelaskan mengenai kedudukan anak angkat menurut KHI,   

mrngrtahui kedudukan warisan yang di peroleh anak angkat di dalam KHI serta 

menejelaskan bagaimana kedudukan anak angkat dan orang tua angkat terhadap 

                                                           
 12 Alfun Ni’matil Husna,”Status Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Dan Hukum 

Perdata Di Indonesia”. Skripsi (Yogyakarta, 2017). 
 13 Tamrin,”Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi 

Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor :  568 K/Ag/2008)”, Skripsi  (Riau, 2013). 
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harta warisan yang ada di dalam KHI. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

sama memebahas mengenai kedudukan kewarisan anak angkat, akan tetapi skripsi 

diatas fokus dengan penjelasan yang ada pada KHI, dan perbedaanya saya juga 

membahas kewarisan anak angkat yang berbeda dengan Hukum Islam, serta 

penelitian saya juga menggunakan metode Kualitatif yang itu juga membutuhkan 

data survey dari masyarakat.14 

Karya ilmiah dari Tienke Vyatra Putri, Universitas Brawijaya Malang 

2014, yang berjudul ”Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orangtua 

Angkatnya (Studi Menurut Hukum Adat Suku Tengger Di Desa Ngadas. 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Jawa Timur)”, di dalam skripsi ini 

menjelaskan bagaima na pembagian kewarisan sebagai anak angkat pada 

masyarakat adat suku Tengger Di Desa Ngadas. Kecamatan Poncokusumo 

Kabupaten Malang, Jawa Timur, serta melakukan penelitian mengenai hambatan 

serta penyelesaiaan dalam melakukan pembagian waris anak angkat. Dimana 

kesamaan dengan penelitian saya adalah sama membahasnya mengenai 

pembagian harta warisan untuk anak angkat, akan tetapi skripsi ini fokus 

pembahasanya karena permasalahan adat sedangkan penelitian saya juga masuk 

dalam hubungannya  hukum Islam yang ada di Indonesia.15 

                                                           
14 Linda Fri Filia, ”Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam” 

Skripsi (Padang, 2011). 

 15  Tienke Vyatra Putri, ”Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orangtua Angkatnya 

(Studi Menurut Hukum Adat Suku Tengger Di Desa Ngadas. Kecamatan Poncokusumo Kabupaten 

Malang, Jawa Timur)”, Skripsi (Malang, 2014) 
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Dari berbagai judul skripsi di atas tidak pernah dilakukan penelitian 

tentang tinjauan pembagian waris anak angkat menurut Hukum Islam maupun 

Hukum Perdata atau pun penelitian dilakukan di Desa Wagirkidul. Sehingga 

penting untuk melakukan penelitian tentang waris anak angkat di Desa 

Wagirkidul. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian  

 Jenis penelitian yang dilakukan  dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan dAQata-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dan perilaku yang dapat diamati.16Dengan demikian, dalam penelitian 

kualitatif kebenaran itu di luar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti 

dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independent.17 

Penelitian lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan 

luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan 

data kualitatif.ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke “Lapangan” 

untuk mengadakan pengamatan suatu fenomenon dalam suatu keadaan ilmiah. 

Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-

                                                           
16 Abidin al-Dan Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212. 
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 11. 
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berperanserta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara 

ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai 

cara.18 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang 

berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.19 

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di Desa Wagirkidul 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan penelitian di 

lingkungan masyarakat Desa Wagirkidul dengan alasan di desa tersebut 

meskipun mayoritas beragama Islam dalam pembagian waris anak angkat tidak 

sesuai hukum Islam. Beberapa  masyarakat dalam pembagian waris anak angkat 

menggunakan hukum kebiasaan. Kalau pun ada yang menggunakan hukum 

Islam hanya beberapa saja sehingga dalam pembagian harta kewarisan anak 

angkat dengan tanpa hukum islam  yang sudah ada, sehingga desa tersebut 

sangat cocok untuk dilakukan penelitian. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang didapatkan 

dari informan. Informan yang penulis maksud adalah pihak-pihak yang 

                                                           
18 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2014), 26. 
19 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

setia, 2009), 91. 
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paham, kompeten, dan terlibat langsung dalam pembagian waris anak 

angkat di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

b. Data Skunder  

Sumber data skunder adalah data-data yang diperoleh berupa data 

wawancara yang terkait dengan penelitian yang penulis teliti di Desa 

Wagirkidul Kecapatan Pulung Kabupaten Ponorogo.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Teknik Wawancara  

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan 

memperoleh informasi.20 Dengan wawancara sehingga peneliti 

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden. Wawancara merupakan metode pengumpulan 

data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan 

berlandaskan kepada tujuan penelitian. Tanya jawab ‘sepihak’ berarti 

bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sermentara pihak yang ditanya 

aktif memberikan jawaban atau tanggapan. Dari definisi itu, kita juga dapat 

mengetahui bahwa Tanya jawab dilakukan secara sistematis, telah 

terencana, dan mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan. Sehingga 

                                                           
20 S. Nasution, Metode Research (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 113. 
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wawancara merupakan data yang utama guna menjawab pemasalahan 

penelitian. Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai 

sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan 

data pada suatu penelitian. Para informan dalam wawancara di sini adalah 

orang yang melakukan waris mewarisi dengan proses tanpa menggunakan 

hukum yang ada seperti Bapak Wiji, Ibu Sutarmi, Bapak Slamet, ibu Gemi 

dan Ibu Sarmi. Selain para pelaku waris mmewarisi juga dilakukan 

waawancara dengan tokoh masyarakat yang mengetahui bagaimana prosesi 

waris mewarisi yang benar dan bagaimana sebenarnya proses waris di Desa 

Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini oleh 

Bapak Suharyanto selaku Kepala Desa Wagirkidul, kemudian oleh Bapak 

Agus  selaku tokoh masyarakat Desa Wagirkidul.  

b. Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan 

berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan 

yang sedang berjalan, dan juga metode yang cukup mudah dilakukan untuk 

pengumpulan data.. Observasi yang digunakan peneliti disini adalah 

observasi tidak struktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang akan di observasi. Hal ini dilakukan karena 

peneliti tidak tau secara pasti tantang apa yang akan di amati. Dalam 

melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah 
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baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.21 Observasi dalam 

penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus 

penelitian belum jelas. Fokus penelitian akan berkembang selama kegiatan 

observasi berlangsung.22 

c. Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga buku tentang pendapat, 

teori, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.23 Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data 

mengenai mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-

surat, pengumuman, pernyataan lisan, pernyataan tertulis dan bahan-bahan 

tulisan lainnya yang mengenai anak angkat dan proses mewarisi.  

5. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka data diolah dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, 

kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

                                                           
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 

146. 
22 Ibid,.228.  

23S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158. 
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jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.24 Dengan demikian dalam hal 

ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan masalah kaalender 

islam internasional yang penting di fokuskan pada pokok permasalahannya. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori.25 Dalam penelitian ini penyajian 

data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya 

adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini 

adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai tata cara 

pembagian waris mewarisi anak angkat yang ada di Desa Wagirkidul 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. 

c. Conclusion Drawing (verification) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan  

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan 

temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masing kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti menjadi 

                                                           
24Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 247. 
25Ibid, 249. 
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lebih jelas26 dan selanjutnya diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sebelumnya. 

6. Analisis Data 

 Dalam melakukan analisa data penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yag 

bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berhubungan antar fenomena 

yang diselidiki.27 

7. Keabsahan Data  

Keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada 

penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, 

kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat 

diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan 

pengamatan yang di maksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.28 

c. Sistematika Pembahasan 

                                                           
26Ibid, 252-253. 

 27 Moh.Nazir,Mertode Penelitian (Jakarta:Ghalia Indonesia,1999),63. 
28 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), 15. 
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Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan mebagi 

lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis gambarkan 

sebagai berikut: 

Bab pertama, Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara 

umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, 

kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.  

Bab kedua, Membahas mengenai landasan teori yang digunakan. Berisi 

tentang tinjauan umum tentang tata cara pembagian waris dalam islam dimana 

terdapat point yang tertera dalam bab ini yakni :  

a. Pengertian dan dasar hukum dhawi> al- arh{a<m 

b. Syarat-syarat kewarisan dhawi> al- arh{a<m 

c. Tata cara pembagian warisan dalam Islam  

d. Anak angkat dalam pembagian warisan menurut Hukum  Islam  

 Bab ketiga ini merupakan penjelasan data sebagai hasil penelitian serta 

pengumpulan data dari lapangan yang terdiri dari: Pelaksanaan waris angkat di desa 

wagirkidul kecamatan pulung kabupaten ponorogo yang berisi tentang, gambaran 

umum wilayah Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, selain 

itu juga menggambarkan secara umum mengenai pelaksanaan waris anak angkat, 

serta mengenai status  kewarisan anak angkat di Desa Wagirkidul. 
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Bab keempat yaitu tentang analisis tentang pandangan Hukum kewarisan 

anak angkat di Desa Wagirkidul dan menjelaskan bahwasanya di Desa tersebut 

dalam melakukan pembagian kewarisan anak angkat belum sesuai dengan hukumm 

yang ada. Bab ini merupakan inti pembahasan yang meliputi analisa terhadap 

bagaiamma pembagian waris anak angkat yang di ketahui peneliti di Desa 

Wagirkidul. 

Bab yang kelima merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian 

yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat di 

Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Ponorogo yang berisikan kesimpulan sebagai 

jawaban, saran-saran penulis dan penutup. 
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BAB II  

KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Dhawi> Al- arh{a<m 

Secara umum dhawi> al- arh{a<m itu adalah orang-orang yang mempunyai 

hubungan kekerabatan. Di kalangan ulama Ahlu-sunnah kata dhawi> al- arh{a<m ini 

dikhususkan penggunaanya dalam kewarisan pada orang-orang yang mempunyai 

hubungan keturunan yang tidak di sebutkan Allah SWT dalam Al-Qur’an dan tidak 

pula pada kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Nabi dengan sunnahnya. 29 

Secara etimologi ahli waris  diartikan ahli waris dalam hubungan 

kekerabatan. Namun, pengertian hubungan kerabat itu begitu luas dan tidak 

semuanya tertampung dalam kelompok orang yang berhak menerima warisan 

sebagaimana dirinci sebelumnya. Sebelum ini sudah dirinci ahli waris yang berhak 

menerima sebagai Sha<hibu fardlin dan ‘ashabah dengan cara mula-mula diberikan 

kepada Sha<hibu fardlin kemudian harta selebihnya diberikan kepada ahli waris 

‘Ashabah. Seandainya masih ada harta yang tinggal, maka kelebihan harta itu 

                                                           
 29 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 149 
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diberikan kepada kerabat lain yang belum mendapat itulah yang dinamakan dhawi> 

al- arh{a<m. Semua ahli fiqih menyebut ahli waris dalam hubungan kerabat yang 

bukan dan bukan pula ‘Ashabah. Singkatnya adalah keluarga dari orang yang 

meninggal dunia, yang tidak ada tersebut ketentuannya (bagiannya) dalamm Al-

Qur’an dan Hadis. 30 

dapat juga diartikan bahwa semua ahli waris yang memiliki kekerabatan 

dengan pewaris selain Sha<hibu fardlin dan ‘ashabah, baik laki-laki maupun 

perempuan. Sebagai contoh adalah cucu perempuan keturunan anak perempuan, 

bibi (dari pihak bapak maupun dari pihak ibu), keponakan perempuan dan lain-

lain.31 

Arham adalah bentuk jamak dari kata rahmun, yang asalnya dalam bahasa 

Arab berarti 'tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu'. Kemudian 

dikembangkan menjadi 'kerabat', baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari 

pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang 

menyatukan asal mereka.32 Dengan demikian, lafazh rahim tersebut umum 

digunakan dengan makna 'kerabat', baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah 

syariat Islam. Allah berfirman: 

 

                                                           
 30 Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 71 

 31 Ibid., 72 
 32 Ali, Pelaksanaan Hukum Waris, 63 
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َها َزْوَجَها َوَبثَّ  ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء ۚ َوات َُّقوا اّللََّ الَِّذي َتَساَءلُ وَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ۚ ِإنَّ اّللََّ  َكاَن َيَلْيُكْم َرِقيًبا  ِمن ْ

"... Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu. " (an-Nisa': 1)33 

 

Adapun lafazh yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah kerabat pewaris 

yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an 

ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para 'ashabah. Maksudnya, adalah 

mereka yang bukan termasuk Sha<hibu fardlin dan bukan pula 'ashabah. Jadi, 

adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka 

tidak mewarisinya secara Sha<hibu fardlin dan tidak pula secara 'ashabah. Misalnya, 

bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan 

laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan 

sebagainya.34 

Berkaitan dengan dhawi> al- arh{a<m, ada dua pendapat yang 

memperselisihkan kewarisan mereka. 

Pendapat pertama: tidak dapat menerima warisan sama sekali. Jika pewaris tidak 

meninggalkan ahli waris Sha<hibu fardlin maupun ‘ashabah, maka harta 

warisan diberikan ke baitul mal. Ini merupakan pendapat Zaid bin Tsabit 

                                                           
 33 Al-Qur’an, 4: 1 

 34 Ali, Pelaksanaan Hukum Waris, 64 
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r.a., Ibn ‘Abbas r.a., Sa’id Ibn al-Musayyab, Sa’ad bin jubair, Sufyan ats-

Tsaury, Imam Malik, Imam Syafi’I, al-Auza’iy, Ibnu Hazm.35 

pendapat kedua: dapat menerima warisan bila pewaris tidak meninggalkan ahli 

waris Sha<hibu fardlin yang dapat menerima radd,dan tidak pula 

meninggalkan ‘ashabah. Ini adalah pendapat Abu Bakar r.a., Umar bin 

Khattab., Umar bin ‘Affan r.a., Ali bin Abi Thalib r.a., Ibn Abbas r.a., 

dalamm salah satu pendapatnya yang Mmasyhur, Ibn Mas’ud r.a., Mu’adz 

bin Jabal r.a., Syuraih al-Qadhi, Ibn Sirin, ‘Atha’, Mujahid, Imam Abu 

Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad, Ibn Abi Laila, 

Ishaq bin Rahawaih, dan para ahli fiqih terkemudian dari Mazhab Syafi’I 

dan Maliki. 36 

Menurut Muhammad Abdurrahman al-Kisya, pendapat yang terkuat adalah 

pendapat kedua yang merupakan pendapat jumhur ulama yang menetapkan adanya 

hak kewarisan bagi dhawi> al- arh{a<m.  

Adapun dasar hukum yang di jadikan pegangan bagi pendapat kedua yang 

menetapkan bahwa memiliki hak waris adalah Bahwa rangkaian kalimat  

Dalam surah al-anfal (8) ayat 75 bermakna  

ُ َوَحَكَم بِهِ   بَ ْعُضُهْم َأْوََل ِبِي ْرَاِث بَ ْعٍض ِفْيَما َكتَ َبُه اّللَّ

                                                           
 35 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. ke-3, h. 23. 

 36 Ibid., 67  
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…. Sebagian kerabat itu lebih utama mmemusakai harta peninggalan sebagian 

kerabat yang lain menut ketentuan dan ketetapan Allah SWT. 37 

 

Potongan ayat ini bukan berarti bahwa “sebagian kerabat itu lebih utama 

daripada sebagian kerabat yang lain”, sehingga membawa akibat adanya penafsiran 

untuk menyisihkan dari pengertian secara umum. Dan juga, menurut kebanyakan 

ahli tafsir, ayat ini me- nasakh-kan (membatalkan) ayat Al-Qur’an tentang pusaka 

memusakai yang berdasarkan ikatan janji prasetia  

 َوِلُكلٍ  َجَعْلَنا َمَواِلَ ِمَّا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواْْلَق َْربُوَن ۚ َوالَِّذيَن َيَقَدْت أَْْيَاُنُكْم َفآُتوُهمْ 

اَن َيَلٰى ُكلِ  َشْيٍء َشِهيًداَنِصيبَ ُهْم ۚ ِإنَّ اّللََّ كَ   

Artinya : Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang 

ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-

pewarisnya. Dan (jika ada) orang orang yang kamu telah bersumpah 

setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. 

Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisaa’: 33).38 

 

Ayat ini mengatur bahwasannya untuk masing-masing yang di jadikan ahli 

waris yang mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib 

kerabat. Dan orang-orang yang kalian telah mengadakan sumpah setia dengan 

mereka yang didasari sumpah-sumpah yang kuat untuk saling menolong dan 

memberikan bagian kepada mereka dari harta warisan,maka diberikanlah kepada 

mereka bagian yang telah ditentukan bagi mereka. Pemberian bagian warisan 

                                                           
 37  Al Quran, 8:75. 

 38  Al Quran,4:33.  
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berdasarkan hubungan sumpah setia dahulu berlaku pada permulaan islam, 

kemudian dihapuskan hukumnya dengan turunnya ayat-ayat tentang warisan. 39 

Adapun ahli waris yang termasuk ialah: 

1. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, kedudukannya sama 

dengan anak perempuan. 40 

2. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kedudukannya sama 

dengan anak perempuan. 

3. Kakek (bapak dari ibu), kedudukannya sama dengan ibu. 

4. Nenek dari pihak kakek (ibu atau ayah yang tidak menjadi ahli waris, 

umpamnya nenek dari ibu) , kedudukannya sama dengan ibu. 

5. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung bapak atau se ibu, 

kedudukannya sama dengan saudara laki-laki. 

6. Anak laki-laki saudara laki-laki seibu, kedudukannya sama dengan saudara 

laki-laki. 

7. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan kandung, sebapak, atau 

seibu, kedudukannya sama dengan saudara perempuan. 

8. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, 

kedudukannya sama dengan bapak. 

9. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan 

kakek, kedudukannya samma dengan kakek. 

                                                           
 39 Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi) (Jakarta: Sinar Grafika, 

2016),26. 
40  Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,  (Jakarta: Raja Wali Press 2014),74. 
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10. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, kedudukannya sama dengan 

ibu. 

11. Anak perempuan paman, kedudukannya sama dengan paman. 

12. Turunan dari rahim-rahim yang tersebut di atas. 41 

Menurut pendapat ulama kelompok kedua diatas, apabila ahli waris yang 

mendapat bagian tertentu (ashabul furudh/dzawil furudh)  tidak ada, ataupun harta 

warisan itu masih ada sisannya setelah di bagikan kepada ahli waris, maka sisanya 

warisan itu dibagi-bagikan kepada rahim yang lebh dekat pertaliannya 

(hubungannya) dengan orang yang meninggal itu. Rahim (dhawi> al- arh{a<m) 

mendapat bagian sama dengan ahli waris yang telah di samakan kedudukannya 

dengan mereka, sebagaimana yang telah di terangkan di atas. 42 

B. Syarat Kewarisan Dhawi> al- Arh{a<m 

Kemudian terdapat syarat-syarat dalam kewarisan dhawi> al- arh{a<m 

Menurut pendapat yang membolehkan menerima warisan, mendapat hak mewarisi 

jika dipenuhi dua syarat berikut ini : 

1. Tidak ada Sha<hibu fardlin selain suami/istri. 

a. Jika masih ada Sha<hibu fardlin , dan masih ada sisa harta (dalam hal ini 

tidak ada ‘Ashabah), maka sisa harta harus di Radd kan (dikembalikan) 

                                                           
41 Ibid,. 75. 

 42 Mardani, Hukum Kewarisan, 75 
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kepada Sha<hibu fardlin . Radd kepada Sha<hibu fardlin harus didahulukan 

daripada memberikan warisan kepada dhawi> al- arh{a<m.43 

b. Jika Sha<hibu fardlin yang mewarisi bersama-sama dengan dhawi> al- arh{a<m 

itu adalah salah seorang suami/istri, maka suami/istri mengammbil fardh-

nya terlebih dahulu, kemudian sisanya diberikan kepada dhawi> al- arh{a<m. 

Pemberian sisa kepada dhawi> al- arh{a<m harus didahulukan daripada radd 

kepada salah seorang suami/istri. 

 

2. Tidak ada ‘Ashabah  

a. Jika masih ada ‘Ashabah, maka semua sisa harta harus diberikan kepada 

‘ashabah, bukan kepada dhawi> al- arh{a<m. ‘Ashabah harus didahulukan 

daripada dhawi> al- arh{a<m.44 

Namun, apabila shahibul fardh hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka 

ia akan menerima hak warisnya secara fardh, dan sisanya diberikan kepada dhawi> 

al- arh{a<m. Sebab kedudukan hak suami atau istri secara radd itu sesudah kedudukan 

dhawi> al- arh{a<m. Dengan demikian, sisa harta waris akan diberikan kepada dhawi> 

al- arh{a<m. 

Apabila dhawi> al- arh{a<m (baik laki-laki maupun perempuan) seorang diri 

menjadi ahli waris, maka ia akan menerima seluruh harta waris. Sedangkan jika dia 

berbarengan dengan salah satu dari suami atau istri, maka ia akan menerima 

                                                           
 43 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Cet. 14, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 20.  
 44 Achmad Yani, Faraidh & Mawaris (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 67 
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sisanya. Dan bila bersamaaan dengan ahli waris lain, maka pembagiannya sebagai 

berikut: 

1. Mengutamakan dekatnya kekerabatan. Misalnya, pewaris meninggalkan ahli 

waris cucu perempuan dari keturunan anak perempuan, dengan anak cucu 

perempuan dari keturunan anak perempuan, maka yang didahulukan adalah 

cucu perempuan dari anak perempuan. Begitu seterusnya. 45 

2. Apabila ada kesamaan pada kedekatan derajat kekerabatan, maka yang lebih 

berhak untuk dintamakan adalah yang paling dekat dengan pewaris lewat 

shahibul fardh atau 'ashabah. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan 

cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari keturunan 

anak perempuan, maka yang lebih didahulukan adalah cucu perempuan dari 

keturunan anak laki-laki.46 

 Dalam contoh ini, tampak ada kesamaan derajat di antara kedua ahli 

waris, keduanya memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris sama-sama 

sebagai cucu. Hanya saja, cucu perempuan keturunan anak laki-laki bernasab 

kepada pewaris lewat ahli waris, sedangkan cucu laki-laki dari keturunan anak 

perempuan melalui dhawi> al- arh{a<m. 

3. Apabila segi derajat dan kedekatannya kepada pewaris sama, maka haruslah 

mengutamakan mana yang lebih kuat kedekatan kekerabatannya. Misalnya, 

                                                           
 45 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Jakarta:Gema Insani 

Press, 1995, hlm.157 
 46  Ibid,. 157 
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seseorang wafat dan meninggalkan anak perempuan dari saudara kandung laki-

laki (yakni keponakan kandung) dengan anak perempuan dari saudara laki-laki 

seayah (keponakan bukan kandung), maka dalam keadaan seperti ini kita harus 

mengutamakan keponakan kandung, dan berarti seluruh harta waris menjadi 

haknya. Yang demikian itu disebabkan keponakan kandung lebih kuat 

kekerabatannya. Begitulah seterusnya.47 

4. Apabila dalam suatu keadaan terjadi persamaan, maka pembagiannya 

dilakukan secara merata. Artinya, semua ahli waris dari berhak menerima 

bagian. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan 

dari anak paman kandung, seorang anak perempuan dari anak paman yang lain 

(kandung), dan seorang anak perempuan dari anak paman kandung yang lain. 

Atau dengan redaksi lain, orang yang wafat ini meninggalkan tiga putri 

keturunan anak paman kandung. Maka harta warisnya dibagi secara merata di 

antara mereka, karena ketiganya memiliki derajat yang sama dari segi 

kekerabatan.48 

C. Tata Cara Pembagian Waris Menurut Hukum Islam 

 Di antara fuqaha terjadi perbedaan pendapat mengenai tata cara memberikan 

hak waris kepada para kerabat, dan dalam hal ini terbagi menjadi tiga kelompok 

pendapat. 

1. Menurut Ahlur-Ra>hmi 

                                                           
 47  Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indoesia (Jakarta: Sinar Grafika,2007),118. 

 48 Ibid,. 119. 
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 Mengenai cara pembagian hak waris para kerabat, ahlur-rahmi 

menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapat waris secara rata, tanpa 

membedakan jauh-dekatnya kekerabatan, dan tanpa membeda-bedakan antara 

laki-laki dengan perempuan.49 

 Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang cucu perempuan 

keturunan anak perempuan, seorang keponakan perempuan dari saudara 

perempuan, bibi (saudara perempuan ayah), bibi (saudara perempuan ibu), dan 

keponakan laki-laki keturunan saudara laki-laki seibu. Maka dalam hal ini 

mereka mendapatkan bagian waris secara rata, tanpa melebihkan atau 

mengurangi salah seorang dari ahli waris yang ada.  

 Madha>b ini dikenal dengan sebutan ahlur-rahmi disebabkan orang-

orang yang menganut pendapat ini tidak mau membedakan antara satu ahli 

waris dengan ahli waris yang lain dalam hal pembagian, mereka juga tidak 

menganggap kuat serta lemahnya kekerabatan seseorang. Yang menjadi 

landasan mereka ialah bahwa seluruh ahli waris menyatu haknya karena adanya 

ikatan kekerabatan. 50 

 Madha>b ini tidak masyhur, bahkan dhaif dan tertolak. Karenanya tidak 

ada satu pun dari ulama atau para imam mujtahid vang mengakuinya apalagi 

mengikuti pendapat ini dengan alasan telah sangat nyata bertentangan dengan 

kaidah syar'iyah yang masyhur dalam disiplin ilmu mawarits. 

                                                           
 49 Khisni, Hukum Waris Islam, (Semarang : UNISSULA Press, 2013). Hal 19. 
 50 Ibid., 19 
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2. Menurut Ahlut-Tanzi>l 

 Golongan ini disebut ahlut-tanzil dikarenakan mereka mendudukkan 

keturunan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli waris asalnya. Mereka 

tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat 

pada yang lebih dekat dari ashhabul furudh dan para 'ashabahnya. Dengan 

demikian, mereka akan membagikan hak ahli waris yang ada sesuai dengan 

bagian ahli waris yang lebih dekat, yakni pokoknya. Inilah pendapat mazhab 

Imam Ahmad bin Hambal, juga merupakan pendapat para ulama mutakhir dari 

kalangan Maliki dan Syafi'i.51 

 Cara pembagiannya, yakni dengan melihat kepada yang lebih dekat 

derajat kekerabatannya kepada pewaris. Adapun yang dijadikan dalil oleh 

mazhab ahlut-tanzil ini ialah riwayat yang marfu' (sampai sanadnya) kepada 

Rasulullah saw. Ketika beliau memberi hak waris kepada seorang bibi (saudara 

perempuan ayah) dan bibi (saudara perempuan ibu) kebetulan saat itu tidak ada 

ahli waris lainnya maka beliau memberi bibi (dari pihak ayah) dengan dua per 

tiga (2/3) bagian, dan sepertiga lagi diberikannya kepada bibi (dari pihak ibu).52 

Selain itu, juga berlandaskan fatwa Ibnu Mas'ud r.a. ketika ia menerima 

pengaduan tentang pembagian waris seseorang yang wafat dan meninggalkan 

cucu perempuan keturunan anak wanita, dan keponakan perempuan keturunan 

saudara kandung perempuan. Maka Ibnu Mas'ud memberikan setengah bagian 

                                                           
 51 Athoillah, Fikih Waris, 121. 
 52  Ibid., 120. 
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untuk cucu perempuan dan setengah bagian lainnya untuk keponakan 

perempuan. Lebih jauh Madzhab ini menyatakan bahwa hadits Rasulullah saw. 

dan keputusan yang dilakukan Ibnu Mas'ud menunjukkan betapa kuatnya 

pendapat mereka.53 

Adapun dalih orang-orang yang memperkuat mazhab kedua ini, yang 

tampak sangat logis, adalah bahwa memberikan hak waris kepada tidak 

dibenarkan kecuali dengan berlandaskan pada nash-nash umum --yang justru 

tidak memberikan rincian mengenai besarnya bagian mereka masing-masing 

dan tidak ada pentarjihan secara jelas. Oleh karena itu, dengan mengembalikan 

kepada pokoknya karena memang lebih mendekatkan posisinya kepada pewaris 

jauh lebih utama dan bahkan lebih berhak. Sebab, rincian besarnya bagian 

Sha<hibu fardlin dan para 'ashabah telah dijelaskan. Maka, sekali lagi saya 

tegaskan bahwa tidak ada jalan lain untuk mengenali dan menuntaskan masalah 

ini kecuali dengan mengembalikan atau menisbatkannya kepada pokok ahli 

waris yang lebih dekat kekerabatannya kepada pewaris.54 

3. Menurut Ahlul Qara<bah 

Adapun madzhab ketiga menyatakan bahwa hak waris para ditentukan 

dengan melihat derajat kekerabatan mereka kepada pewaris. Hal ini, menurut 

mereka, dilakukan dengan mengqiyaskannya pada hak para 'ashabah, berarti 

                                                           
 53  Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Waris Dalam Islam, (Malang : UMM Press, 2017) hal, 88 
 54 Athoillah, Fikih Waris, 122. 
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yang paling berhak di antara mereka (para 'ashabah) adalah yang paling dekat 

kepada pewaris dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan.55 

Sebagaimana telah diungkapkan, dalam hal melaksanakan pembagian 

waris untuk mazhab ini membaginya secara kelompok. Dalam prakteknya sama 

seperti membagi hak waris para 'ashabah, yaitu melihat siapa yang paling dekat 

hubungan kekerabatannya dengan pewaris, kemudian barulah yang lebih kuat 

di antara kerabat yang ada. Selain itu, pelaksanaannya tetap mengikuti kaidah 

umum pembagian waris: bagian laki-laki adalah dua kali bagian wanita.56 

Madzhab ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib r.a. dan diikuti 

oleh para ulama Madzhab Hanafi. Di samping itu, mazhab ketiga ini telah 

mengelompokkan dan membagi menjadi empat golongan, kemudian 

menjadikan masing-masing golongan mempunyai cabang dan keadaannya. 

Lebih jauh akan dijelaskan hak masing-masing golongan dan cabang tersebut 

akan hak warisnya. Keempat golongan tersebut adalah: 

a. Orang-orang (ahli waris) yang bernisbat kepada pewaris. 

b. Orang-orang yang dinisbati kekerabatan oleh pewaris. 

c. Orang-orang yang bernisbat kepada kedua orang tua pewaris. 

d. Orang-orang yang bernisbat kepada kedua kakek pewaris atau kedua nenek 

pewaris.57 

                                                           
 55  Athoillah, Fikih Waris, 123. 
 56 Athoillah, Fikih Mawaris, (Bandung : Anggota IKAPI,2016), hal 120. 

 57 Suparman  Usman  dan  Yusuf  Somawinata,  Fiqh  Mawaris:Hukum  Kewarisan  Islam, 

(Jakarta: Gaya Msedia Pratama, 2002), Cet. Ke-2, h. 21. 
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Yang bernisbat kepada pewaris sebagai berikut: 

a. Cucu laki-laki keturunan anak perempuan, dan seterusnya, baik laki-laki 

ataupun perempuan. 

b. Buyut laki-laki dari keturunan cucu perempuan dan keturunan anak laki-

laki, dan seterusnya, baik laki-laki ataupun perempuan.58 

 

Yang dinisbati oleh pewaris: 

a. Kakek yang bukan sahih, dan seterusnya seperti ayah dari ibu, ayah dari 

ayahnya ibu (kakek dari ibu). 

b. Nenek yang bukan sahih, dan seterusnya seperti ibu dari ayahnya ibu, ibu 

dari ibu ayahnya ibu.59 

Yang bernisbat kepada kedua orang tua pewaris: 

a. Keturunan saudara kandung perempuan, atau yang seayah, atau yang seibu, 

baik keturunan laki-laki ataupun perempuan. 

b. Keturunan perempuan dari saudara kandung laki-laki, atau seayah, seibu, 

dan seterusnya. 

c. Keturunan dari saudara laki-laki seibu dan seterusnya.60 

Yang bernisbat kepada kedua kakek atau nenek dari pihak ayah ataupun ibu: 

                                                           
 58 Ibid., 22  
 59 Suparman  Usman  dan  Yusuf  Somawinata,  Fiqh  Mawaris:Hukum  Kewarisan  Islam.22. 
 60 Ibid., 23. 
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a. Bibi (saudara perempuan ayah) pewaris, baik bibi kandung, seayah, atau 

seibu. Kemudian paman (saudara laki-laki ibu) pewaris, dan bibi (saudara 

perempuan ibu), dan paman (saudara ayah) ibu. 

b. Keturunan dari bibi (saudara perempuan ayah), keturunan dari pamannya 

(saudara laki-laki ibu), keturunan bibinya (saudara perempuan ibu), 

keturunan paman (saudara laki-laki ayah) yang seibu, dan seterusnya. 

c. Bibi dari ayah pewaris, baik yang kandung, seayah, ataupun seibu. Juga 

semua pamannya dan bibinya (paman dan bibi dari ayah). Juga pamannya 

(saudara ayah) yang seibu (mencakup semua paman dan bibi dari ibu, baik 

yang kandung maupun yang seayah).61 

d. Seluruh keturunan kelompok yang saya sebutkan itu dan seterusnya, 

misalnya keturunan laki-laki dan perempuan dari bibi sang ayah. 

e. Paman kakak yang seibu, dan juga paman nenek. Kemudian paman dan bibi 

baik dari ayah maupun ibu dari kakek dan nenek. 

f. Seluruh keturunan kelompok yang saya sebutkan di atas (Poin e) dan 

seterusnya. 

D. Anak Angkat Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam 

Hukum waris Islam merupakan ekspresi penting hukum keluarga Islam, ia 

merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan 

Nabi Muhammad SAW. Mengkaji dan mempelajari hukum waris Islam berarti 

                                                           
 61  Suparman  Usman  dan  Yusuf  Somawinata,  Fiqh  Mawaris:Hukum  Kewarisan  

Islam…24.  
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mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia  yang telah dan terus hidup 

di tengah-tengah masyarakat muslim sejak masa awal Islam hingga abad 

pertengahan, zaman modern dan kontemporer serta di masa yang akan datang.62 

Kebiasan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak jaman 

Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam. Bahkan Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wa sallam sendiri melakukannya, ketika beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam 

mengadopsi Zaid bin Haritsah radhiyallahu ‘anhu sebelum beliau shallallahu ‘alaihi 

wa sallam diutus Allah Ta’ala sebagai nabi, kemudian Allah Ta’ala menurunkan 

larangan tentang perbuatan tersebut dalam firman-Nya, 

ُ يَ ُقوُل اْلَْقَّ َوُهَو يَ ْهِدي  َوَما َجَعَل أَْدِيَياءَُكْم أَبْ َناءَُكْم َذِلُكْم قَ ْوُلُكْم ِِبَف َْواِهُكْم َواّللَّ

 السَِّبيلَ 

“Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu 

saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan 

(yang benar)” (QS al-Ahzaab: 4).63 

 

Imam Ibnu Katsir berkata, “Sesungguhnya ayat ini turun (untuk 

menjelaskan) keadaan Zaid bin Haritsah radhiyallahu ‘anhu, bekas budak 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebelum diangkat sebagai Nabi, 

                                                           
 62 J. N. D. Anderson,1991, Hukum Islam Di Dunia Modern, terj. Machnun Husein, (Surabaya: 

Amarpress), hlm. 66. 

 63 Al Quran, al-Ahzaab: 4. 
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Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengangkatnya sebagai anak, sampai-

sampai dia dipanggil “Zaid bin Muhammad” (Zaid putranya Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wa sallam), maka Allah Ta’ala ingin memutuskan pengangkatan 

anak ini dan penisbatannya (kepada selain ayah kandungnya) dalam ayat ini, 

sebagaimana juga firman-Nya di pertengahan surah al-Ahzaab, 

ُ ِبُكلِ    َما َكاَن ُُمَمٌَّد َأََب َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اّللَِّ َوَخاََتَ النَِّبيِ نَي وََكاَن اّللَّ

 َشْيٍء َيِليًما

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki 

di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan 

adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS al-Ahzaab: 40)”.64 

 

Firman Allah Ta’ala di atas menghapuskan kebolehan adopsi anak yang 

dilakukan di jaman Jahiliyah dan awal Islam, maka status anak angkat dalam Islam 

berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya. 

Dalam ayat tersebut di atas Allah Ta’ala mengisyaratkan makna ini: 

“Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja”, artinya: 

perbuatanmu mengangkat mereka sebagai anak (hanyalah) ucapan kalian (semata-

mata) dan (sama sekali) tidak mengandung konsekwensi bahwa dia (akan) menjadi 

anak yang sebenarnya (kandung), karena dia diciptakan dari tulang sulbi laki-laki 

(ayah) yang lain, maka tidak mungkin anak itu memiliki dua orang ayah. 

                                                           
 64 Al Quran, al-Ahzaab: 40. 
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Adapun hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam sehubungan 

dengan anak angkat yang berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah adalah 

sebagai berikut: 

1. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, 

berdasarkan firman Allah Ta’ala, 

 اْدُيوُهْم ِِلَََبِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِيْنَد اّللَِّ فَِإْن َلَْ تَ ْعَلُموا َآََبَءُهْم فَِإْخَواُنُكْم 

يِن َوَمَوالِيُكْم َولَْيَس َيَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأَُتْ بِِه َوَلِكْن َما   ِف الدِ 

ُ َغُفورًا َرِحيمً  اتَ َعمََّدْت قُ ُلوُبُكْم وََكاَن اّللَّ  

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak-bapak (kandung) mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika 

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka 

sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu Dan tidak ada 

dosa bagimu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi (yang ada dosanya 

adalah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang” (QS al-Ahzaab: 5).65 

 

Imam Ibnu Katsir berkata, “(Ayat) ini (berisi) perintah (Allah Ta’ala) 

yang menghapuskan perkara yang diperbolehkan di awal Islam, yaitu mengakui 

sebagai anak (terhadap) orang yang bukan anak kandung, yaitu anak angkat. 

Maka (dalam ayat ini) Allah Ta’ala memerintahkan untuk mengembalikan 

penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandung), dan 

inilah (sikap) adil dan tidak berat sebelah”. 

                                                           
 65 Al Quran, al-Ahzaab: 5. 
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2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, 

berbeda dengan kebiasaan di jaman Jahiliyah yang menganggap anak angkat 

seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua 

angkatnya meninggal dunia. 

3. Anak angkat bukanlah mahram, sehingga wajib bagi orang tua angkatnya 

maupun anak-anak kandung mereka untuk memakai hijab yang menutupi aurat 

di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain 

yang bukan mahram, berbeda dengan kebiasaan di masa Jahiliyah. 

Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha 

bahwa Salim maula (bekas budak) Abu Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu tinggal 

bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka (sebagai anak 

angkat), maka (ketika turun ayat yang menghapuskan kebolehan adopsi anak) 

datanglah Sahlah bintu Suhail radhiyallahu ‘anhu, istri Abu Hudzaifah 

radhiyallahu ‘anhu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan dia 

berkata: Sesungguhnya Salim telah mencapai usia laki-laki dewasa dan telah 

paham sebagaimana laki-laki dewasa, padahal dia sudah biasa (keluar) masuk 

rumah kami (tanpa kami memakai hijab), dan sungguh aku menduga dalam diri 

Abu Hudzaifah ada sesuatu (ketidaksukaan) akan hal tersebut. Maka Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya,”Susukanlah dia agar engkau 

menjadi mahramnya dan agar hilang ketidaksukaan yang ada dalam diri Abu 

Hudzaifah”. 
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam Hukum Islam 

yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal 

atau secara mutlak, yang artinya tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-

hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas 

penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Maka dari itu anak angkat 

tidak boleh disamakan haknya dengan anak kandung. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya bahwa Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan 

kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), 

atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya, sedangkan anak angkat karena 

tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua 

kandungnya maka anak angkat tidak bisa mendapat warisan dari orang tua 

angkatnya. 

Maka dalam hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pembagian atau 

pemberian harta sebelum seorang meninggal atau lebih dikenal dengant hibah atau 

wasiat, tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisannya. Hal demikian 

untuk melindungi para ahli waris lainnya. Sedangkan wasiat mencerminkan 

keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan 

terakhir pewaris harus didahulukan daripada hak ahli waris. 66 

 

                                                           
 66 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, ….120. 
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BAB III 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEWARISAN 

ANAK ANGKAT DI DESA WGIRKIDUL 

A. Gambaran Umum Tentang Desa Wagirkidul  

1. Letak  Geografis 

 Desa wagirkidul merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten 

Ponorogo  tepatnya di Kecamatan Pulung, jarak dari Kota Kecamatann kurang 

lebih 8 km. sedangkan jarak dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ± 25 km. Secara 

Administrasi Desa Wagirkidul memiliki luas wilayah 4.950 ha yang terdiri dari 

4 (empat) Dukuh yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Bangunsari, Dukuh Dresi, dan 

Dukuh Kerep. Untuk jumlah Kependudukan Desa Wagirkidul yaitu: 

a. Laki-laki 2670  

b. Perempuan 2755 

Adapun batas- batas wilayah desa Wagirkidul : 

Sebelah Barat  : Desa Singgahan Kecamatan Pulung  

Sebelah Utara  : Desa Banaran Kecamatan Pulung 

Sebelah Timur  : Desa Tambang Kecamatan Pudak  

Sebelah Selatan : Desa Bareng Kecamatan Pudak67 

                                                           
 67Sumber Data Kantor  Desa Wagirkidul, 27Februari 2016 
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 Berdasarkan data diatas, Desa Wagirkidul Pulung memiliki penduduk 

sebesar 5.425 jiwa pada tahun 2018. Penduduk di Desa Wagirkidul terbagi 

atas13 RW dengan pembagian 37 RT serta 4 Dukuh.  

1. Keadaan sosial 

 Keadan sosial yang ada di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung 

Ponorogo dapat dilihat dari beberapa segi yakni : 

a. Keagamaan  

 Menurut data yang di peroleh semua penduduk Desa Wagirkidul 

yakni yakni beragama islam. hal tersebut dpat dilihat dari rutinitas 

peribadatan  di setiap  

 masjid maupun mushola yang ada di Desa Wagirkidul apabila 

sudah memsuki waktu sholat wajib maka berkumandanglah adzan, 

mmasyarakat biasanya da juga yang melakukan sholat di Masjid 

maupun sholat di laksanakan di rumah sendiri. Selain itu kegiatan lain 

yang dilakukan oleh masyarakat yaitu yasinan rutin yang di sertai 

dengan Tahlilan, untuk masyarakat yang perempuan/ibu-ibu biasanya 

dilaksanakan pada hari Minggu malam dan untuk bapak-bapak biasanya 

pada hari Jum’at malam.68 

b.  Pendidikan  

                                                           
 68Hasil wawancara Kepala Desa Wagirkidul Bpk. Suharyanto, pada tanggal 15 Maret 2018 
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  Di dalam mengadakan penelitian lapangan terhadap keadaan 

wilayah di Desa Wagirkidul, bahwasanya di DesaWagirkidul 

mempunyai sarana yang terbatas, yaitu hanya mempunyai 4 Sekolah 

dasar dan 4 pendidikan tingkat TK. Yang terletak di bagian masing-

masing Dusun. Adapun daftar bebrapa masyarakat yang melanjukan 

pendidikannnya yaitu sebagai berikut:69 

a. Tidak / belum tamat SD berjumlah 807  

b. Sekolah Dasar berjumlah 2.825  

c. SLTP Berjumlah 1.680 

d. SLTA Berjumlah 1.567 

e. Sarjana berjumlah 74 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwasanya tingkat 

pendidikan penduduk di Desa Wagirkidul sangatlah kurang, hal ini di 

sebabkan karena faktor ekonimi, serta belum sadarnya masyarakat 

bahwa pendidikan sanngatlah penting bagi anak untuk masa yang akan 

datang.  

c. Perekonomian  

Keadaan ekonomi yang ada di Desa Wagirkidul  yaitu paling 

banyak adalah pekerja petani / buruh tani, selanjutnya ada juga yang 

berdagang,  beberapa PNS, Guru, Peternak. Di dasari banyaknya 
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mmasyarakat Desa Wagirkidul yang tidak mmelanjutkan ke jenjang 

yang selanjutnya sehingga banyak pula yang bermata pencaharian 

sebagai buruh tani. 70 

B. Status Anak Angkat Dalam kewarisan Di Desa Wagirkidul 

Tentang status anak angkat di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung 

bahwasanya anak angkat yang mempunyi saudara dari anak orang tua angkatnya 

mereka tidak dibeda-bedakan, terutama dalam hal kewarisan sekalipun. Bagian 

anak angkat dan anak kandung ada beberapa keluarga yang disamakan jumlahnya, 

menganggap bahwasanya bahwa jaman sekarang antar anak kandung maupun 

angkat mempunyai kebutuhan dan hak yang sama. Dalam hal ini juga pewarisyang 

meninggalkan harta bendanya kepada ahli waris merasa lebihtenang dan dirasa adil 

apabila dibagi sama bagiannya anak kadung dengan anak angkat kata lainperasaan 

pilih kasih atau yang lainnya tidak akan muncul dikemudianhari sehingga tidak 

menimbulkan persengketaan. 

Berikut Peneliti paparkan hasil dari wawancara dengan narasumber : 

a. Bapak Suharyanto Sebagai Kepala Desa Wagirkidul Pulung Ponorogo yang 

dimana menyatakan pengetahuannya tentang prosesi waris mewarisi dengan 

hal yaitu waris anak angkat,mengatakan : 

 “sedikit penjelasan mengenai warisan anak angkat yang ada di Desa 

Wagirkidul ini, bahwasanya ada beberapa tata cara dalam pembagianya yakni 

pertama, dengan cara perdamaian, yang artinya anak angkat yang mempunyai 

saudara angkat / mempunyai saudara dari orang tua angkat ketika pembagian 

harta warisan mereka dengan cara perdamaian / akad yang disepakati antara 
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beberapa pihak yang menerima harta warisan jadi tanpa adanya perselisihan. 

Yang ke dua, yaitu dengan cara yang biasa dan sangat banyak yang 

mengguakan kebiasaan ini dalam pembagan warisan anak angkat yakni dengan 

cara adat, jadi dalam pnembagian waris ahli waris membagi dengan cara 

melihat kebiasaan orang disekitarnya bisa diartikan bahwasanya cara yang ke 

dua ini adalah dengan cara adat yang ada di wilayah tersebut adapun selanjutnya 

pembagian warisan menggunakan cara di wasiatkan oleh ahli waris. Kemudian 

untuk status anak angkat di Desa Wagirkidul bahwasanya anak angkat di 

anggap seperti anak kandng sendiri, tidak di beda-bedakan. Sehingga dalam hal 

seorang anak yang di angkat maka anak angkat mendapat hak sebagai anak 

dalam hal mewarisi. Sehingga dalam keluarga angkatnya pun anak angkat juga 

mendapatkan harta warisan. Dalam beberapa hal pembagian harta warisan anak 

angkat di Desa Wagir ini untuk mendapatkan nya juga bermacam-macam, 

sebagai anak angkat sebenarnya dalam Islam hanya menerima tidak lebih dari 

1/3 bagian harta warisan, akan tetapi di Desa Wagir ini ada beberapa yang tidak 

menyamai dengan aturan hukum Islam, contohnya saja anak angkat di Desa 

Wagir ada yang mendapatkan semua warisan dari si pewaris, ada juga yang 

pembagianya di samakan dengan saudara angkat/ saudara kandung (anak dari 

orang tua angkat), selanjutnya menerima harta warisan lebih banyak dari 

saudara angkat di karenakan ketika sudah besar dia lah (ahli waris) yang 

merawat orang tua pewaris sampai tua”71 

  

 Berdasarkan keterangan diatas masyarakat Desa Wagirkidul Kecamatan 

Pulung Ponorogo menggunakan cara yang berbeda-beda dalam pembagian 

harta warisan anak angkat, serta dalam jumlah yang diterima waris anak angkat 

juga berbeda. Disini peniliti akan fokus dengan ststus anak angkat yang ada di 

Desa Wagirkidul serta jumlah harta warisan yang diterima anak angkat.  

b. Ibu Sarmi sebagai anak angkat yang dimana dalam keluarganya dianggap 

seperti anak kandung sendiri dan tidak dibeda-bedakan dalam statusnya sebagai 

anak angkat : 

“sebenarnya saya diangkat menjadi anak angkat oleh orang tua angkat saya 

tetapi orang tua angkat saya mempunyai 3 anak kandung. Dan selama orang tua 
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angkat saya masih hidup saya juga tidak di beda-bedakan dengan anak 

kandungnya selalu di anggap sama, contoh saja dalam hal waris mewarisi. 

Setelah orang tua angkat saya meninggal dunia kami ber 4 yang saya adalah 

anak angkat dan ke 3 nya anak kandung akan tetapi saya juga mendapatkan 

bagian warisan. Bagian warisan itu di bagi ketika ibuk angkat saya sudah 

meninggal, saat pembagian kami semua di kumpulkan terlebih dahulu dan di 

bagi sama setiap orang tidak sama sekali ada yang di bedakan. Maka dalam hal 

ini tidak ada perbedaan antara anak angkat dan anak kandung, semua bagian 

warisannya sama.”72 

 

Dari penjelasan ibu Sarmi dapat disimpulkan bahwasanya bu Sarmi 

dalam kelaurga angkatnya dianggap anak sendiri tidak di beda-bedakan dalam 

hal apapun apalagi dalam permasalahan pembagian harta warisan, semuanya 

dibagi rata dengan anak kandungnya dan dalam pembagianya tidak ada masalah 

sama sekali dengan hanya musyawarah keluarga saja/ dengan cara perdamaian.  

c. Selanjutnya Ibu Parmi sebagai anak angkat, beliau menyatakan bahwa : 

“dalam pebagian harta warisan orang tua angkat saya, dulu saya tidak 

sama sekali mengerti tentang bagaimana yang sebenarnya hukum pembagian 

harta warisan anak angkat, maka dari itu saya sebagai anak angkat manut / 

terserah dengan harta warisan yang kan di berikan kepada saya, pada saat itu 

saya tunggal anak angkat dengan saya posisinya tidak mempunyai saudara baik 

saudara kandung dari orang tua angkat saya maupun saudara angkat dari orang 

tua angkat saya. Dan dalam hal ini saya satu-satunya anak dari orang tua angkat 

saya meskipun anak angkat saya di perlakukan seperti anak kandung sendiri, 

orang tua saya juga membiayai saya sekolah, memenuhi kehidupan sehari-hari 

saya dan juga semua tanggung jawab orang tua angkat saya yang di alihkan 

kepada saya.”73 

 

Dari pejelasan di atas pelaksanaan pengangkatan anak serta status anak 

angkat yang dialami ibu Parmi, bahwasanya sama seperti yang lainya 

                                                           
 72 Sarmi, Masyarakat Desa Wagirkidul, Hasil Wawancara, Wagirkidul, 20 Februari 2019 
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bahwasanya tidak ada perbedaan sama sekali dalam hal apapun, apabila sudah 

diambil diakui sebagai anak angkat maka orang tua angkat juga sudah berhak 

atas tanggung jawabnya sebagai orang tua pengganti.  

d. Kemudian dengan Bapak Slamet beliau juga selaku anak angkat yang 

mendapatkan warisandan tidak di beda-bedakan dalam statusnya sebagai anak 

angkat : 

Beliau menjelaska bahwasanya “saya sebagai anak angkat yang di 

angkat oleh orang tua angkat saya sejak saya masih kecil dan orang tua angkat 

saya tidak memepunyai anak kecuali saya sebagai anak angkatnya. Pada saat 

pemmbagian harta warisan, orang tua saya yang sudah meninggal  harta 

peninggalan menjadi milik saya, dengan alasan saya adalah anak satu-satunya 

walaupun cuman anak angkat dan yang tinggal dengan orang tua angkat saya 

juga saya sendiri hingga orang tua angkat saya sudah tidak ada, harta warisan 

tersebut dapat di artikan sebagai upah dimana saya sudah mau merawat orang 

tua angkat saya sampai tua. Jadi dimana banyaknya harta warisan saya sebagai 

anak angkat saya menerima semuanya bukan hanya 1/3 yang sudah di jelaskan 

dalam hukum Islam.”74 

 

Dari penjelasan diatas bahwasanya masih sama seperti keluarga yang lainya, 

bahwa Bapak Slamet selaku anak angkat yang oleh orang tua angkatnya juga 

dianggap seperti anak kandung sendiri. Walaupun demikian bahwa bapak Slamet 

juga tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua 

kandungnya, bahwa dengan orang tuanya kandung juga masih berhubungan baik.  

e. Dilanjutkan dengan Bapak Meseno juga sebagai anak angkat beliau 

menyatakan.  
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“bahwasanya saya sebagai anak angkat yang diminta orang tua angkat saya dari 

orang tua kandung saya semenjak kecil, di karenakan orang tua angkat saya 

tidak mempunyai anak. Sehingga dengan beralihnya saya sebagai anak angkat, 

maka semua kebutuhan kehidpan saya, sekolah dan sebagainya yaitu sudah di 

tanggung oleh orang tua angkat saya.”75 

 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa status anak angkat di 

Desa Wagirkidul adalah sama, yaitu tidak membeda bedakan anak angkat dengan 

anak kandung artinya semuanya sama dalam hal apapun. Akan tetapi sebagai anak 

angkat tetap tidaklah lepas dari hubungan orang tua kandungnya. Sehingga  tidak 

dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok 

dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. 

C. Bagian Warisan Anak Angkat Di Desa Wagirkidul  

Dalam pembagian harta warisan anak angkat, dalam hukum kewarisan Islam 

sebanyak- banyaknya adalah 1/3 dari harta peninggalan. Hukum Islam 

mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk 

kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung 

jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Anak angkat tidak dapat 

diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi karena prinsip pokok dalam 

kewarisan Islam adalah hubungan nasab atau keturunan. Pasal ini memberikan 

jalan atau sebab hak waris bagi anak angkat melalui wasiat /hibah sebanyak-

banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. 
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Lain halnya yang terjadi di Desa Wagirkidul dimana seorang anak angkat 

mendapatkan seluruh peninggalan harta warisan orang tua angkatnya walaupun 

orang tua angkatnya masih memiliki ahli waris yang lainya. Seperti yang di 

ungkapakan oleh bapak Meseno selaku penerima harta warisan sepenuhnya dari 

orang tua angkat. 

“saya adalah anak angkat satu-satunya dikeluarga orang tua angkat saya, dari kecil 

saya sudah di rawat oleh orang tua angkat saya sampai orang tua angkat saya sudah 

meninggal dunia, dimana dalam menerima wasiat, ketika orang tua saya sudah 

tidak ada sebelunya warisan masih belum tau itu milik siapa dikarenakan orang 

tua angkat saya juga mempnyai banyak saudara, dalam islam bahwa saudara juga 

masih mendapatkan beberapa bagian dari saudaranya, dan ketika itu adik dari 

orang tua angkat saya sudah di beri pesan bahwasanya semua harta akan diberikan 

kepada saya tanpa terkecuali dengan alasan saya lah anak satu-satunya walaupun 

Cuma anak angkat, dengan begitu warisan sudah saya terima dan saya 

mendapatkan semua harta warisan dari orang tua angkat saya dan tidak dibagi 

dengan saudara-saudara orang tua angkat saya”76 

  

 Kesimpulan dari pernyataan di atas bahwasanya yang dialami bapak meseno 

kurang benar dikarenakan dalam proses mewasiatkan sudah diatur  Berdasarkan 

konstruksi hukum wasiat wajibah terwujud suatu sistem hubungan hukum timbal 

balik antara anak angkat sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 209 KHI: 

1) “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 

dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak 

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 

warisan anak angkatnya.” 
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2) “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” 

Dilanjutkan dengan pernyataan Bapak Agus Selaku tokoh masyarakat di 

Desa Wagirkidul bahwa : 

“Masyarakat Desa Wagirkidul berpandangan bahwa anak angkat berhak 

menerima seluruh harta peninggalan karena anak angkatlah yang merawat orang 

tua angkatnya hingga meninggal dunia. Meskipun sebenarnya ada ahli waris yang 

lebih berhak atas harta peninggalan tersebut. Karena sudah menjadi kebiasaan di 

Desa Wagirkidul maka ahli waris dari orang tua angkat tersebut pun merelakan 

bagian yang diperolehnya dari harta peninggalan tersebut. Sehingga dalam hal 

pembagian waris anak angkat sebagian besar anak angkat mendapatkan hak yang 

sama seperti anak kandung ada juga yang mendapatkan hak semuanya dari orang 

tua angkat walaupun orang tua angkat masih mempunyai saudara yang bisa untuk 

menjadi ahli waris.”77 

Pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa masyarakat Desa 

Wagirkidul mendudukkan anak angkat seperti anak kandung. Sehingga mereka 

dapat seluruh dari harta warisan. Hal ini sesuai dengan pernyataan para pelaku 

Warisan di Desa Wagirkidul seperti Bapak  Slamet beliau menyatakan bahwa: 

“Dalam penerimaan harta warisan saya mendapatkan semuanya harta dari 

peninggalan orang tua angkat saya, semuanya telah di berikan kepada saya dengan 

bagian sawah kurang lebih ¼ ha, rumah beserta tanah, padahal orang tua angkat 

saya juga masih mempunyai saudara-saudara akan tetapi semua harta di berikan 

kepada saya, dimana dengan alasan karena saya sejak dari kecil sudah tinggal 

bersamanya dan orang tua angkat saya sudah tua juga sayalah yang 

merawatnya.”78 
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Pernyataan dari Bapak Slamet juga sama seperti pernyataan sebelumnya, 

dimana seorang pewaris masih mempunyai banyak saudara yang dapat menerima 

harta warisan, akan tetapi harta warisan pewaris diberikan semuanya kepada ahli 

waris, dengan alasan ahli warislah yang sudah merawat dan sudah diakui seperti 

anak sendiri. Adapun hukum Islam juga tidak ada aturan mengenai bagian waris 

untuk anak angkat. Kemudian di lanjutkan dengan ahli waris selanjutnya yakni: 

Ibu Yuli juga menyatakan bahwa,  

“Karena ibu angkat saya tidak punya anak meskipun saudara kandungnya 

masih hidup, seluruh harta peninggalan tersebut dilimpahkan kepada saya sebagai 

hak waris. Proses peralihan harta peninggalan tersebut dengan merubah nama 

kepemilikan yang semula milik ibu angkat saya mejadi milik saya.” 79 

Dapat disimpulkan bahwasanya pernyataan ibu Yuli tersebut dalam 

pembagian harta warisan dikeluarganya yaitu diberikan semuanya kepada ibu 

Yuli, dengan alasan orangtua angkatnya telah dirawat hingga sudah meninggal. 

Dengan ikhlas kelaurga yang berhak atas warisan memberikan kepada ibu Yuli. 

Akan tetapi bu Yuli sebagai anak angkat sebenarnya harta yang di terima adalah 

tidak dapat dinamakan waris sebab dalam hukum Islam tidak ada hal-hal yang 

menjelaskan mengenai waris untuk anak angkat. Akan tetapi harta peninggalan 

orangtua angkat dinamakan dengan wasiat. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS 

ANAK ANGKAT DI DESA WAGIRKIDUL KECAMATAN PULUNG 

KABUPATEN PONOROGO 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Kewarisan Anak Angkat Di Desa 

Wagirkidul Kecamatan Pulung  

 Dengan melihat penjelasan diatas maka peneliti mencoba untuk menganalisis 

tentang bagaimana status kewarisan anak angkat yang ada di Desa Wagirkidul 

Kecamatan Pulung Ponorogo. Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwasanya 

masyarakat Desa Wagirkidul mengenai anak angkat tidak dibeda-bedakan sama 

sekali dengan anak kandung atau dengan saudara angkat, contohnya saja dalam hal 

pembagian warisan, dimana orang tua angkat yang juga mempunyai anak kandung 

dalam pembagian harta warisan juga tidak dibedakan artinya sama rata untuk 

jumlah yang di berikan. 

 Pengangkatan anak atau dikenal dengan adopsi merupakan hal yang umum 

dimasyarakat Indonesia contohnya saja di Desa Wagirkidul. Hal tersebut menjadi 

salah satu pilihan bagi pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum 

dikaruniai seorang anak. Dalam prakteknya terkait hukum keluarga, terdapat 3 

sistem hukum yang dapat menjadi pilihan yaitu hukum adat, hukum perdata formil 

sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. 
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Masing-masing warga negara diberikan kebebasan untuk memilih sistem hukum 

mana yang akan dipergunakan terkait hukum keluarga tersebut. 

 Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum 

terhadap hal-hal berkaitan hubungan darah dan perwalian. Menurut hukum Islam, 

hubungan hukum si anak angkat tetap dengan orang tua kandungnya khususnya 

dalam hal perwalian ketika menikah dan kewarisan. Sehingga anak angkat tersebut 

tetap menggunakan nama dari ayah kandungnya dan hanya dapat memperoleh 

waris dari orang tua kandungnya.  

 Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, 

hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia 

tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap 

memakai nama dari ayah kandungnya. Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi 

hukum. Dengan demikian, anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua 

angkatnya. Untuk melindungi hak dari anak angkat tersebut, maka orang tua angkat 

dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya. 

Pembatasan dalam pemberian wasiat tersebut bertujuan agar tidak menghilangkan 

hak para ahli waris untuk memperoleh bagian atas harta peninggalan pewaris.80 

 Dalam hukum kewarisan yang berlaku, hak mewaris timbul karena adanya 

hubungan darah dan/atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Namun walaupun 

                                                           
 80 Suparno Usman, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Gaya Media Pratama), 

163.  
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demikian hukum tetap melindungi kedudukan dari anak angkat tersebut, yaitu 

dengan diperkenankannya menerima bagian dari harta peninggalan orang tua 

angkatnya melalui lembaga hibah.81 

 Bicara masalah hak waris anak angkat, memang tidak ada dalil yang 

membolehkan adanya hak waris terhadap anak angkat, namun alangkah baiknya 

anak angkat tetap diberikan harta atas peninggalan orang tua angkatnya. Yakni 

dengan jalan memberinya wasiat. Wasiat dapat ditujukan kepada siapapun sesuai 

dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang masih dalam 

kandungan pun hukumnya boleh. Maka dengan demikian menurut penulis tidak 

ada halangan anak angkat boleh diberikan dengan jalan wasiat, karena anak angkat 

sangatlah berjasa yang telah merawat orang tua angkatnya bahkan dia yang telah 

menjalankan roda perekonomian keluarga.82 

 Adapun yang dimaksud warisan dalam hal ini tidak hanya dalam bentuk 

menerima harta kekayaan namun meliputi menyelesaikan hutang-hutang Pewaris 

berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban melakukan penagihan piutang, 

menyelesaikan wasiat dan kewajiban-kewajiban lain dalam hukum kekayaan (hak 

dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang). Maka dikarenakan anak angkat 

tersebut tidak dapat memperoleh warisan, maka menurut hukum terhadapnya tidak 

                                                           
 81 Ramlan Yusuf Rangkuti, Fikih Kotemporer di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum 

islam di Indonesia), (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), 370. 

 82 Beni Ahmad Saebani,  Fiqh Mawaris (Jakarta : Pranada Media, 2009), 346. 
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dapat dibebankan kewajiban untuk menanggung hutang-hutang milik orang tua 

angkatnya tersebut.83 

 Hukum Islam menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua 

angkatnya tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan mengenai 

baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat 

dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat 

wajibah. Untuk membedakannya dengan kedudukan ahli waris, pengaturan anak 

angkat. 

 Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al- Ahzab ayat 4 dan 

5 yang berbunyi : 

ِئي ُتظَاِهُروَن ِمن ُْهنَّ  ُ لَِرُجٍل ِمْن قَ ْلبَ نْيِ ِف َجْوِفِه ۚ َوَما َجَعَل أَْزَواَجُكُم الَّلَّ َما َجَعَل اّللَّ
ِلُكْم قَ ْوُلُكْم ِِبَف َْواِهُكمْ   يَ ُقوُل اْلَْقَّ َوُهَو  َواّللَُّ  ۖأُمََّهاِتُكْم ۚ َوَما َجَعَل أَْدِيَياءَُكْم أَبْ َناءَُكْم ۚ ذَٰ

 يَ ْهِدي السَِّبيلَ 

Artinya : Allah tidak memberikan bagi seorang manusia pun dua hati dalam 

dadanya. Dan Allah tidak menjadikan istri-istri yang telah kalian zhihar 

itu sama dengan ibu-ibu kalian dalam hal pengaharaman. (Zhihar adalah 

ucapan suami kepada istrinya, “Kamu bagiku adalah seperti punggung 

ibuku.” Kata-kata ini di zaaman jahiliyah adalah talak. Allah 

menjelaskan bahwa istri tidak menjadi ibu dalam keadaan apa pun). 

Allah juga tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandung 

dalam syariat, sebaliknya zhihar dan adopsi tidak memilki hakikat apa 

pun dalam pengharaman abadi. Istri yang telah dizhihar tidak sama 

dengan ibu dalam hal pengharaman, dan tidak ditetapkan dalam nasab 

dengan pengakuan terhadap seorang anak sebagai anak dengan berkata, 
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“Ini anakku”, itu adalah kata-kata di bibir saja yang tidak memiliki 

hakikat dan nilai apa pun. Allah berfirman yang haq dan menjelaskan 

jalannya kepada hamba-hambaNya serta membimbing mereka ke jalan 

yang lurus. (QS. AlAhzab:4)84 

 

يِن َوَمَوا يُكْم ۚ لِ اْدُيوُهْم ِِلََبِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِيْنَد اّللَِّ ۚ فَِإْن َلَْ تَ ْعَلُموا آََبَءُهْم فَِإْخَواُنُكْم ِف الدِ 
ُ غَ  ورًا َرِحيًمافُ َولَْيَس َيَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأَُتْ بِِه َولَِٰكْن َما تَ َعمََّدْت قُ ُلوُبُكْم ۚ وََكاَن اّللَّ  

 

Artinya : Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika 

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka 

sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak 

ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang 

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. AlAhzab:5)85 

Surat Al-Ahzab 4-5 tersebut dalam garis besarnya dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu; 

2. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya. 

 Dari uraian diatas bahwa yang terjadi di Desa Wagirkidul Kecaatan Pulung 

Ponorogo dalam pembagian hata warisan kepada anak angkat yang di samakan 

dengan anak kandung melebihi 1/3 bagian itu termasuk mengandung kemudlaratan 
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dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum. Dengan kata lain adat dapat di 

pergunaka untuk mengecualikan ketentuan umum dalam nash di bidang kewarisan. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan pula bahwasanya masyarakat Desa 

Wagirkidul belum sesuai dengan ajaran Islam, dimana hukum Islam tidak ada yang 

mengatur diperbolehkannya anak angkat menerima warisan dari harta peninggalan 

orang tua angkatnya. Akan tetapi anak angkat mendapatkan harta peninggalan 

orangtua angkatnya melalui wasiat/hibah. Walaupun itu sudah menjadi kebiasaan 

mereka. Salah satunya alasan kenapa  masyarakat melakukan hal seperti itu? 

Dikarenakan  masyarakat awam belum sepenuhnya mengerti jelas bagaimana 

hukum yang sebenarnya, dan realita yang terjadi seperti apa . 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Anak angkat Di Desa 

Wagirkidul 

 Pengaturan yang berbeda dengan hukum Islam, yaitu tidak adanya batasan 

maksimal dalam pemberian wasiat. Namun ada yang disebut dengan bagian mutlak 

yang harus diterima ahli waris. Sehingga pemberian wasiat tersebut tidak boleh 

mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dari yang seharusnya diterima oleh 

ahli waris yang sesungguhnya tersebut.  

 Dalam pembagian harta warisan telah dijelaskan dalam Al Quran tentang 

bagaimana cara membagi harta itu dengan cara syariat Islam dan secara adil, Allah 

Swt berfirman dalam Al Quran mengenai pembagian benda pusaka untuk para ahli 
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waris dan orang-orang yang tidak berhak menerima pembagian benda pusaka 

tersebut dalam QS. An Nisa ayat 11. 

ُ ِف َأْواَلدُِكْم ۖ لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِ  اْْلُنْ ثَ يَ نْيِ ۚ فَِإْن ُكنَّ ِنَساءً  فَ ْوَق اثْ نَ تَ نْيِ  يُوِصيُكُم اّللَّ

ُهَما السُُّدُس فَ َلَها النِ ْصُف ۚ َوِْلَبَ َوْيِه ِلُكلِ  َواِحٍد ِمن ْ  فَ َلُهنَّ ثُ لُثَا َما تَ َرَك ۖ َوِإْن َكاَنْت َواِحَدةً 

 لَُه ِإْخَوٌة نَ ِمَّا تَ َرَك ِإْن َكاَن لَُه َوَلٌد ۚ فَِإْن َلَْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَورِثَُه أَبَ َواُه َفِِلُمِ ِه الث ُُّلُث ۚ فَِإْن َكا

ي ُُّهْم أَق َْرُب ٍة يُوِصي ِِبَا أَْو َدْيٍن ۗ آََبؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَ َفِِلُمِ ِه السُُّدُس ۚ ِمْن بَ ْعِد َوِصيَّ 

 َلُكْم نَ ْفًعا ۚ َفرِيَضًة ِمَن اّللَِّ ۗ ِإنَّ اّللََّ َكاَن َيِليًما َحِكيًما

Artinya :Terjemah Arti: Allah mensyari'atkan bagimu tentang 

(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak 

lelaki sama dengan bagahian 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 
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ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.86 

ٌد فَ َلُكُم الرُّب ُُُ فَِإْن َكاَن ََلُنَّ َولَ َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجُكْم ِإْن َلَْ َيُكْن ََلُنَّ َوَلٌد ۚ 

ُكْم َوَلٌد ۚ ِمَّا تَ رَْكَن ۚ ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصنَي ِِبَا أَْو َدْيٍن ۚ َوََلُنَّ الرُّب ُُُ ِمَّا تَ رَْكُتْم ِإْن َلَْ َيُكْن لَ 

ْو َدْيٍن ۗ َوِإْن َكاَن ْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِِبَا أَ فَِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَ َلُهنَّ الثُُّمُن ِمَّا تَ رَْكُتْم ۚ مِ 

ُهَما السُُّدُس ۚ فَِإْن َكانُوا َأْكث َ   رَ َرُجٌل يُوَرُث َكََّلَلًة أَِو اْمرَأٌَة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِ  َواِحٍد ِمن ْ

ِلَك فَ ُهْم ُشرََكاُء ِف الث ُُّلِث ۚ ِمْن بَ ْعِد َوِصيَّةٍ  َر مُ  ِمْن ذَٰ َضارٍ  ۚ َوِصيًَّة ِمَن يُوَصٰى ِِبَا أَْو َدْيٍن َغي ْ

ُ َيِليٌم َحِليمٌ   اّللَِّ ۗ َواّللَّ

Artinya: 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.87 
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Dalam kandungan ayat di atas bahwasanya, Allah mewasiatkan 

kepada kita semua terhadap kepentingan anak-anak. Bila sesorang dari 

kami meninggal dunia dan dia meninggalkan anak-anak, lelaki maupun 

perempuan, maka harta warisan itu seluruhnya menjadi milik mereka, bagi 

anak lelaki setara dengan bagian dua anak perempuan, apabila tidak ada ahli 

waris selain mereka. Maka Jika meninggalkan anak-anak perempuan saja, 

maka bagi dua anak perempuan atau lebih, dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Apabila anak perempuannya berjumlah seorang anak 

saja,maka baginya setengah dari harta. Dan bagi ayah-ibu mayit, masing-

masing memperoleh seperenam, jika si mayit memiliki anak, lelaki atau 

perempuan, berjumlah satu orang anak atau lebih. Dan apabila yang 

meninggal tidak mempunyai anak, sedang ahli warisnya hanya ibu-dan 

bapaknya, maka bagi ibunya, bagian sepertiga, dan bagi ayahnya bagian 

yang tersisa. Lalu jika yang meninggal mempunyai saudara, berjumlah dua 

orang atau lebih, baik lelaki ataupun perempuan, maka ibunya mendapatkan 

seperenam, ayahnya bagian yang tersisa, sedang saudara-saudara mayit 

tidak mendapatkan apa-apa. Cara pembagian harta warisan ini hanya 

dilakukan setelah disisihkannya harta yang di wasiatkan oleh orang yang 

meninggal dalam batasan sepertiganya atau disisihkannya nominal sebesar 

tanggungan hutangnya. Bapak-bapak dan anak-anak kalian yang telah di 

tetapkan menerima bagian harta warisan, kalian tidak mengetahui siapakah 

diantara mereka yang lebih mendatangkan manfaat dalam kehidupan dunia 
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dan akhirat. Maka janganlah lebih mengutamakan seseorang dari mereaka 

diatas yang lain. Apa yang telah di tetapkan ini merupakan perkara yang 

diwajibkan kepada kita dari Allah.  

Sedangkan dalam Ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 180. 

رًا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن َواْلق َْرِبنَي  ُكِتَب َيَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ

 َِبْلَمْعُروِف َحقًّا َيَلى اْلُمتَِّقنيَ 

 “ Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 

kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk 

ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, kewajiban atas orang-

orang yang bertakwa.”88 

Dhawi> al- arh{a<m dapat juga diartikan bahwa semua ahli waris yang memiliki 

kekerabatan dengan pewaris selain Sha<hibu fardlin dan ‘ashabah, baik laki-laki 

maupun perempuan. Sebagai contoh adalah cucu perempuan keturunan anak 

perempuan, bibi (dari pihak bapak maupun dari pihak ibu), keponakan perempuan 

dan lain-lain.89 

Arham adalah bentuk jamak dari kata rahmun, yang asalnya dalam bahasa Arab 

berarti 'tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu'. Kemudian 

dikembangkan menjadi 'kerabat', baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari 
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pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang 

menyatukan asal mereka.90 Dengan demikian, lafazh rahim tersebut umum 

digunakan dengan makna 'kerabat', baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah 

syariat Islam. Allah berfirman:  

َها زَ ْوَجَها َوَبثَّ  ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء ۚ َوات َُّقوا اّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ۚ ِإنَّ اّللََّ َكاَن َيلَ ْيُكْم َرِقيًبا  ِمن ْ

"... Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu. " (an-Nisa': 1)91 

 

Adapun lafazh dhawi> al- arh{a<m yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah 

kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam 

Al-Qur'an ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para 'ashabah. 

Maksudnya, dhawi> al- arh{a<m adalah mereka yang bukan termasuk Sha<hibu fardlin 

dan bukan pula 'ashabah. Jadi, dhawi> al- arh{a<m adalah ahli waris yang mempunyai 

tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara Sha<hibu 

fardlin dan tidak pula secara 'ashabah. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah 
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atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara 

perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.92 

Hal ini merupakan solusi atas luputnya anak angkat dari peninggalan orang tua 

angkatnya dalam Islam. Anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar 

dan sebab mewarisi karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan 

nasab atau keturunan. Ketentuan ini memberikan jalan atau sebab hak waris bagi 

anak angkat melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta 

warisan orang tua angkatnya. 

dhawi> al- arh{a<m (baik laki-laki maupun perempuan) seorang diri menjadi ahli 

waris, maka ia akan menerima seluruh harta waris. Sedangkan jika dia berbarengan 

dengan salah satu dari suami atau istri, maka ia akan menerima sisanya. Dan bila 

bersamaaan dengan ahli waris lain, maka pembagiannya sebagai berikut:93 

5. Mengutamakan dekatnya kekerabatan. Misalnya, pewaris meninggalkan ahli 

waris cucu perempuan dari keturunan anak perempuan, dengan anak cucu 

perempuan dari keturunan anak perempuan, maka yang didahulukan adalah 

cucu perempuan dari anak perempuan. Begitu seterusnya. 

6. Apabila ada kesamaan pada kedekatan derajat kekerabatan, maka yang lebih 

berhak untuk dintamakan adalah yang paling dekat dengan pewaris lewat 

shahibul fardh atau 'ashabah. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan 

                                                           
 92 Ali, Pelaksanaan Hukum Waris, 64 
 93 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Jakarta:Gema Insani 

Press, 1995, hlm.157 
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cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari keturunan 

anak perempuan, maka yang lebih didahulukan adalah cucu perempuan dari 

keturunan anak laki-laki. 

 Dalam contoh ini, tampak ada kesamaan derajat di antara kedua ahli 

waris, keduanya memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris sama-sama 

sebagai cucu. Hanya saja, cucu perempuan keturunan anak laki-laki bernasab 

kepada pewaris lewat ahli waris, sedangkan cucu laki-laki dari keturunan anak 

perempuan melalui dhawi> al- arh{a<m. 

7. Apabila segi derajat dan kedekatannya kepada pewaris sama, maka haruslah 

mengutamakan mana yang lebih kuat kedekatan kekerabatannya. Misalnya, 

seseorang wafat dan meninggalkan anak perempuan dari saudara kandung laki-

laki (yakni keponakan kandung) dengan anak perempuan dari saudara laki-laki 

seayah (keponakan bukan kandung), maka dalam keadaan seperti ini kita harus 

mengutamakan keponakan kandung, dan berarti seluruh harta waris menjadi 

haknya. Yang demikian itu disebabkan keponakan kandung lebih kuat 

kekerabatannya. Begitulah seterusnya. 

8. Apabila dalam suatu keadaan terjadi persamaan, maka pembagiannya 

dilakukan secara merata. Artinya, semua ahli waris dari dzawil arham berhak 

menerima bagian. Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak 

perempuan dari anak paman kandung, seorang anak perempuan dari anak 

paman yang lain (kandung), dan seorang anak perempuan dari anak paman 
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kandung yang lain. Atau dengan redaksi lain, orang yang wafat ini 

meninggalkan tiga putri keturunan anak paman kandung. Maka harta warisnya 

dibagi secara merata di antara mereka, karena ketiganya memiliki derajat yang 

sama dari segi kekerabatan. 

Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan 

wasiat kepada anak angkatnya untuk kemaslahatan anak angkat sebagaimana orang 

tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhannya. 

Ketentuan yang menetapkan bahwa wasiat hanya dibenarkan maksimal sepertiga 

harta yang dimiliki si pewaris adalah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan oleh 

Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam menegaskan bahwa wasiat tidak boleh 

lebih dari sepertiga harta yang dimiliki si pewaris, apabila wasiat melebihi sepertiga 

dari harta yang dimiliki itu maka harus ada persetujuan ahli waris, jika mereka tidak 

menyetujuinya, maka wasiat harus dilaksanakan hanya sampai batas sepertiga saja 

dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan si pewaris. Meskipun Kompilasi 

Hukum Islam tidak menetapkan secara tegas masa perhitungan sepertiga wasiat, 

tetapi secara tersirat dapat ditegaskan bahwa sepertiga tersebut dihitung dari semua 

harta peninggalan pada saat kematian orang yang berwasiat. Penegasan ini penting 

sebab tidak jarang wasiat itu terjadi jauh dari sebelum orang yang diberi wasiat itu 

meninggal dunia, sehingga banyak terjadi penyusutan atau penambahan harta milik 

orang yang memberi wasiat pada saat ia meninggal dunia. Selain dari itu pasal 200 

Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan bahwa harta wasiat yang berupa 

barang tak bergerak bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan, atau 
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kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat 

hanya akan menerima harta tersisa. 

 Berbeda dengan pemahaman yang ada di Desa Wagirkidul dalam memahami 

pembagian harta peninggalan orangtannya adalah di sebut waris dengan keadaan 

pewaris masih hidup serta bagian-bagian yang disamakan dari ahli waris 

sebenarnya dengan ahli waris anak angkat. 

 Kasus warisan anak angkat  tidak boleh lebih dari sepertiga bila tidak ada ahli 

waris. Bila diperhatikan seseorang tidak dibenarkan berwasiat lebih dari sepertiga 

alasannya adanya kekhawatiran meniadakan atau mengurangi hak ahli waris. Maka 

dalam kasus tidak adanya ahli waris berarti tidak ada pula halangan peninggalan 

orangtua angkat lebih dari sepertiga.  

 Jika harta peninggalan orangtua angkat untuk anak angkat berfungsi sebagai 

pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris sebagaimana yang ditentukan 

oleh hukum waris Islam, maka Hukum Islam menetapkan batasan 

sebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya atau 

sebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.  

 Di DesaWagirkidul besaran wasiat ada dua macam, yaitu: Pertama, 

mendudukkan seperti anak kandung. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Sarmi, ibu 

Parmi, Bapak Meseno dan Bapak Slamet. Hal ini bertentangan dengan hukum 

Islam dikarenakan bagian dari peninggalan harta orangtua angkat tersebut adalah 
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lebih dari 1/3, dan dari beberapa keluarga tersebut telah menerima semua dari harta 

warisan orang tua angkatnya, padahal orng tua angkatnya juga masih memiliki ahli 

waris yang lainya. Selanjutnya hukum Islam tidak ada dalil untuk anak angkat yang 

menerima waris dari orangtua angkatnya akan tetapi di sebut dengan hibah/wasiat. 

Kedua, besaran bagian tetap melebihi sepertiga harta warisan setelah diambil untuk 

ahli waris. Ini dibuktikan oleh Ibu Sarmi  yang mendapatkan warisan. Akan tetapi 

besaran bagian yang diterima oleh Ibu Sarmi terlalu banyak untuk dikatakan. Ini 

dapat dikategorikan wasiat meskipun melebihi sepertiga harta warisan tetapi sudah 

mendapat persetujuan dari ahli waris dan yang di berikan setelah meninggal 

orangtua angkatnya.  

 Di antara fuqaha terjadi perbedaan pendapat mengenai tata cara memberikan 

hak waris kepada para kerabat, dan dalam hal ini terbagi menjadi tiga kelompok 

pendapat. 

4. Menurut Ahlur-Ra>hmi 

 Mengenai cara pembagian hak waris para kerabat, ahlur-rahmi 

menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapat waris secara rata, tanpa 

membedakan jauh-dekatnya kekerabatan, dan tanpa membeda-bedakan antara 

laki-laki dengan perempuan.94 

                                                           
 94 Khisni, Hukum Waris Islam, Hal 19. 
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 Sehingga pelaksanaan pembagian warisan di Desa Wagirkidul yang 

langsung membagikan harta warisan  kepada anak angkatnya dan tidak 

membeda-bedakan mana anak angkat dan anak kandung, yaitu dengan bagian 

yang didapat adalah sama setiap ahli waris. 

5. Menurut Ahlut-Tanzi>l 

 Golongan ini disebut ahlut-tanzil dikarenakan mereka mendudukkan 

keturunan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli waris asalnya. Mereka 

tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat 

pada yang lebih dekat dari ashhabul furudh dan para 'ashabahnya. Dengan 

demikian, mereka akan membagikan hak ahli waris yang ada sesuai dengan 

bagian ahli waris yang lebih dekat, yakni pokoknya. Inilah pendapat mazhab 

Imam Ahmad bin Hambal, juga merupakan pendapat para ulama mutakhir dari 

kalangan Maliki dan Syafi'i.95 

6. Menurut Ahlul Qarabah 

Adapun mazhab ketiga menyatakan bahwa hak waris para dzawil arham 

ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan mereka kepada pewaris. Hal ini, 

menurut mereka, dilakukan dengan mengqiyaskannya pada hak para 'ashabah, 

berarti yang paling berhak di antara mereka (para 'ashabah) adalah yang paling 

dekat kepada pewaris dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan. 

                                                           
 95 Ibid., 20 
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Sehingga dapat peneliti simpulkan dalam pelaksanaan membagi waris 

secara kekeluargaan sama rata di masyarakat Desa Wagirkidul pembagian warisan 

yang selama ini di terima oleh anak angkat adalah sama rata dengan jumlah yang 

sama dengan anak kandung. Yang dilakukan di Desa Wagirkidul  belum sesuai 

dengan aturan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam anak angkat tidak berhak 

menerima warisan dari orangtua angkatnya dengan jumlah berapapun, aka tetapi 

anak angkat daat menerima harta peninggalan orangtua angkatnya melalui hibah 

yang di berikan sebelum meninggal dan wasiat yang di berikan sebelum/ sesudah 

meninggal.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari keseluruhan pebahasan penelitian skripsi yang bertema tata cara 

pebagian kewarisan anak angkat dengan metode penelitian lapangan, maka dapat 

diambil kesipulan dari 2 masalah sebagai berikut : 

1. Status kewarisan anak angkat di Desa Wagirkidul tidak sesuai dengan hukum 

Islam karena anak angkat mempunyai status kewarisan yang sama dengan anak 

kandung.  

2. Pembagian warisan terhadap anak angkat di Desa Wagirkidul belum sesuai 

dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan anak angkat di samakan dengan anak 

kandung, maka anak angkat mendapatkan hak bagian warisan sama dengan 

anak kandung terharap harta warisan orangtua angkat.  

 

B. Saran 

Dari hasil pembahasan di bab sebelunya maka penulis menyarankan : 

1. Kepada seluruh masyarakat islam bahwasanya penting untuk terus 

mmelakukan pembelajaran yang terus menerus mengenai hukum islam 

terutama dalam hal pembagian harta warisan anak angkat.  

2. Kepada pihak yang terkait, warga yang sudah paham tentang bagimana 

benarnya dalam Islam mengenai pembgian harta warisan anak angkat 

sebaiknya warga awam diberikan penyuluhan atau pengetahuan sedikit demi 
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sedikit agar masyarakat awan dapat mengerti sebagaimana mestinya hukum 

warisan anak angkat dalam hal besaran bagianya.  
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