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ABSTRAK 

 

Ashadi Dongoran (2018) : Persepsi Masyarakat Tentang Hak  Kewarisan Istri 

yang Dithalaq Raj’i yang Masih Pada Masa ‘Iddah 

Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasar 

Sipiongot Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara) 

 

Skripsi ini berjudul : “Persepsi Masyarakat Tentang Hak  Kewarisan Istri 

yang Dithalaq Raj‟i yang Masih Pada Masa „Iddah Menurut Hukum Islam (Studi 

Kasus di Desa Pasar Sipiongot Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara)”. Penelitian 

ini mengkaji tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini ialah 

istri yang ber‟iddah thalaq raj‟i tidak mendapatkan warisan ketika suaminya 

meninggal dunia. Padahal istri yang ditinggal mati oleh suaminya masih 

mempunyai hak waris selama masa „iddah thalaq raj‟i. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pandangan 

masyarakat tentang hak kewarisan istri yang dithalak raj‟i pada masa „iddah di 

Desa Pasar Sipiongot, apakah faktor penyebab istri yang ditalak raj‟i tidak 

mendapatkan harta warisan pada masa „iddah di Desa Pasar Sipiongot, serta 

bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap istri yang ditalak raj‟i tidak diberikan 

harta waris suami pada masa „iddah di Desa Pasar Sipiongot. Subjek dalam 

penelitian ini adalah warga desa Pasar Sipiongot. Populasi pada penelitian ini 

adalah warga Desa Pasar Sipiongot yang sudah menikah yang berjumlah 663 

orang dan mengambil sebanyak 66 orang sebagai sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. 

Penelitian ini bersifat lapangan (Field Research) yang berlokasi di Desa 

Pasar Sipiongot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi 

Sumatera Utara, dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisa 

deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuai 

bagaimana pandangan masyarakat tentang hak kewarisan istri yang ditalak raj‟i 

pada masa „iddah di Desa Pasar Sipiongot, untuk mengetahui apakah faktor 

penyebab istri yang ditalak raj‟i tidak mendapatkan harta warisan pada masa 

„iddah di Desa Pasar Sipiongot, dan untuk mengetahui bagaimana tinjaun hukum 

Islam terhadap istri yang ditalak raj‟i tidak diberikan harta waris suami pada masa 

„iddah di Desa Pasar Sipiongot. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa sebagian 

besar masyarakat Desa Pasar Sipiongot beranggapan istri yang dithalaq raj‟i tidak 

berhak mewarisi karena statusnya bukan lagi sebagai istri. Sedangkan faktor 

penyebab istri yang dithalaq raj‟i tidak mendapat harta warisan di Desa Pasar 

Sipiongot disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor pendidikan, faktor 

agama, dan faktor komunikasi. Apabila merujuk kepada firman Allah SWT dan 

hadis Rasulullah SAW, dan juga berdasarkan kepada analogi hukum Islam, maka 
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hak waris bagi istri yang thalaq raj‟i yang masih pada masa „iddah di Desa Pasar 

Sipiongot tidak sesuai dengan Hukum Islam.  

 


