
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumya dapat ditarik 

kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini diantaranya yaitu :  

1. Ketentuan warisan untuk ahli waris dalam Hukum Islam bersumber kepada Al-Qur’an dan 

Hadits, yang disimpulkan dalam ilmu faraidh, sedangkan ketentuan penerima wasiat wajibah 

dalam Kompilasi Hukum Islam berlaku imperative bagi Hakim Pengadilan Agama, yaitu 

terkait penerima wasiat. Orang tua angkat dan anak angkat berhak mendapatkan wasiat 

wajibah apabila belum menerima wasiat dari pewaris.  

2. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan Majelis hakim Pengadilan Agama 

dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan anak Nomor 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr. 

didasarkan pada maslahah mursalah yaitu untuk kesejahteraan bersama. Hal ini telah sesuai 

dengan ketentuan menggunakan maslahah mursalah, yaitu :  

a. Adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri 

sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid syaria’ah) 

b. Maslahat itu harus masuk akal, maslahat mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran 

yang rasional jika diajukan pada kelompok rasionalis akan dapat diterima 

c. Dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila 

maslahat diterima oleh akal, tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan 

Oleh karena itu, wasiat wajibah bagi anak angkat tidak melebihi dari 1/3 harta warisan . 

3. Pembagian warisan antara ahli waris dan penerima wasiat wajibah seperti Keputusan hakim 

atas perkara Nomor 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr., sudah adil dan sesuai dengan syari’at Islam. 126 

 



Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abi Waqas yang 

berbunyi :   كُ   اِيلْ مبَِ  يْ صِ وْ ، أُ  اهللاِ  لَ وْ سُ ا رَ يَ :  تُ لْ قُـ فَ :  تُ لْ  ، قُـ َال :  الَ ؟ قَ  هُ ل اَ :  تُ لْ  ، قُـ َال :  الَ ، قَ  رُ طْ الش ثُ لُ لثـ  ، رٌ يْـ ثِ كَ   ثُ لُ الثـ  ، وَ  ثُ لُ الثـ فَ :  الَ قَ   
Artinya : “Aku bertanya : Wahai ya Rasulullah Saw, aku akan berwasiat dengan seluruh 

hartaku. Beliau menjawab : Jangan. Separuh? Jangan (kata Rasulullah) Aku bertanya 

sepertiga? Kata Beliau : Sepertiga, sepertiga itu adalah banyak. 

 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada para pembaca Tesis ini agar dapat mengaplikasikan ajaran Islam 

mengenai keadilan pembagian harta warisan antara ahli waris dan penerima wasiat wajibah 

berdasarkan hukum Islam.  

2. Agar para pakar hukum Islam  senantiasa berijtihad atas hukum yang hidup dan berkembang 

di masyarakat terutama di bidang hukum pengangkatan anak dan pembagian waris antara 

ahli waris dan penerima wasiat wajibah agar dapat dijadikan pedoman, karena norma-norma 

yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih belum ada pengaturannya dengan jelas. Kebutuhan 

masyarakat terhadap hukum dalam masalah ini sangat mendesak untuk ditetapkan.  

 

 

 

 

  


