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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sangat penting dan mempunyai kedudukan dalam pandangan Islam,

dalam hal tersebut anak merupakan  sebagai rahmat Allah SWT, salah satu rahmat

Allah bagi orang tua adalah rahmat di karuniai anak. Sesuai firman Allah SWT :





Artinya:".....dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat

gandakan bilangan mereka sebagai suatu Rahmat dari sisi Kami dan menjadi

peringatan bagi semua yang menyembah Allah" (QS. Al-Anbiya :84)1

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah (titipan) yang Allah

SWT berikan kepada setiap orang tua.Firman Allah SWT:











Artinya:Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang
dia kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia
kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki.
Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa)

1 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan, (Bandung: PT Syamil Cipta Media,
2005), hal. 329.
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yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki.
Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.(Qs. Asy-syura:49-50)2

Berdasarkan ayat tersebut anak merupakan suatu anugerah yang diberikan

Allah SWT, dan merupakan amanah yang senantiasa dijaga. Oleh karena itu orang

tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar

mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, serta

membimbing dan mendidik anak agar menjadi anak yang sholeh dan berakhlakul

karimah.

Anak juga merupakan sebagai ujian, segala apa yang di anugerahkan Allah

SWT kepada kita merupakan ujian-Nya. Termasuk harta dan anak sesuai Firman

Allah SWT :







Artinya:"Dan ketahuilah, harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah

sebagai ujian (fitnah) dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar" (QS.

Al Anfal :28)3

Selain itu anak merupakan sebagai media beramal. Semua jerih payah

orang tua dalam bekerja keras untuk nafkah anak adalah sedekah. Rasulullah

SAW bersabda :

2Ibid.

3Ibid.
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ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل إِنَّ  الُْمْسلَِم إَِذا أَْنفََق َعلَى أَْھلِِھ نَفَقَةً َوھَُو یَْحتَِسبُھَا َعْن أَبِي َمْسُعوٍد اْلبَْدِريِّ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى هللاَّ

(رواه المسلم )َكانَْت لَھُ َصَدقَةً 

Artinya: Dari Abu Mas'ud Al-Badri ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

'Sesungguhya jika seorang muslim memberi nafkah untuk keluarganya karena

Allah, maka nafkah tersebut bernilai sedekah baginya"(HR. Muslim)4

Anak juga merupakan sebagai amal jariyah. Anak dapat memberikan

pertolongan kepada orang tuanya ketika masih hidup dan setelah mati, bila anak

itu adalah anak yang sholeh. Disebutkan dalam hadist Nabi SAW :

الَّ إِ ھُ لُ مَ عَ ھُ نْ عَ عَ طَ قَ انْ انُ سَ نْ إلِ اْ اتَ ا مَ ذَ (إِ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى هللاُ لَّ صَ هللاِ لَ وْ سُ رَ نَّ أَ َرِضَى هللاُ َعْنھُ ةَ رَ یْ رَ ي ھُ بِ أَ نْ عَ 

).ھُ لَ وْ عُ دْ یَ حٍ الِ صَ دٍ لَ وَ وْ . أَ ھِ بِ عُ فَ تَ نْ یُ مٍ لْ عِ وْ . أَ ةٍ یَ ارِ جَ ةٍ قَ دَ صَ نْ مِ الَّ : إِ ةٍ ثَ َال ثَ نْ مِ 

Artinya:Dari Abi Hurairah R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda:"Apabila

manusia mati, maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara : Sedekah

jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakan orang

tuanya" (HR. Bukhari Muslim).5

Selain kedudukan, anak juga mempunyai hak. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia kata hak diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk

menuntut sesuatu.6Dari pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

pengertian hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki dan apabila

tidak diperoleh maka berhak untuk menuntut.

4 Imam Nawawi, Shahih Muslim (Kairo:Darul Hadis,1994), lih, hadis no. 4932.

5Ibid.

6 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka, 1994), hal. 365.
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Agama Islam adalah agama yang sempurna. Islam telah mengajarkan

seluruh aspek kehidupan. Islam telah mengajarkan hak-hak anak yang harus

dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Islam merinci lebih jauh tentang hak-hak anak

dan mengingatkan secara tegas kewajiban orang tua dan masyarakat untuk

memerhatikan dan memenuhi hak-hak anak tersebut. Di antara hak-hak anak

dalam Islam yaitu, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup dan tumbuh-

kembang, hak mendapatkan pendidikan, serta hak mendapatkan nafkah dan waris,

dan juga hak mendapatkan perlakuan setara (non-diskriminasi).7

Sehubungan dengan hal itu, maka syariat Islam dalam pelaksanaan hukum

kewarisan, hibah, dan termasuk wasiat sangat mengutamakan kedudukan yang

seimbang antara hak dan kewajiban sehinggga tidak ada yang dikurangi dan

dilebihkan tanpa memperhatikan kemaslahatan. Sehubungan dengan itu dalam

pembinaan hukum Islam berdasarkan asas-asasnya. Maka wasiat perlu

diperhitungkan, karena memberikan kesejahteraan hidup antara laki-laki dengan

perempuan dalam keluarga sehingga tidak terjadinya perpecahan.

Untuk mengatur hukum waris, maka Allah SWT menurunkan ayat Al-

Qur’an yang menjelaskan pembagian harta waris, yaitu surat an-Nisa’ ayat 7:










7http://yusi-azzahro.blogspot.com/2013/05/inilah-hak-hak-anak-yang-harus-dipenuhi.
html, diakses tanggal 18 April 2015.
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Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak

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

ibu bapak dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah

ditentukan.” (QS. an-Nisa: 7)8

Berdasarkan ayat waris di atas, maka diaturlah wasiat yang isinya

memberikan legalitas terhadap kepemilikan atau pembinaan manfaat terhadap

harta benda yang dikaitkan dengan meninggalnya orang yang memberikan wasiat.

Adapun dasar hukum wasiat dapat dibaca dalam Al-Qur’an surat Al-

Baqarah ayat 180:









Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang dari kamu kedatangan tanda-

tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk bapak ibu

dan karib kerabatnya secara ma’ruf, ini adalah hak atas orang-orang yang

bertaqwa. (QS. Al-Baqarah: 180)9

Disyariatkannya wasiat oleh Allah mengandung hikmah yang amat besar

bagi hambanya yaitu merupakan salah satu cara yang digunakan manusia untuk

mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal ibadah yang kelak akan

mendapatkan balasan di akhirat. Oleh karena itu di dalam wasiat terdapat nilai

8Departemen Agama RI, al-Quran Terjemahan, op.cit., hal.78.

9Ibid.
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kebaikan dan pertolongan kepada manusia, sebab melalui wasiat seseorang dapat

berbuat adil kepada sesamanya. Firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 90:









Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran, agar kamu dapat

mengambil pelajaran.” (an-Nahl: 90)10

Selain untuk adil, dan memberikan sesuatu kepada kaum kerabat, wasiat

juga sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan keakraban sehingga akan

selalu harmonis dan tidak akan retak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam

surat an-Nisa ayat 1:







Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)

namanya kamu saling meminta satu sama lain. dan peliharalah hubungan

silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-

Nisa: 1)11

10Ibid.

11Ibid.
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Maksud dari ayat di atas bahwa dengan adanya silaturahmi maka akan

terpelihara hubungan persaudaraan, keakraban dan kekerabatan. Dengan

silaturahmi maka Allah akan selalu melindunginya, menjaga dari perselisihan

yang akan menjadi keretakan dalam kehidupan.

Wasiat juga harus disaksikan minimal oleh dua orang. Seperti yang di

sebutkan dalam Al-Qur’an, yaitu: Firman Allah dalam QS. Al Maidah ayat 106.













Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang diantara kamu
menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu
disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan
agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu
ditimpa bahaya kematian. (QS. Al-Maidah: 106).12

Dan disebutkan juga dalam hadits Rasulullah SAW:

ِد ْبِن ْالُمثَنَّى اَْلَعنَِزي (َوالَْفظُ ِالْبِن  ثَنَا َخْیثََمةَ ُزھَْیَراْبِن َحْرِب َوُمَحمَّ ثَنَا یَْحَي (َوھَُو اْبُن َسِعْیُد َحدَّ ْالُمثَنَّى) قَاَل َحدَّ

قَاَل َماَحقَّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم, اْلقَطَّاِن) َعْن ُعبَْیِدهللاِ , اَْخبَْرنِى نَافِع َعْن اِْبِن ُعَمَر  اَنَّ َرُسْوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ 

ْیِھ یَبِْیُت لَْیلَتَْیِن اِالَّ َوَوِصیَتُھُ َمْكتُْوبَةٌ ِعْنَدهُ (رواه المسلم)لَھُ َشْي ٌء یُِرْیُد اَْن یُْوِصَى فِ 

Artinya: “Telah bercerita Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb dan Muhammad bin
Mutsanna al-Anazy (lafal ibnu Mutsanna) mereka berdua telah berkata: Yahya
telah bercerita kepada kami (yaitu anak Said al-Qattan) dari ‘Ubaidillah telah
memberi kabar kepadaku Nafi’ dari ibnu ‘Umar bahwasanya Rasulullah saw
bersabda: “Tidaklah menjadi hak orang Islam, ia mempunyai suatu keinginan

12Ibid.
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untuk berwasiat bermalam selama dua malam melainkan wasiatnya ditulis di
sisinya.”13

Berdasarkan keterangan ayat dan hadits di atas dijelaskan bahwa dalam

berwasiat harus menghadirkan saksi dan ditekankan dalam hadits Rasulullah

bahwa wasiat tersebut harus ditulis. Dengan keberadaan wasiat yang ditulis atau

ketika berwasiat didepan para saksi (minimal dua orang), maka wasiat tersebut

kuat di mata hukum.

Wasiat di samping bersifat sosial, juga bersifat ibadah. Agar wasiat dapat

terlaksana dengan baik, sesuai dengan kehendak syari’at, maka diperlukan syarat

dan rukunnya. Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah setiap

orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada paksaan.14

Namun mengenai hal ini Para ulama berbeda pendapat dalam rukun

wasiat. Salah satu yang menjadi perbedaan di kalangan Imam madzhab adalah

wasiat anak kecil yang belum baligh. Imam Malik mengatakan bahwa wasiat

orang safih (bodoh) dan anak-anak yang belum baligh hukumnya sah. Pendapat

ini berdasarkan kepada riwayat Umar bin Khattab yang membolehkan wasiat anak

yang belum mencapai masa baligh kepada seorang putri pamannya senilai tiga

puluh ribu dirham.15

Mengenai hal ini, sebagaimana dalam kitab Almuwaththa’ disebutkan :

13 Imam Muslim, Shahih Muslim Juz III (Beirut Libanon: Dar- Alkutub Al- Islamiyah,
1992 ) hal.1249.

14 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),  hal.
450.

15 Dwi Surya Atmaja, Terjemahan Almuwatta’, ed. I, cet. I,(Jakarta: Raja Grafindo
Persada1999), hal. 433.
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ثَنِي َمالٌِك َعْن َعْبِدهللاِ ْبِن أَبِي بَْكِر ْبِن َحْزٍم , َعْن أَبِْیِھ, أَنَّ َعْمُرو ْبَن سُ  َرقِيِّ أَْخبََرهُ , أَنَّھُ قِْیَل لُِعَمَر ْبَن َحدَّ لَْیٍم الزُّ

اِم َوھَُو ُذْوَماٍل َولَْیَس  اَن َوَواِرثُھُ بِالشَّ لَھُ ھَاھُنَا إِالَّ اْبنَةُ َعمَّ لَھُ . اْلَخطَّاِب : إِنَّ ھَاھُنَا ُغَالًما یَفًَعا لَْم یَْحتَلِْم ِمْن َغسَّ

: فَْلیُْوِص لَھَا. قَاَل, فَأُوَصى لَھَا بَِماٍل یُقَاُل لَھُ بِْئُر ُجَشٍم . قَاَل َعْمُرو ْبُن ُسلَْیٍم : فَبِْیَع َذلَِك قَاَل ُعَمُرْبُن اْلَخطَّابِ 

َرقِ  ِھ الَّتِي أَْوَصى لَھَا, ِھَي أُمُّ َعْمُرو ْبُن ُسلَْیٍم الزُّ 16.يِّ اْلَماُل بِثََال ثِْیَن أَْلِف ِدْرھٍَم . َواْبنَةٌ َعمِّ

Artinya: Malik meriwayatkan kepadaku dari Abdillah bin Abu Bakar bin Hazm
dari ayahnya, Amru bin Sulaim Azzuraqi telah memberitahukannya bahwa Umar
bin Khattab pernah ditanya. “Sesungguhnya ada seorang anak yang masih kecil
dan belum baligh dari ghassan, ahli warisnya berada di syaam (Syria), sedangkan
ia orang kaya dan tidak memiliki seorangpun kecuali sepupu perempuannya”,
umar bin khattab menjawab,“hendaknya ia berwasiat kepada sepupu
perempuannya” ia (perawi) berkata “ kemudian laki-laki itu memberikan wasiat
kepada sepupu perempuannya berupa sumur jusyam”. Amru bin Sulaim berkata
lalu harta itupun dijual seharga tiga puluh ribu dirham dan sepupu perempuannya
yang menerima wasiat tersebut adalah Ummu ‘amru bin Sulaim Azzuraqi.

Kemudian  disebutkan juga senada dengan hal itu :

اَن َحَضَرْتھُ ْالَوفَا ثَنِى َملِك َعْن یَْحَي ْبِن َسِعْیٍد َعْن اَبِى بَْكِر ْبِن َحْزٍم :اَنَّ ُغَال ًما ِمْن َغسَّ ةُ بِا ْلَمِدْینَِة َوَواِرثُھُ َوَحدَّ

اِم , فَُذِكَر َذالَِك لُِعَمَرْبِن ْالَخطَّاِب, فَقِْیَل لَھُ:  اِنَّ فَُال نًا یَُمْوُت, اَفَیُْوِصى ؟ قَاَل فَْلیُْوِص , قَاَل یَْحَي ْبُن َسِعْیٍد بِاالشَّ

َشٍم, فَبَاَعھَا اَْھلُھَا :قَاَل اَبُو بَْكٍر, َوَكاَن ْالُغَالُم اْبَن َعْشِر ِسنِْیَن, اَْو اْثنَتَى َعَشَرةَ َسنَةً قَاَل: قَاَل فَاَوَصى بِبِْئِر جُ 

َف ِدْرھَمٍ بِثََالثِْیَن اَلْ 

Artinya: “Malik menyampaikan kepadaku, dari Yahya ibn Sa’id, dari Abu Bakar
ibn Hazm bahwa seorang anak laki-laki dari Ghassan menmui ajalnya di Madinah
sementara para ahli warisnya berada di Syam. Hal ini diceritakan kepada Umar
ibn Khattab.Ia diberi tahu; “sesungguhnya si fulan telah meninggal dunia apakah
ia harus berwasiat”, ia berkata; “hendaklah ia berwasiat”. Yahya ibn Said berkata
bahwa Abu bakar berkata; “ketika itu anak tersebut berusia 10 tahun atau 12
tahun”. Yahya berkata; “ ia mewasiatkan sumur Jusham, dan keluarganya
menjualnya seharga 30.000 dirham”.17

Dalam kitab Al-Muwattha’ juga disebutkan, sebagai berikut;

ِعْیَف فِى َعْقلِِھ ,  فِْیھَ , َواْلُمَصاَب الَِّذى قَاَل یَْحَي : َسِمْعُت  َمالًِكا یَقُْوُل : األَْمُر ْالُمْجتََمُع َعلَْیِھ ِعْنَدنَا اَنَّ الضَّ َوالسَّ

ا َمْن لَْیَس َمَعھُ ِمْن یُفِْیُق اَْحیَانًا , تَُجْوُز َوَصایَاھُْم. اَِذا َكاَن َمَعھُْم ِمْن ُعقُْولِِھْم, َمایَْعِرفُْوَن َمایُْوُصْوَن بِِھ . فَاَ  مَّ

بًا َعلَى َعْقلِِھ فََال َوِصیَّةَ لَھُ َعْقلِِھ َما یَْعِرُف بَِذلَِك َما یُْوِصى بِِھ َوَكاَن َمْغلُوْ 

16 Imam Malik bin Anas, Almuwaththa’ (Beirut: Dar Al-fikr, 1989), cet-I, hal. 501.

17 Ibid.
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Artinya:Yahya berkata bahwa ia mendengar Malik berkata: “yang biasanya
disepakati di masyarakat kita adalah orang tolol, idiot, ataupun orang gila yang
kadang-kadang sembuh dapat membuat wasiat jika mereka cukup memiliki akal
untuk mengetahui apa yang mereka wasiatkan. Seseorang yang tidak memiliki
akal untuk mengetahui yang ia wasiatkan dan sedang dikuasai atau dikalahkan
akalnya tidak dapat membuat wasiat.”18

Ibnu Rusyd mengatakan sebagaimana pendapat Imam Malik yaitu tentang

kebolehan wasiat anak kecil yang belum balig, yang berbunyi:

ویصح عند مالك وصیة السفیھ والصبى الذى یعقل القرب

Artinya:”Menurut Imam Malik sah wasiat orang yang lemah akalnya (dungu) dan

anak kecil yang telah mengetahui arti ibadah taqarrub.”19

Dari pendapat Imam Malik tersebut dapat dijelaskan bahwa, wasiat anak

kecil yang telah mengerti ibadah taqarrub adalah sah. Seseorang yang telah

mengerti ibadah taqarrub itu, yaitu kecuali ia telah matang. Diketahui bahwa anak

kecil yang telah memiliki akalnya sudah matang dalam artian anak tersebut telah

mampu membedakan antara sesuatu yang baik dengan yang buruk dan antara

sesuatu yang bermanfaat dengan yang mudharat (mumayyiz).

Sedangkan Menurut Imam Hanafi bahwa mushi adalah mereka yang sudah

baligh, berakal, bebas dan ahli tabarru’ (memberi sedekah tanpa imbalan) dan

masalah hidup secara nyata atau kira-kira musabih dapat dimiliki setelah mushi

meninggal. Maka tidak sah wasiat orang gila, anak kecil, walaupun muraghiq

(anak yang mendekati baligh).

18Ibid.

19 Ibn Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, Juz II (Semarang: Toha Putra,tth), hal. 250.
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Hal ini disebutkan dalam kitab Ahkam Al-Syariyyah fi Al- Ahwal Al-

Syakhshiyah, yaitu;

یشترط صحة الوصیة كون الموصى حرا بالغا عاقال محترا اھال للتبرع والموصى لھ حیا تحقیقا او تقدیرا 

20والموصى بھ قابال للتملیك بعد موت المصى فال تصح وصیة مجنون وال صبي ولو مراھقا

Artinya: “Disyaratkan keabsahan wasiat, mushi adalah merdeka, baligh, berakal,

bebas dan ahli tabarru’ (memberi sedekah tanpa imbalan) dan masalah hidup

secara nyata atau kira-kira mushabihi bisa dimiliki setelah mushi meninggal, maka

tidak sah wasiat orang gila, anak kecil walaupun murahiq (anak yang mendekati

baligh).”

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa orang yang berwasiat adalah orang yang

ahli kebajikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah.

Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan,

ikhtiyar dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. Apabila pemberi

wasiat itu orang yang kurang kompetensinya, yaitu karena dia masih anak-anak,

gila, hamba sahaya, dipaksa atau dibatasi, maka wasiatnya itu tidak sah.21

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 disebutkan bahwa:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan

tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang

lain atau lembaga.

20 Abu Hanifah, Al-Ahkam Al-Syariyyah fi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Muhammad Ali
Sabih wa Auladah, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1965), hal. 83.

21 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung: Percetakan Offset, 1997), hal. 225 .
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2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru

dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.22

Dari berbagai latarbelakang diatas bahwa tampaknya Imam Malik

mempunyai pendapat yang berbeda dari yang lainnya. Atas dasar tersebut, maka

penulis tertarik untuk meneliti lebih komprehensif terhadap masalah tersebut yang

berjudul:

“ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG KEBOLEHAN

WASIAT ANAK KECIL YANG BELUM BALIGH”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mendapat hasil yang valid dan terarah, maka tulisan ini

di fokuskan pada pembahasan menganai pendapat imam malik tentang hukum

wasiat anak kecil yang belum baligh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta pembatasan masalah yang telah diuraikan

diatas, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang wasiat  anak kecil yang belum

baligh?

2. Bagaimanakah istimbat hukum yang digunakan Imam Malik tentang kebolehan

wasiat anak kecil yang belum baligh, serta analisis terhadap pendapat Imam

Malik tentang wasiat anak kecil yang belum baligh?

22 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Pressindo,1992), hal. 89.
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D.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini:

a. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang kebolehan wasiat anak

kecil yang belum baligh.

b. Untuk mengetahui metode istinbat hukum yang digunakan Imam Malik

tentang kebolehan wasiat anak kecil yang belum baligh, dan menganalisa

pendapat Imam Malik tentang hukum wasiat anak kecil yang belum baligh.

2. Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi penulis dalam bidang hukum

islam dalam strata satu (S1) pada fakultas syariah dan ilmu hukum, jurusan

Ahwal Al-Syakhshiyah.

b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan

intelektual maupun dari kalangan orang awam, tentang hukum Islam

khususnya yang berkenaan dengan hukum kebolehan wasiat anak kecil yang

belum baligh.

E. Metode Penelitian

Untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang

dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai

permasalahan yang diteliti, serta penentuan  metode juga menjadi salah satu
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penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang digunakan

oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1.  Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni

suatu penelitian yang berusaha mengetahui secara kontekstual dan mendalam

tentang suatu permasalahan yang ada, karena itu penelitian merupakan penelitian

kualitatif dengan kajian tokoh, yang menitikberatkan pada suatu kegiatan analisis

yang menguji suatu teori atau pendapat seorang tokoh dalam hal ini adalah

pendapat Imam Malik tentang kebolehan wasiat anak kecil belum baligh.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana

data dapat diperoleh.23Data digunakan dalam penelitian tergantung dari tujuan

penelitian.24

Adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku

yang berkaitan dengan masalah yang menjadi obyek kajian sesuai dengan objek

pembahasan.25

a. Sumber Primer

23 Suhsrsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,  cet. Ke-12,
(Jakarta:Rineka Cipta,2002), hal. 106.

24 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas
Psikologi Gajah Mada, 1987), hal. 136.

25 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada
University,1993), hal. 30.
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Yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan

pertama.26Adapun data utama yang dijadikan referensi adalah kitab al-Muwattha’

karangan Imam Malik bin Anas, kitab ini muatannya berisi tentang hadis-hadis.

Kemudian kitab al-Mudawwanah Al-Kubro karangan Imam Malik bin

Anas al-Asbahi adapun isi cakupan kitab ini yaitu mengenai Tharah, wudhu,

shalat, jenazah, siam (puasa), zakat, haji, jihad, aqiqah, nazar, nikah, rhado’ah,

zihar, ’ilak, li’an, istibrok, mukatab, tadbir, mawaris, salam, buyu’, khiyar,

murobaha, gharar, wakala, tijaroh, sulhu, ji’alah, musakoh, sirkah, aqdiah, qodho,

rohan, ghodob, wasiat,  hibah, shadakoh, wadi’ah, ‘ariyah, lukhatoh, hudud, zina,

khazab, rajam, jinayat, diyat.

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan penjelas sumber

pertama, sifat dari sumber ini tidak langsung atau menjadi pelengkap

saja.27Adapun data sekunder adalah: kitab Shahih Muslim, dalam shahih muslim

merupakan kumpulan hadis-hadis shahih muslim. Kemudian kitab Bidayatul

Mujtahid wa Nihayatul Muktasid karya Ibn Rusyd, adapun kitab ini mencakup

persoalan thaharoh, wudhu, tayamum, bab mandi, bab najis, haid, kitab shalat,

kitab zakat, kitab puasa, kitab musafir, kitab haji, persoalan jihad, sumpah dan

kafarat, nazar, korban dan aqiqah, penyembelihan hewan, kitab makan dan

buruan, bab nikah, thalak, sumpah dan nazar, kitab mata uang, kitab jual beli,

26 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positifistik
Rasionalistik Fenomenologi dan Rasialisme Metafisis: Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama,
(Yogyakarta: Bayu Indah Grafika,1989), hal.126.

27 Sutrisno Hadi, op. cit, hal. 53.
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kitab murabahah, kitab sewa, sirkah, suf’ah, gadaian, barang temuan, hibah

(hadiah), wasiat, hukum faraid dan hudut.

Kemudian Fikih Lima Madzhab, dalam kitab  fikih lima mazhab

mencakup tentang, thaharah, jenazah (mayat), shalat, puasa, zakat, haji dan

umrah, nikah, talak, wasiat, waris, wakaf, al-hajr.  Adapun Fikih Sunnah, yang

cakupannya berkisar tentang thaharah, najis dan macam-macamannya, wudhu,

tayamum, mandi,  haid, nifas, istihadhah, shalat, puasa, haji, jual-beli, sewa,

sirkah, barang temuan, hibah, shadaqah, wasiat, faraid.

Dan kemudian buku-buku lain yang ada hubungannya dengan pembahasan

ini khususnya mengenai wasiat.

3. Analisa Data

Dengan menggunakan Content Analisis atau analisis isi yakni dengan jalan

menelaah atau mempelajari kosa kata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang

budaya penulis atau tempat kejadian tertentu.

4. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan

menggunakan metode-metode sebaghai berikut :

a. Deduktif,  yaitu menggambarkan suatu kaedah umum yang ada kaitannya

dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil  kesimpulan

secara khusus.

b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan

masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
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c. Deskriptif Analitik, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat

keterangan serta dianalisis, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan

dalam penulisan ini. Dalam hal ini penulis berusaha memaparkan pandangan

Imam Malik melalui data yang telah ada kemudian hasil deskripsi tersebut

dianalisis agar diperoleh suatu kejelasan bagaimana pandangan Imam Malik

tentang hukum kebolehan wasiat anak kecil yang belum baligh.

F.  Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dan mempermudah penulis dalam menyusun serta

dapat dipahami secara jelas maka disusun secara sistematis. Berikut ini uraian

yang dibagi dalam beberapa bab yaitu:

BAB I :Terkait tentang Pendahuluan. Dalam Bab ini memuat  latar belakang

masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Dalam Bab ini Penulis membahas secara khusus tentang biografi Imam

Malik, dan istimbat hukum Imam Malik tentang wasiat anak kecil yang

belum baligh.

BAB III: Tinjauan Umum tentang wasiat meliputi pengertian dan dasar hukum

wasiat, kadar (jumlah) harta yang diwasiatkan, syarat dan rukun wasiat,

batalnya wasiat, pendapat ulama tentang wasiat anak kecil yang belum

baligh.

BAB IV: Analisis pendapat Imam Malik tentang kebolehan wasiat anak kecil

yang belum baligh, yang isinya mencakup:Pendapat Imam Malik
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tentang kebolehan wasiat anak kecil yang belum baligh, metode istinbat

hukum yang digunakan Imam Malik tentang kebolehan wasiat anak

kecil yang belum balig dan Analisis terhadap pendapat Imam Malik

tentang wasiat anak kecil yang belum baligh.

BAB V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan atas

uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

Daftar Pustaka


