
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja

di dunia ini.1 Hukum kewarisan yang termaktub dalam al-Quran memberikan suatu

kepastian secara hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah

kewarisan. Di samping itu, Sunnah Nabi juga memberikan penjelasan tentang

masalah kewarisan. Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari fiqih mawaris,

yang berarti peralihan harta orang yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada

orang yang masih hidup (ahli waris). Kata ini berakar dari warasa, yang terdapat

antara lain pada surat 2: 233, surat 4: 11, 12, 19, dan 176, yang dapat dipahami bahwa

peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada ahli waris berlaku sesudah yang

bersangkutan meninggal dunia.2

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan hukum waris secara sistematis,

teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Setiap ahli waris sudah ditetapkan

haknya, yang mereka terimah setelah pemiliknya meninggal dunia.3

1 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2004 ), h.1.

2 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam ( fiqih mawaris ), Pekanbaru : Alaf Riau, 2008 ),h.1.

3 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2006), Ed. 1, Cet. 1, h. 204-205



Ahli waris yang berhak mendapat warisan secara umum dapat dikelompokkan

kepada dua kelompok, yaitu; ahli waris hubungan kerabat dan ahli waris hubungan

perkawinan. Ahli waris hubungan kerabat diantaranya yaitu kakek dan saudara.

Pakar Hukum Kewarisan Islam mengklasifikasikan kakek kepada dua macam,

yaitu kakek sahih dan kakek ghairu sahih. Kakek sahih ialah setiap kakek (leluhur

laki-laki) yang mempunyai hubungan kekerabatan kepada pewaris melalui garis laki-

laki. Kakek ghairu Shahih ialah setiap kakek (leluhur laki-laki) yang mempunyai

hubungan kekerabatan kepada pewaris melalui garis perempuan. Menurut perspektif

ahli sunnah, kakek yang ahli waris adalah kakek sahih4. Kewarisan kakek dijelaskan

dalam hadis yaitu:

هللا و سلم  فَقاََل إِنَّ اْبَن اْبنِى َماَت فََما لِى ِمْن أَنَّ َرُجالً أَتَى النَّبِىَّ صلى:َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن 

5.ِمیَراثِِھ فَقَال لََك السُُّدسُ 

Artinya: Dari Imran bin Husein bahwasanya seseorang laki-laki datang

menghadapi Nabi SAW, dan berkata : Cucu laki-laki saya telah

meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta

peninggalannya. Nabi menjawab : untukmu seperenam.

Dalam Kewarisan Islam hak waris saudara diterangkan dalam al-Qur'an Surat

An-Nisa ayat: 12 dan 176. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat 12

4 Ibid., h. 59.

5 Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halbi, 1952), Jilid II, h. 109.



dikhususkan untuk saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. dan ayat 176

untuk saudara sekandung atau seayah, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam pembicaraan tentang hadirnya kakek bersama saudara dalam satu

kelompok ahli waris timbul masalah. Masalah itu timbul karena melihat kedudukan

masing-masing dalam kewarisan.6 Posisi kakek dan saudara sebagai ahli waris

menjadi polemik dikalangan para sahabat maupun mujtahid sesudahnya, yaitu apakah

kakek menghijab saudara, atau saudara menghijab kakek, maupun tidak saling

menghijab.

Ali bin Abi Thalib, Zaid ibn Tsabit, Ibnu Mas’ud, dan kemudian diikuti oleh

Malik, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal,Abu Yusuf, dan Muhammad al-Syaibani dari

kalangan Hanafiyah, al-Auza’i, mengatakan bahwa para saudara sekandung dan

saudara seayah, baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat harta warisan

ketika mewarisi bersama kakek.7 Kakek tidak menghijab saudara sekandung dan

seayah. Alasan yang dikemukakan oleh pendapat ini Bahwa saudara-saudara itu hak

warisnya ditetapkan dalam al-Quran, dan tidak dapat ditutup oleh kakek tanpa nas

atau Ijmak sebagai dasarnya. Sedangkan nas atau Ijmak tersebut tidak ada, sehingga

tidak ada alasan untuk menetapkan kakek menghijab saudara.8 Dan Pemahaman lafas

abu untuk kakek didalam al-Quran dan hadis hanya bersifat majazi, sebab secara

6 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam. ( Jakarta : Kencana. 2004 ) Cet. Ke-3,h.116

7 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam. ( Jakarta : Kencana. 2004 ) Cet. Ke-4,h.119

8 Hajar M, op.cit., h. 67



kusus lafaz yang ditunjukan untuk kakek adalah jad. Hal ini berarti antara ayah dan

kakek mempunyai perbedaan posisi, meskipun hak waris yang diterima kakek sama

dengan hak waris yang diterima ayah. Perbedaan yang prinsip antara keduanya adalah

bahwa ayah menghijab saudara, sedangkan kakek tidak menghijab saudara.

Pendapat Abu Bakar dan juga diikuti oleh Ibnu Abbas, Abdullah ibn Zubair,

Usman, Aisyah, Ubay bin Ka’ab, Muaz bin Jabal, Abu Musa yang kemudian diikuti

oleh Abu Hanifah, al-Muzani, Daud dan Ibnu Munzir menyatakan bahwa para

saudara, baik saudara sekandung, saudara seayah, ataupun seibu, terhijab hak

warisnya dengan adanya kakek.9

Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan al-Imam al-

A’zham ( اإلمام األعظم ) yang berarti imam terbesar. Menurut Imam Abu Hanifah,

kakek akan mengganti kedudukan ayah bila telah tiada. hal ini sebagaimana

dikemukakan dalam:

1. Kita Al-Mabsuth karya Syamsuddin as-Sarkhasi.

 ِ یُق َوَعائَِشةُ َوَعْبُد هللاَّ دِّ قَاَل أَبُو بَْكٍر الصِّ

ِ َعلَْیِھْم أَ  بَْیِر َوُمَعاُذ ْبُن َجْبٍل ِرْضَواُن هللاَّ ِ ْبُن الزُّ ْرَداِء َوَعْبُد هللاَّ ْجَمِعیَن اْلَجدُّ ِعْنَد ْبُن اْلُحَصْیِن َوأَبُو الدَّ

9 Amir Syarifuddin, (Hukum Kewarisan Islam) Cat. Ke-3, loc.cit.



َعَدِم اْألَِب یَقُوُم َمقَ 

ِ ْبِن ُعْتبَةَ َوبِِھ أََخَذ أَبُو َحنِیفَةَ  10.َوھَُو قَْوُل ُشَرْیٍح َوَعطَاٍء َوَعْبِد هللاَّ

Artinya: Berkata Abu Bakar dan Aisha Abdullah bin Abbas dan Abu bin Ka'b
dan Abu Musa al- Asy'ari dan Imran bin al - Husain , dan Abu Darda
dan Abdullah bin Zubair , Maaz bin Jabal, semoga Tuhan memberkati
mereka semua. seorang kakek ketika tidak ada ayah maka menempati
tempat ayah dalam sistem warisan dan terhijab (tertutup). bahkan
menutupi saudara laki-laki dan saudara perempuan dari sisi manapun,
sebagaimana dikatakan oleh Syuraih dan Atho' dan juga Abdullah bin
utbah dan juga dari Abu Hanifah.

2. Kitab Radd Al-Mukhtar ‘Ala al-Darr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-
Abshar,karangan Muhammad Amin al-Syahir bi Ibni „Abidin:

ْبِن َواْبِن االْبِن وإَن َسفََل َوبِاْألبِ باِْالَّتِفَا وبِاْلَجدِّ ِعْنَد , َقِ َوبَنُو األَْعیَاِن َوبَنُو الَعالَِت ُكلُّھُْم یَْسقُطُْوَن بِاْالِ

11.أَبي َحنِْیفَة

Artinya : Saudara laki-laki dan perempuan sekandung dan saudara laki-laki dan
perempuan sebapak gugur hak warisnya dengan adanya anak laki-laki,
cucu laki-laki garis laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan bapak
menurut kesepakatan ulama’, dan dengan adanya kakek menurut
menurut Imam Abu Hanifah.

Abu Hanifah berpendapat, apabila saudara mewaris bersama-sama kakek,

maka saudara tidak mendapatkan bagian sedikitpun. Menurut Abu Hanifah kakek

menggantikan kedudukan ayah dalam kondisi tidak ada ayah.

10 Syamsuddin as-Syarkhasi, Al-Mabsuth, Juz- 29, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut

Libanon,,1993, h, 179-180.

11 Muhammad Amin al-Syahir bi Ibni „Abidin, Raddu Al-Mukhtar ‘Ala al-Darr al-Mukhtar

Syarh Tanwir al-Abshar, Juz 10, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut, Libanon, 2003, h. 532.



Pemikiran Abu Hanifah yang menghijab semua saudara pewaris ketika ada

kakek menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah

karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul PEMIKIRAN ABU HANIFAH

TENTANG KAKEK MENGHIJAB SAUDARA DALAM HUKUM WARIS.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan:

1. Apa alasan Abu Hanifah tentang kakek yang menghijab saudara dalam hukum

waris?

2. Bagaiman pemikiran Abu Hanifah tentang kakek menghijab saudara menurut

perspektif fiqih mawaris?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui alasan Abu Hanifah tentang kakek yang menghijab saudara

dalam hukum waris.

b. Untuk mengetahui pemikiran Abu Hanifah tentang kakek menghijab saudara

menurut perspektif fiqih mawaris?

2. Kegunaan penelitian

a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan wawasan

pengetahuan terhadap pemikiran Abu Hanifah  tentang kakek menghijab

saudara dalam hukum waris bagi masyarakat.



b. Secara praktis, Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana

Syari’ah pada Jurusan Ahwal al-Syakshiyyah pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu

Hukum, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Sebagai sumbangan bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan

terhadap pemikiran Abu Hanifah  tentang kakek menghijab saudara dalam

hukum waris.

D. Kerangka Pikir

1. TeoriKredo

Dalam kajian falsafah hukum Islam, makna kredo identik dengan kata

syahadah,yang berarti persaksian. Menurut teori kredo, seseorang yang

menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada

hukum agama yang dianutnya.12

Teori kredo ini mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka

yang telah mengucapkan  dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari

pengucapan syahadatnya itu yang mengharuskan mereka tunduk dan patuh

kepada hukum yang dianutnya. Landasan Filosofis lahir teori ini adalah

kesaksian untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat

yang didasarkan pada surat al-Fatihah ayat 5:

12.Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam diIndonesia (Jakarta: Kencana,

2011), h. 20.






Artinya: “Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada

Engkaulah  Kami meminta pertolongan”.

Pada ayat di atas, terdapat lafal na’budu yang diambil dari kata ‘ibadah

yang berarti kepatuhan dan ketundutan yang ditimbulkan oleh perasaan

terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah.

Teori kredo / syahadat sebagai kelanjutan prinsip tauhid ini adalah

bersifat umum. Terdapat pula teori atau asas-asas khusus yang merupakan

kelanjutan dari prinsip umum dalam setiap bidang hukum islam. Satu diantara

bidang hukum tersebut adalah Fiqih Mawarits atau hukum kewarisan islam.

Dalam kewarisan Islam terdapat suatu prinsip yang lazim dikenal dengan ijbari.

Ijbari adalah bahasa Arab yang berarti paksaan, maksudnya, melakukan sesuatu

diluar kehendak. Berarti bahwa peralihan harta dari orang yang telah mati

kepada ahli waris berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa

adanya otoritas pewaris atau ahli waris.13 Prinsip ini dapat di lihat dari tiga

aspek yaitu peralihan harta, jumlah harta yang pindah dan orang-orang yang

menerima harta.

2. Teori Ahli Waris

13 Hajar M, op.cit., h. 11.



Ahli waris adalah suatu teori yang dirumuskan oleh para ahli hukum

Islam untuk orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang

yang sudah meninggal dunia. Ahli waris atau disebut juga warist dalam istilah

fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang

yang sudah meninggal.14

Secara epistemologis, faktor munculnya ahli waris disebabkan adanya

hubungan perkawinan antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal.

Ahli waris hubungan darah ditentukan pada saat peristiwa kelahiran. Sedangkan

ahli waris hubungan perkawinan ditentukan dengan berlangsungnya akad nikah

yang sah.

Hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan

adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Ahli waris

hubungan darah terdiri dari empat kategori, yaitu garis keturunan “bunuwah”,

leluhur “ubuwah”, kesamping pertama “ukhuwah”, dan garis kesamping kedua

“umumaah”.

Garis keturunan bunuwah terdiri dari: anak, baik laki-laki maupun

perempuan, cucu baik laki-laki maupun perempuan. Garis leluhur ubuwah

diantaranya: ayah, ibu, kakek, dan nenek. Garis hubungan kesamping pertama

ukhuwah diantaranya: saudara, baik laki-laki maupun perempuan, sekandung,

seayah maupun seibu. Adanya hak kewarisan anak saudara itu pada dasarnya

14 Amir Syarifudin, op.cit., h. 210-211.



adalah melalui perluasan dari hak saudara. Karena bila saudara tidak ada, maka

kedudukannya digantikan oleh anaknya. Adapun ahli waris garis kesamping

kedua umumah adalah: Paman, anak paman. Yang disebut anak paman adalah

anak dari paman yang hubungannya hanya dengan ayah, itupun yang kandung

atau seayah dari ayah, sedangkan yang dimaksud adalah anak laki-laki.15

Sementara hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan kewarisan

hukum Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Karena itu, bila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan

janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.16

Kerabat lain yang termasuk ahli waris adalah Zul Arham. Yang dimaksud

dengan ahli waris Zul arham adalah orang-orang yang mempunyai hubungan

kerabat dengan pewaris, namun tidak dijelaskan banyak dalam al-Qur’an dan

hadis sebagai zul furudh dan tidak pula dalam kelompok asabah. Bila kerabat

yang menjadi asabah adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka zul

arham itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan

perempuan.17

3. Teori Keutamaan dan Hijab

15Amir Syarifudin, op.cit., h. 218.

16Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris diIndonesia,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h .42-44.

17Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Fiqih,(Bogor: Kencana,2003), Cet.1, h.168-169.



Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam

kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak hubungan antara ahli

waris dengan pewaris. Selain itu, keutamaan juga dapat disebabkan  oleh

kekuatan hubungan kekerabatan adanya perbedaan perbedaan dalam

kekerabatan ditegas oleh allah pada ayat 75 surat al- Anfal:

Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewrisan menyebabkan pihak

kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam

mengenal adanya lembaga hijab. Hijab berarti tertutupnya seseorang yang

berhak menjadi ahli waris disebabkan oleh ahli waris lain yang lebih utama

darinya.18

Orang yang terhijab tidak berhak menerima harta warisan sama halnya

dengan orang yang terhalang. Bedanya, orang yang terhalang tidak berhak

mendapatkan warisan disebabkan adanya aturan yang menentukan. Orang yang

terhijab disebabkan karena adanya kerabat lain yang lebih utama.

Hijab terdiri dari dua macam, yaitu hijab hirman dan hijab nuqshan, hijab

hirman adalah tertutupnya seseorang ahli waris untuk menerima  hak kewarisan

secara penuh, dalam arti tidak memperoleh sesuatupun, misalnya, cucu ditutup

hirman oleh anak laki-laki. Tentang hijab ini terdapat perbedaan antara

kelompok ahlu sunnah dan syi’ah. Menurut ahlu sunnah, yang berhak

menghijab secara penuh adalah sekelompok ahli waris laki-laki.

18 Hajar M, op.cit., h.38



Hijab nuqshan adalah berkurangnya harta yang seharusnya di peroleh ahli

waris disebabkan adanya ahli waris lain. Misalnya anak atau cucu mengurangi

hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam.19

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum

normatif ini adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti

bahan pustaka.20 pendekatan yang digunakan yaitu suatu kajian yang

menggunakan pendekatan conceptual dengan cara meneliti hasil pemikiran Abu

Hanifah tentang  kakek yang menghijab saudara dalam hukum waris.

2. Sumber Data

Sebagai penelitian hukum normatif, Sumber datanya berasal dari data

sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum,

baik berupa bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, berupa: pendapat Abu Hanifah dalam kitab Al-

Mabsott karya Syamsudin As-Sarkhasi, kitab Raddu Al-Mukhtar ‘Ala al-Darr al-

Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar karya Muhammad Amin al-Syahir bi Ibni

19 Hajar M, op.cit,hlm.28.

20 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum,  (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009),

h. 189.



Abidin. Adapun bahan-bahan sekunder diantaranya buku-buku sebagai berikut:

(Wahbah az-Zuhaili) Fiqih Islam Waadillatuhu, Hukum kewarisan islam (Amir

Syarifuddin), Ilmu Waris (Fatchur Rahman), Hukum kewarisan Islam (hajar M),

(Muhammad Ali Ash-Shabuni) Pembagian Waris Menurut Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi

kepustakaan (library research), yaitu dengan menghimpun sumber-sumber data

dengan menggunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder, dan mengkaji

serta menelaah buku-buku lain yang mempunyai relevansi dengan Pendapat

Imam Abu Hanifah tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya penulis menganalisa data-data

tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif

Yaitu metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek

sesuai dengan apa adanya. Metode ini digunakan untuk menghimpun data actual,

mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan

sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan, pandangan atau analisis dari

penulis.

b. Metode Content Analysis



Suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks.

Metode ini, penulis pergunakan untuk menganalis data yang telah disajikan,

dengan jalan menelaah kosa kata serta mengkaitkan dengan latar belakang

budaya atau mengkaitkan dengan teori-teori lain yang relevan dengan masalah

penelitian.

5. Teknik Penulisan

a. Induktif, yaitu menggunakan kaidah-kaidah khusus, kemudian diambil

kesimpulan secara umum.

b. Deduktif, yaitu menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian diambil

kesimpulan secara khusus.

c. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa

adanya, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan

sebuah karya tulis yang komprehensip maka dalam penyusunan skripsi ini, peneliti

akan menyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Piker, Metode Penelitian, dan

Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Pembahasan Kakek dan Saudara dalam Hukum Waris berupa,

Pengertian dan Sumber Hukum, Hak Kewarisan Kakek dan Saudara, Keutamaan dan

Hijab. Bab ini merupakan bagian dari landasan teori.



Bab Ketiga Biografi Abu Hanifah berupa : Riwayat hidup dan Pendidikan,

Kehidupan dan Karya-Karyanya, Pemikiran dalam Hukum Waris. Pembahasan ini

merupakan data dari penelitian.

Bab Keempat Pemikiran Abu Hanifah Tentang Kakek menghijab Saudara:

Alasan Abu Hanifah dan Pemikiran Abu Hanifah Menurut Perspektif Fiqih Mawaris.

Bab Kelima merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi

Kesimpulan dan Saran.


