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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan Islam merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur

cara-cara  peralihan hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang

masih hidup. Di dalam kompilasi Hukum Islam, disebut bahwa Hukum kewarisan

adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli

waris dan beberapa bagian masing-masing.

Dalam istilah bahasa arab kewarisan disebut faraidh. Ilmu faraidh ini

mempelajari tentang siapa yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa

bagian masing-masing, bagaimana cara penghitungannya1.

Kewarisan di dalam agama Islam sudah di atur sedemikian rupa dan

dijelaskan oleh Al-Quran dan sunnah .diantaranya dalam surah an-Nisa’ ayat 7

dan 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan













1 Ahmad Rofiq, fiqh mawaris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), cet. Ke-3, h. 132.
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Artinya :Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)
dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau
banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.










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.

Dan hadis Nabi, salah satu hadis Nabi yang berbicara masalah kewarisan adalah.

ضِ ائِ رَ واالفَ قُ حِ لْ اَ : الَ م قَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى هللاُ لَّ ي صَ بِ النَّ نْ عَ ھَ نْ عَ هللاُ يَ صِ رَ اسٍ بَّ عَ نِ بْ نَ عَ 
2)رواه البحارى ومسلم(رٍ كَ ذَ لٍ جُ ي فھو ألولى رَ قِ ابَ مَ ا فَ ھَ لِ ھْ اَ بِ 

Artinay : Dari Ibnu Abbas r.a darfi Nabi Saw, ia berkata: Berikanlah
faraidh (bagaian Yang telah ditentukan dalam al-Quran) kepada yang
berhak dan sisanya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis diatas secara zahir memberikan dan menjelaskan bahwa Nabi

Muhammad Saw memerintah untuk memberikan dan membagikan harta warisan

kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerimanaya3. Apabila harta

tersebut bersisa maka hendaknya sisa itu diberikan kepada keluarga laki-laki yang

2
Abu Abdillah al-Bukhary, Sahih al-Bukhari, Juz. 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990

3 M. Nasaruddin al-Albani mukhtashar shahih Imam al-Bukhari penerjemah: Abdul
Hayyie at-kattani, A. Ikhwan. (JakartaL: Gema Insana Press, 2008), Jilid 3, cet Ke-1, h.752.
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terdekat hubungannya dengan sipewaris yaitu para ashabah.

Hal penting yang harus diperhatikan dari hadis diatas adalah perintah

membagikan harta peninggalan sang mayat kepada yang berhak, yaitu ahli waris

yang sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh al-quran, yaiti sebuah

kewajiban bagi keluarga yang ditiggalkan oleh mayat untuk membagikan harta

peniggalan kepada yang berhak setelah dibayar hutang dan dilaksanakan

wasiatnya4.

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di

antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris. bagian-bagian atau

jumlah besar waris, dan masih banyak lagi seperti penambahan atau pengurangan

bagian waris. Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum Islam, di

bagi kepada tiga golongan yakni5.dzul faraidh, dzul qarabat dan mawali.

Selain adanya penyebab saling mewarisi, dalam hukum Islam juga

dijelaskan adanya yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan

warisan. Menurut Suhrawardi K Lubis dan Komis S, ada beberapa hal yang dapat

menyebabkan terhalangnya hak waris seseorang. hal tersebut adalah sebagai

berikut.

a. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris.

b. Perbedaan agama karena orang Islam tidak menjadi ahli waris orang kafir

dan sebaliknya orang kafir tidak akan menjadi ahli waris dari orang Islam.

4 Amir Syarifuddin , Amir Syarifuddin pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam
Lingkungan Adat Minagkabau. (PT Gunung Agung Jakarta 1984)., h. 277.

5 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 72
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c. Penghambaan karena orang yang belum merdeka tidak memiliki hak untuk

mewarisi.

Terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini yang juga merupakan

salah satu sebab penghalang waris bagi ahli waris, yakni pembunuhan6. Terdapat

perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Bagi kelompok pengikut mazhab

Syafi’i, setiap pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja menghalangi

seseorang untuk mendapatkan hak warisnya. Sedangkan tiga imam mazhab

lainnya memberikan pengecualian terhadap pembunuhan tertentu sehingga tidak

akan menghalangi hak waris bagi pembunuh Menurut Imam Malik, pembunuhan

yang dapat menghalangi hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan dengan

sengaja, sehingga pembunuhan yang tidak disengaja tidak akan menghalangi

seseorang untuk mendapatkan hak warisnya. Berbeda dengan Imam Malik, Imam

Hambali menjelaskan bahwasanya pembunuhan yang didasarkan pada hak tidak

akan menghalangi hak waris karena pembunuhan tersebut juga tidak dikenakan

sanksi akhirat. Sedangkan Imam Hanafi menyebutkan bahwasanya pembunuhan

yang dapat menjadi penghalang hak waris adalah pembunuhan yang dikenai

sanksi qishas, sehingga pembunuhan yang tidak dikenai sanksi qishas tidak

menghalangi hak waris pembunuhnya.

Dari pendapat para imam mazhab di atas dapat diketahui bahwasanya

pembunuhan masih dapat menjadi penyebab terputusnya hak waris dari

pembunuh meskipun dengan ketentuan masing- masing mazhab. Justru pendapat

yang berbeda dilontarkan oleh Ibnu Hazm yang berpendapat bahwasanya

6
Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), Jakarta: Sinar

Grafika, 2004, h.53
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pembunuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja, tidak akan menjadi

penghalang hak waris seseorang. Hal tersebut diungkapkannya dalam salah satu

karyanya, yakni kitab Al-Muhalla.

ُد  ِمْن أَْیَن َوَضَح : قَْبَل ُكلٌّ َشيٍء , َوھََذا ِمْن أَْسَخِف قَْوَل یَْسَمعُ : َقَ◌اَلَ◌ أَبُْو ُمَحمَّ

لَھٌْم تَْحِر ْیٌم اْلَمْیًرا ث َعَل ا ْلقَا تِِل ؟ َوَ آل نََض یُْصٌح فِْیِھ َو الَ إِْخَماٌع قَُد أَ َوِجٌب ا 

ِعیِد بِنْ , ھٌِر يزلّ ا: ْلِمْیَرا ِث لِقَا تِِل ا ْلَعْمِد  ثُمَّ ِمْن أَْیَن . َو َغْیِر ِھَما , جبیرَو سُّ

لَھُْم أَنَّ ِمْن تَْعِخِل َشیاً قَْبَل َو قَتِِھ ُوِخَب أَنَّ یُْحِر َم َعلَْیِھ أَ بَداً؟ َو أَ يَّ نَِص َخاَء بِھََذا؟ 

ا لقَا َل یَْمنَُع ِمْن ا ْلیََرا ِث فََمْن لَھُْم أَنَّ َذ أَْوأَ يَّ َعْقٌل َد لَّ َعلَْیِھ ؟ ثُمَّ لَْو ُصح لَھُْم أَنَّ 

, إِ یا ِه قَْبُل َوْقتِِھ؟ َوُكلَّ ھََذ ا َكَذ ُب َوظَنُّ فَا ِسُد َوتَْخِرُص بِا لبَِل َطلِ لتعجیلھلِكَ 

َخْیُف أَنَّ یَقَِل لَو ا فِیْ  َمْن َغَصَب ماَ َل َمْو رو َویَلِز ِمھُْم إِ نَّ َطرَّ ُدَواھََذ ا الِد لَیُل ا لسَّ

7لَھُ فَْبَل َوقَتِھِ جِألَ◌ نَّھُ اِ ْستَعْ , أَنَّ یُْحِر َم  َعلَْیِھ فِي األَ ْبِد : ثھ 

Yang artinya; Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Hal ini adalah seburuk-
buruk ucapan yang pernah didengar, sebelum semua itu: dari mana penjelasan
mereka soal keharaman (mendapat) warisan bagi pembunuh, padahal tidak ada
nash (teks agama) yang shahih tentangnya dan tak ada ijma’: Imam Al-Zuhri dan
Sa’ad ibn Jubair serta yang lainnya berpendapat wajib atas hak waris bagi seorang
pembunuh dengan sengaja. Kemudian, dari dasar mana mereka berpendapat
bahwasanya orang yang tergesa-gesa dalam sesuatu sebelum tiba masa waktunya
maka wajib dihalangi/haram baginya atas sesuatu tersebut selamanya, dan dengan
teks semacam apa yang berbicara dalam hal ini atau argumen semacam apa yang
menunjukkan tentang penjelasan ini. Namun kemudian jika mereka tetap
berpendapat bahwasanya seorang pembunuh dihalangi atasnya hak dari warisan,
maka (persoalannya) dari mana mereka tahu bahwa itu (pembunuhannya) untuk
tujuan mensegerakan hak waris untuk haknya si pembunuh sebelum masa
waktunya. Jadi semua ini merupakan kebohongan, prasangka yang rusak dan
kebohongan bathil. Dan wajib bagi mereka jika mereka masih memaksa dengan

7 Abu Muhammad ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm al-Andalusia, al Al-Muhalla bi al-Atsar Juz 9,
Beirut: Dar al-Kutb, t.t., h. 70
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argumentasi yang buruk ini, maka mereka akan berkata: bahwasanya barangsiapa
yang meng-ghosob harta orang yang mewariskan, maka haram baginya atas harta
warisan tersebut selamanya, karena dia tergesa-gesa tentang hal itu sebelum
waktunya.

Ibnu Hazm menjelaskan bahwasanya pendapat tentang terhalangnya hak

waris pembunuh karena membunuh merupakan seburuk-buruk ucapan yang

pernah ia dengar. Tanggapan beliau tersebut tidak lepas dari dua argumen.

Pertama, menurut beliau, belum tentu pembunuhan tersebut didasarkan pada

maksud orang yang membunuh untuk segera mendapatkan warisan. Secara tidak

langsung, Ibnu Hazm menegaskan bahwasanya perlu adanya penelusuran terlebih

dahulu sebab-sebab yang menimbulkan pembunuhan tersebut. Kedua, pendapat

tersebut  terhalangnya hak waris bagi pembunuh tidak memiliki dasar teks yang

shahih yang menjelaskan tentangnya. Dasar hadits yang digunakan oleh para

ulama fiqh terkait dengan terhalangnya waris bagi ahli waris yang membunuh

adalah sebagai berikut.

رِ یَ الَ : ا س قا لبَّ عَ نِ بْ ن اِ عَ دِ اھِ جَ ن مَ عَ ثِ یْ لَ نْ عَ نا فیَ ا سُ نَ ٌد ثَ حَ یمِ عَ نُ وْ بُ ا أَ نَ رْ بَ خْ أَ 
8)زواة الدارمي(یأً شَ ولُ تُ قْ المَ نَ مِ لُ ا تِ ا لقَ ثُ 

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Abu Nu’aim telah
menyamapaikan hadis kepada kami Sufyan dari laits dari Mujahid dari Inu
Abbas berkarta; Tidak berhak atas warisan seseorang seseorang yang
membunuh dari segala macam pembunuhan ( HR al-Darimi )

Menurut Ibnu Hazm, hadits tersebut adalah hadits dhaif dengan

mendasarkan argumennya pada pernyataan dari Husain Salim Asad yang

menyatakan bahwasanya hadits tersebut dhaif. Sedangkan dalam konteks hukum

8 Ahmad Baihaqi, Sunan al-Darimi, Beirut: Dar al-Kutb, t.t., hlm. 264.
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Islam, hadits dhaif tidak dapat dijadikan sebagai sandaran untuk membangun atau

menentukan suatu hukum syara’. Selain itu, argument Ibnu Hazm tentang

penolakan pendapat ulama terkait dengan larangan waris bagi pembunuh yang

didasarkan pada hadits dhaif juga tidak lepas dari adanya penyimpangan praktek

pelaksanaan hukum Islam yang tidak jarang dilakukan oleh para ulama masa itu.

Salah satu contohnya adalah larangan ulama (masa itu) terhadap budak mukatab

untuk menerima harta warisan, padahal dalam al-Qur’an dan Sunnah hal tersebut

(penerimaan harta warisan oleh budak mukatab) diwajibkan9.

Ibnu Hazm mempunyai minhaj (metode) tersendiri dalam memahami

nash yaitu minhaj Zhahiri yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh

jumhur. Dalam memahami suatu nash Ibnu Hazm  mengambil langsung dari

ketentuan nash al-Qur’an dan hadist, ia hanya melihat kepada zhahirnya saja.

Tidak mentakwilkan hukum, tidak mencari-cari ilat, bahkan ia mengataakan

bahwa nash itu harus dipahami secara zhahirnya saja.

Sebagaimana beliau jelaskan sebagai berikut

ى رَ فتَ اْ دِ قَ فَ حيِ الوَ ظَ فِ ا َال ھَ یْ لَ عَ لُّ دُ یَ َال انِ عَ مَ تْ بَ لَ طَ وَ ظِ فْ ا لَ رَ ھِ اظَ كَ رَ تَ نْ مَ وَ 

10لَّ خَ وَ زَّ عَ ى هللاُ ا لَ عَ 

“Barang siapa yang meniggalkan yang zhahirnya lafazdan mencari-cari makna

yang tidak ditunjuki oleh lafaz wahyu (yang zhahir), maka sesungguhnya dia telah

mengadakan kebohongan terhadap Allah”.

9 Muhammad ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm al-Andalusia, op.cith, 231.
10 Abu Muhammad Ali Bin Said Bin Hazm, al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam., (Beirut, Dar

al-Kutd al-Ilmiah,tt), Jilid 1, h. 239
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk

melakukan penelusuran terkait dengan pemikiran Ibnu Hazm yang berbeda dan

cenderung bertentangan dengan ketentuan hukum Islam terkait dengan

terputusnya hak waris seseorang dikalangan ulama, khususnya akibat

pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Untuk mewujudkan hal

tersebut, maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul penelitian

“Pemikiran Ibnu Hazm Tentang pembunuh sebagai Ahli Waris Dalam

Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan kajian, maka dalam penelitian ini penulis

memusatkan pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang pembunuh sebagai ahli waris?

2. Bagaimana Istinbath hukum Ibnu Hazm Tenatang Pembunuh Sebagai Ahli

Waris dalam hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan

masalah yang telah diajukan. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang pembunuh sebagai ahli

waris .

2. untuk mengetahui Bagaimana Istinbath hukum Ibnu Hazm Tenatang

Pembunuh Sebagai Ahli Waris dalam hukum Islam

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:
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1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam

mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuamn (teori) yang telah penulis

dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding

dalam khazanah keilmuan di bidang al-ahwal asy- syakhshiyyah,

khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal

waris (mawarits)

D. Kerangka Pikir

1. Teori Keadilan

Di dalam al-Quran terdapat kata “’adlu” atau yang berbentuk dari kata

lebih dari 28 kali.sebagian diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah

dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata “’adlu” itu dikemukakan

dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula sehingga akan

memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan

penggunaannya11.

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya

yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat diartikan keseimbanagan

antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan

keperolehan dengan keperluan dan kegunaan12.

11 Amir Syarifuddin op.cit h.23.

12 Ibid.
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Atas dasar pengertian tersebut diatas keadilan dalam hukum kewarisan

Islam secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan kelamin tidak

menentukan dala hak kewarisan. Artinya laki-laki mendapat kewarisan

begitu pula perempuan mendapat hak waris sebanding dengan yang didapat

oleh laki-laki. Hal ini secarta jelas disebut didalam al-Quran surat An-

nisaayat 7 yang menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam

hak kewarisan13.

Ditinjau dari segi jumlah bagian pada waktu menerima hak memeng

terdapat ketidaksamaan. Tetapi hal tersdebut bukanlah bukanlah berarti

tidak adil kerena keadilan tidak hanya diukur dengan pendapatan waktu

menerima hak tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dikatan bahwa laki-laki membutuhkan meteri yang lebih

banyak dari pada perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban ganda

yaitu terhadap dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk didalam

perempuan sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 34. Bila

dikaitkan pendapatan dengan kewajiban dan tanggungjawab seperti

disebutkan di atas maka akan terlihat bahwa laki-laki akan merasakan

manfaat dari apa yang diterimanya sama dengan apa yang dirasakan oleh

pihak perempuan. Inilah keadilan dalam konsep Islam14

2. Teori Ahli Waris

13 Ibid.

14 Ibid., h.24
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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.15

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 adalah melalui perluasan dari hak saudara. Karena bila

15 Amir Syarifudin, Op.cit, h. 210-211.



12

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.16

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.17

3. Teori Keutamaan.

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

16Amir Syarifudin, Op.cit, h..218.

17Zainuddin, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika,2008),h .42-
44.
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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.

4. Teori penghalang

Dalam hubungan antara pengahalangan keawarisan terdapat

perbincanagn dikalanagan ulama Usul fiqh. Perbincanagn itu timbul dalam

memahami sangkut paut antara tiga hal yaitu sebab, hukum dan penghalang.

Dengan adanya sebab seharusnya ada hukum. Tetapi dengan adanya

penghalang maka hukum tidak dapat berlaku atau dengan arti hukum tidak

akan ada. Timbul pembahasan kenapa dengan adanya penghalang itu hukum

tidak berlaku, apakah penghalang itu meniadaka sebab yang dengan

sendirinya meniadakan hukum. Atau penghalang itu tidak meniadakan

sebab. Tidak adanya hukum disebabkan dua hal lain. Ada dua pendapat

muncul dalam hal ini.

Pertama berpendapat bahwa penghalang itu meniadakan sebab hingga

mengakibatkan tidak adanya hukum. Kedua berpendapat bahwa

pengahalang itu tidak meniadakan sebab hukum. Dengan demikian hukum

18 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (fiqh mawaris), Pekanbaru : Alaf Riau, 2008). h.38
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semestinya ada. Tidak berlakunya hukum itu disebabkan oleh karena

penghalang itu sendiri19.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitan ini merupakan penelitian  hukum normatif. Penelitian hukum

normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti

bahan pustaka.20. Pendekatan yang digunakan yaitu suatu kajian yang

mengggunakan pendekatan conceptuan dengan cara meneliti hasil pemikiran

Ibnu hazm tentang pembunuh sebagai ahli waris.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang berkaitan dan diperoleh langsung

dari sumber bahan tersebut. Dalam penelitian ini, bahan primernya adalah

kitab Al-Muhalla, al-Nubadz fi Ushul al-Fiqh al-Zahiri, al-Ihkam Fi Ushul

al-Ahkam karya Ibnu Hazm yang memuat pemikiran beliau tentang tidak

terputusnya hak waris akibat membunuh ahli waris.

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang dapat menunjang bahan primer

dan diperoleh tidak dari sumber primer. bahan sekunder dalam penelitian

ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang kewarisan

dan khususnya yang berhubungan dengan pembunuhan dan hal-hal yang

19 Ibid. h.42.

20 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum,  (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
2009), h. 189.
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menghalangi atau memutuskan hak waris ahli waris yakni (Wahbah az-

Zuhaili) Fiqih Islam Wa adillatuhu, (Sayid Sabiq) Fiqh Sunnah, (Ibnu

Rusyd) Bidayatul Mujtahid. Fatchurrahman ( Ilmu Waris), Hasby Ash-

Shiddieqy (Fiqh Mawaris).

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 pemikiran Ibnu

Hazm tentang pembunuh sebagai ahli waris

4.Metode Analisa Data

Adapun teknik yang penulis gunakan adalah  sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif

Yaitu metode yang berusaha menggambarkan dan menginprestasikan

objek sesuai dengan apa adanya. Metode ini digunakan untuk

menghimpun data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi

dengan ulasan, pandanagan atau analisis dari penilis.

b. Metode Content Analisis

Suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks,

metode ini, penulis pergunakan untuk menganalisis data yang telah

disajikan, dengan jalan menelaah kosa kata serta mengkaitkan denagn
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latar belakang budaya atau mengkaitkan dengan teori-teori yang lain

yang relevan dengan masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini

terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

Bab II,  yakni Tinjauan Umum tentang Ahli Waris dalam Islam, yang

meliputi pengertian waris, faktor terjadi kewarisan dan faktor penghlang

kewarisan

Bab III, yakni tentang biografi Ibnu Hazm, yang terdiri dari riwayat hidup,

pendidikan kehidupa, karya-karya dan pola penetapan hukum Ibnu Hazm.

Bab IV yakni pemikiran Ibnu Hazm dalam hukum Islam yang mencakup

pemikiran dan istinbath hukum Ibnu Hazm dalam hukum Islam.

Bab V yakni penutup yang isinya kesimpulan, saran..


