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ABSTRAK

Skripsiiniberjudul “Pelaksanaan Hak Hadhanah (Pemeliharaan Anak)
Oleh Orang Lain Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Seberang
Pulau BusukKecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi)”.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya pelasanaan hak hadhanah
kepada orang lain. Pelaksanaan ini terjadi karena ibu kandung dari anak tersebut
menikah lagi dengan laki-laki lain, setelah menikah perempuan atau ibu dari anak
tersebut pergi bersama suaminya yang baru dan tinggal di kampung suaminya,
dan anaknya diberikan hak asuhnya kepada orang lain yang telah dianggapnya
sebagai teman dekat, sekaligus orang yang dapat dipercayai untuk merawat
anaknya.Jika terjadi perpisahan antara suami dan istri sedangkan mereka
mempunyai anak. Di dalam hukum islam ibu lebih berhak terhadap anak tersebut
dari pada ayahnya, selama tidak ada alasan yang mencegah ibu melakukan
pekerjaan hadhanah tersebut, atau karena anak telah mampu memilih apakah mau
ikut ibu ataupun ikut ayahnya.

Fokus masalah dalam penelitian ini ingin mengetahui” Bagaimanakah
pelaksanaan hak hadhanah yang terjadi di Desa Seberang Pulau Busuk. Apakah
alasan keluarga kandung membolehkan hak hadhanah kepada orang lainyang
terjadi di Desa Seberang Pulau Busuk. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
pelaksanaan hak hadhanah kepada orang lain.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field riseach) yang berlokasi
di Desa Seberang Pulau Busuk. Adapun metode pengumpulan data dalam
penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan
observasi. Sedangkan subjeknya adalah orang yang melakukan hak hadhanah,
sedangkan objeknya yaitu pelasanaan hak hadhanah. Populasinya yaitu 15
pasangan keluarga, sedangkan sampelnya adalah 5 pasangan keluarga dari jumlah
populasi dengan tenik purposive samling. Teknis analisa data yang digunakan
kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah induktif, deduktif dan
deskriptif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa fenomena atau kasus yang terjadi
di Desa Seberang Pulau Busuk tersebut, sebagaimana yang telah penulis
kelompokkan menjadi dua yaitu pertama pelasanaan hak hadhanah kepada bibi
dari anak tersebut hukumnya boleh, karena bibi masih termasuk dalam urutan
orang yang berhak atas hadhanah, atau dari pada anak tersebut terlantar dan tersia-
siakan. Keduapelasanaan hak hadhanah kepada orang lain yang bukan keluarga
dari anak tersebut hukumnya tidak boleh, karena orang lain tersebut tidak
termasuk dalam urutan orang yang berhak atas hadhanah itu. Sedangkan orang
yang lebih berhak atas hak hadhanah tersebut masih ada dan memenuhi
persyaratan untuk mengasuhya, tapi anak tersebut diberikan hak pemeliharaannya
kepada orang lain.Di dalam hukum Islam jika tidak ada satupun kerabat terdekat
lagi, maka hak hadhanah disaerahkan kepada pengadilan (hakim) yang bertangung
jawab  untuk menetapkan kepada siapa hak hadhanah anak itu diberikan.
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KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحیم

Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan

kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan judul, “PELAKSANAAN HAK HADHANAH (PEMELIHARAAN

ANAK) OLEH ORANG LAIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi

Kasus di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten

Kuantan Singingi)”ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana

mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-Nya. Semoga kita

termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di

hari akhir kelak. Amin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada

kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu

berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka

itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara

berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam

penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak

yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di

kemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih
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yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga

selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi,

dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagian, sekaligus dukungan moril

maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda

Mawardidan Ibunda Jusmanidar yang selalu hidup dihati sanubari ini serta

Suamiku tercinta Mujiono dan dan saudara-saudaraku Sumardi, Mardiana,

Jumasnur, Juliyas Miwatimaupun Adikku tercinta Al Hammita.

2. Bapak Prof.DR. H. M. MunzirHitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA Riau

dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.

3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA., M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum.

4. Bapak DR. H. Mawardi M Shaleh, MA selakuwakildekan I, Ibu DR. Hertina,

M.Pd selaku wakil dekan II, Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku pembantu

dekan III yang telah bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi

ini.Serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum (yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu) yang telah memberikan sumbangan ilmu

kepada penulis serta seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan

Hukum.

5. Bapak Haswir, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag selaku ketua jurusan

dan sekretaris jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah.
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6. Ibu Jumni Nelly, M.A selaku pembimbing yang telah banyak memberikan

bimbingan, pengarahan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan

sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis

dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Ahmad Adri Riva’i, M.Ag dan Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Agselaku

dosen yang selalu memberi saya dorongan spritual, motivasi, nasehat serta

ilmu yang bermanfaat yang sangat membantu saya dalam perkuliahan dan

penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak Prof. DR. H.Mahdini, MA selaku Pembimbing Akademik yang

memberikan nasihat dalam perkuliahan.

9. Kepada Bapak Ibu Dosen serta pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas ilmu

yang telah diberikan serta peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.

10. Sahabat-sahabat seperjuangan AH1, AH2 dan AH3 angkatan 2011 serta

terima kasihku kepada sahabat-sahabatku yang terbaik yaitu Chayuni

RhoKha, Sri Melati, Badraini, Siska Merianti, Yusnila, Yopi, Rijal, Riski

Alwi, Fina, Anjar, Fitri, Diana, Hesti, Ria maupun teman-teman yang tidak

disebutkan namanya yang telah banyak membantu penulis baik secara moral

maupun materiel selama penulis dalam masa pendidikan.

11. Kepala Desa dan Masyarakat Desa Seberang Pulau Busuk yang telah ikut menjadi

ikon penting atau sumber data terpenting dalam penyusunan skripsi ini.
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12. Kepada seluruh rekan-rekan senasib seperjuangan yang telah banyak membantu

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Tidak terkecuali kepada seluruh pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi,

penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memerlukan

kesempurnaan dan ketelitian, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan

kritik dari berbagai pihak. Akhir kata

semogaskripsiinidapatmemberimanfaatuntukkitasemua.Sekianterimakasih.

Pekanbaru, 10 Juni 2015

SRI WAHJULI
NIM.11121201193
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