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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah Agama yang paling sempurna yang di turunkan Allah

SWT kepada umat manusia dan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.

Islam mengandung norma-norma dan dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.

Manusia juga merupakan makhluk sosial, karena antara yang satu dengan yang

lain, saling membutuhkan dalam segala hal, mereka tidak bisa memenuhi

kebutuhan mereka masing-masing tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu Allah

SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Supaya mereka saling

mengasihi, mengisi, mencintai sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi dan

ketenteraman dapat dinikmati. Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Ruum

ayat 21 yang berbunyi:











Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasannNya, ialah dia yang menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih
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sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS. ar-Ruum: 21)1.

Perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang

sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan

diperlakukan dengan baik. Karena perempuan diambil melalui prosesi keagaman

dalam bentuk akad nikah2.

Dalam  perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada

prinsipnya tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi 5 yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan

kasih sayangnya.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

4. Menumbuhkan kesunguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta

kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

5. Membangun rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang3.

Menjaga keharmonisan antara suami dan istri dalam rumah tangga

bukanlah suatu hal yang mudah. Pelaksanaan yang dipengaruhi oleh faktor

psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan

1 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Diponegoro: al-Hikmah, 2007), cet. ke-
2. h. 406.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Kencana: Prenada Media , 2006), cet. ke-3, h. 41.

3 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Kencana: Prenada Media Group, 2003), cet. ke-3
h. 24.
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sebagainya, sehingga menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri yang

menyebabkan perceraian.

Dapat dipahami bahwa peristiwa perceraian, apapun alasannya,

merupakan malapetaka bagi anak, setidak-tidaknya anak tidak akan dapat lagi

menikmati kasih sayang kedua orang tuanya secara bersamaan, padahal yang

demikian itu sangat penting bagi pertumbuhan mental, dan tidak jarang pula

akibat dari hancurnya sebuah rumah tangga mengakibatkan terlantarnya

pengasuhan anak. Itulah sebabnya ajaran Islam dan peraturan undang-undang

menyatakan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-

anaknya hingga dewasa tetap melekat meskipun hubungan perkawinan di antara

mereka telah terputus.

Hadhanah4 merupakan di antara konsekuensi hukum yang ditimbulkan

akibat dari suatu perceraian. Pemeliharaan anak setelah perceraian yang

kemudian dikenal dengan istilah Hadhanah mencakup beberapa hal, di

antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pemeliharaan anak (hak

mengasuh) dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak

(biaya hadhanah) hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.

Jika terjadi perpisahan antara suami dan istri sedangkan mereka

mempunyai anak, maka orang yang lebih berhak mengasuh adalah sang ibu,

4 Dalam istilah fiqh di gunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu
kafalah dan hadhanah. yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti sederhana ialah
“pemeliharaan atau pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap hadhanah adalah pemeliharaan anak
yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya perkawinan, Lebih lanjut lihat: Amir
Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-3, h. 328.
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selama tidak ada hal yang menghalangi haknya dalam mengasuh dan mendidik

anaknya, seperti syarat-syarat pengasuh tidak terpenuhi atau si anak diberikan

kebebasan untuk menentukan pilihannya5.

Alasan kenapa didahulukan ibunya dalam mengasuhan dan menyusui si

anak, karena ia lebih bijak, lebih mampu dan lebih sabar dalam mendidik anak

dari pada ayahnya. Selain itu ibu lebih banyak mempunyai waktu luang untuk

anaknya dari pada ayahnya, demi menjaga kemaslahatan anak 6.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hak memelihara anak (hadhanah) itu

diberikan kepada ibunya, jika ia diceraikan oleh suaminya ketika anak tersebut

masih kecil7.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila permepuan tersebut kawin lagi

dengan selain ayahnya, maka berakhirlah hak hadhanah dari padanya8. Demikian

itu karena diriwayatkan bahwa nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada

seorang permempuan sebagai berikut :

ُ َعْنھَُما ِ ْبِن َعْمِرٍو َرِضَي َهللاَّ ِ : ( أَنَّ اِْمَرأَةً قَالَتْ ; َعْن َعْبِد َهللاَّ إِنَّ اِْبنِي ھََذا ! یَا َرُسوَل َهللاَّ

ِزَعھُ َوأََراَد أَْن یَْنتَ , َوإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, َوِحْجِري لَھُ ِحَواءً , َوثَْدیِي لَھُ ِسقَاءً , َكاَن بَْطنِي لَھُ ِوَعاءً 

5 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Penterjemah Ali Nursyidi Hunainah M. Thahir Makmun, Jilid 4,
(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-3, h. 23.

6 Ibid

7 Ibnu Rusyd, Biddayatul Mujtahid, Penterjema Abdurrahman A. Haris Abdullah, (Semarang:
Asy Syifa’, 1990), cet. ke-2, h. 468.

8 Ibid
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ِ صلى هللا علیھ وسلم أَْنِت أََحقُّ بِھِ  َوأَبُو َرَواهُ )َما لَْم تَْنِكِحي , ِمنِّي فَقَاَل لَھَا َرُسوُل َهللاَّ

.َداُودَ 

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata:
Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutkulah yang
mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan
pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang
menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: Engkau lebih
berhak terhadapnya selama engkau belum nikah. Riwayat Abu

Dawud” 9.

Dalam kompilasi Bab XIV Pasal 98 yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun,

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau pernah

melangsungkan pernikahan.

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di

dalam dan luar pengadilan.

3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu sahabat terdekat yang mampu

menunaikan kewajiban tersebut apabila ia kedua orang tuanya meninggal10.

Sedangkan menurut Hanafiyah yang terakhir, ada yang menetapkan bahwa

masa hadhanah itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan 11 tahun bagi

wanita11.

9 Abu Daud Sulaiman bin al-‘Asy’ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdy, Sunan Abi Daud,
(Beirut: Dar ar- Risalah, al-Ilmiyah, 2005), cet. ke-II, h. 293-294.

10 Depertemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Citra Umbara, 2000), cet. ke-3, h.
262 - 263.
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Dalam hal terjadinya perceraian, Kompilasi Hukum Islam atau (KHI)

yang terdapat dalam pasal 105 menjelaskan bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum berumur 12

tahun adalah hak ibunya.

2. Pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk

memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan.

3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah12.

Dalam hak pengasuhan anak pada dasarnya diserahkan kepada ibunya,

para ulama juga memberikan penjelasan bahwa kerabat dari pihak ibu lebih

didahulukan dari pada kerabat dari pihak ayah dalam pengasuhan anak. Adapun

orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak yaitu:

1. Ibu, jika suatu hal yang tidak memungkinkannya, maka hadhanah itu pindah

kepada:

2. Nenek dari ibu, terus ke atas

3. Nenek dari pihak ayah

4. Saudara seibu dan seayah

5. Saudara perempuan seibu

6. Saudara perempuan seayah

7. Anak perempuan dari saudara perempuan kandung

8. Anak perempuan dari saudara perempuan seibu

9. Bibi kandung atau Saudara perempuan ibu kandung

10. Saudara perempuan ibu seibu

11 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Kencan: Prenada media Group 2003), cet. ke-3,
h. 185.

12 Depertemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, op. cit h. 164-265.
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11. Bibimdari pihak ayah/Saudara perempuan ibu seayah

12. Anak perempuan dari saudara seayah

13. Anak perempuan dari saudara sekandung

14. Anak perempuan dari saudara  seibu

15. Anak perempuan dari saudara seayah

16. Bibi/Saudara perempuan seayah

17. Bibi/Saudara perempuan ayah yang seibu

18. Bibi dari pihak ayah yang seayah

19. Bibi/saudara ibu dari pihak ibu

20. Bibi/saudara ayah dari pihak ayah

21. Bibik ibu dari pihak ayah

22. Bibi ayah dari pihak ayah13.

Kesimpulan dari semua perempuan yang berhak mengasuh anak, seperti

yang telah disebutkan diatas, maka saudara sekandung lebih didahulukan.

Namun Kasus Hadhanah yang terjadi di Desa Seberang Pulau Busuk yang

terletak di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi (Teluk Kuantan

Riau). Dari beberapa kasus perceraian yang terjadi di desa Seberang Pulau Busuk

menimbulkan sebuah fenomena yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

Fenomena terjadi dalam hal siapa yang menjadi pengasuh anak. Setelah penulis

melakukan penelitian awal di Desa Seberang Pulau Busuk tersebut ada beberapa

kasus yang penulis ketahui, yang mana ketika ibunya atau ayahnya menikah, anak

tersebut diasuh oleh orang lain yang bukan berdasarkan urutan pertama orang

yang berhak atas anak tersebut yang telah ditentukan oleh fara fuqaha. Kasus

tersebut dapat penulis jadikan dua kelompok:

13 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 4, (Jakarta: Darul Fath, 2011), cet. ke-3, h. 24-25.
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Kasus pertama seorang istri meninggal dunia dan suaminya menikah lagi

dengan orang lain, dan anaknya diberikan hak asuhnya kepada bibiknya, kasus ini

terjadi kepada D dan R, sedangkan ibu kandung dari ibu si anak masih ada atau

masih hidup. Dalam hukum Islam sebenarnya neneklah orang yang pertama yang

mempunyai hak hadhanah terhadap cucunya tersebut.

Kasus ke-dua seorang isteri menikah lagi dengan laki-laki lain, setelah

menikah ibu dari anak tersebut pergi bersama suami barunya dan tinggal di

kampung suami barunya tersebut dan anaknya dititipkan atau diberikan hak

asuhnya kepada orang lain yang dianggapnya sebagai teman dekatnya, sekaligus

orang yang dapat dipercayainya. Kasus ini terjadi kepada Toni, Suci dan Aci,

sementara ibu kandung dari anak tersebut masih ada atau masih hidup, menurut

ketentuan hukum Islam neneklah yang seharusnya yang paling berhak atas

hadhanah anak tersebut. Akan tetapi  ibu dari anak tersebut tidak memberikan hak

asuhnya kepada ibu kandungnya tersebut malahan ia memberikan hak asuh

anaknya tersebut kepada orang lain. Padahal sudah dijelaskan urutan orang-orang

yang berhak melakukan hadhanah terhadap anak tersebut, apabila kedua orang

tuanya bercerai dan hendak menikah lagi dengan orang lain.

Sedangkan dari pihak ayah si anak tidak diketahui lagi keberadaannya

sampai sekarang, semenjak bercerai ia tidak lagi memberi kabar kepada mantan

istri dan anaknya.
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Alasannya kenapa hak hadhanah di berikan kepada orang lain itu, karena

orang lain itu teman dekatnya, sekaligus orang yang dapat ia percaya untuk

merawat anaknya.

Berdasarkan keterangan, terjadinya ketimpangan terhadap hak asuh anak

dengan ketentuan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Maka dari itu penulis tertarik sekali untuk membahas masalah ini  dalam

bentuk karya ilmiah atau skripsi yang berjudul: Pelaksanaan HADHANAH

(Pemeliharaan Anak) Oleh Orang Lain Ditinjau Dari Hukum Islam (“Studi

Kasus Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan

Singingi “Teluk Kuantan Riau”).

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mengingat luasnya masalah yang timbul

dalam penelitian ini, begitu juga untuk mempermudah memahami serta

menghindari penafsiran yang berbeda-beda tentang penelitian ini,  maka penulis

perlu membatasi terhadap judul ini. Adapun judul penelitian ini berkaitan dengan

Pelaksanaan Pemeliharaan Anak (hadhanah) Dari Ibu Kandung Kepada Orang

Lain Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Seberang Pulau Busuk

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi “Teluk Kuantan Riau”).

C. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak hadhanah yang terjadi di Desa Seberang

Pulau Busuk?
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2. Apa alasan orang tua kandung membolehkan hak hadhanah kepada orang lain

yang terjadi di Desa Seberang Pulau Busuk?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak hadhanah kepada

orang lain?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak hadhanah kepada oang lain yang

terjadi di Desa Seberang Pulau Busuk.

b. Untuk mengetahui alasan orang tua kandung memberikan hak hadhanah

kepada orang lain yang terjadi di Desa Seberang Pulau Busuk.

c. Untuk mengetahui tinjuan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak

hadhanah kepada ibu angkat.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah ilmu dan wawasan bagi penulis sendiri

b. Untuk dapat dijadikan bahan referensi pada perpustakaan Fakultas

Syari’ah.

c. Sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi penulis dalam

mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu syari’ah.

E. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
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Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan

(field research) yang berbentuk diskriptif yakni memecahkan masalah yang

di selidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian

pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Penelitian ini dilakukan dengan survey atau langsung kelapangan untuk

mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa

wawancara, dokumentasi dan observasi.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yakni

menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai tinjauan Hukum

Islam tentang metode yang digunakan oleh masyarakat Desa Seberang Pulau

Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi ketika terjadi

pelaksanaan hak hadhanah kepada orang lain .

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan, Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian ini adalah orang yang melakukan hadhanah yang ada di

Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan

Singingi.
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b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Hadhanah kepada orang lain yang

terjadi di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten

Kuantan Singingi.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi14 dalam penelitian ini ada 15 pasang

keluarga yang terjadi di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman

Kabupaten Kuantan Singingi15.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebahagian dari populasi16.

Dalam penelitian ini, maka penulis mengambil 5 sampel dari 15 populasi

dengan teknik purposive sampling17.

5. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data 18 di sini adalah:

a. Data primer yaitu di peroleh dari hasil wawancara dan observasi dari

responden yang terdiri dari:

14 Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Lihat Bambang
Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005) cet. ke-7, h, 118.

15 Sunar, (sekertaris desa), wawancara, di Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman
kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 November 2014.

16 Bambang Sunggono, op. cit, h. 119.

17 Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dilakukan dengan memilih
sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat
dengan ciri-ciri atau sifat populasi. Setelah itu sampel yang akan dipilih berdasarkan atas pertimbangan
subjektif dari peneliti jadi peneliti yang menentukan sendiri responden mana yang dapat dianggap
mewakili populasi setelah ditetapkan pengelompokkannya. Lihat Nanang Martono, Metode Penelitian
Kualititaf: Analisis Data sekunder, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), ed. 1, cet. ke-1, h, 68.

18 Data adalah bagian-bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis. Lihat Emzir,
Analisis Data : Metodologi Penelitan Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), ed. 1, cet. ke-2, h, 64.
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1) Ayah kandung dari anak tersebut

2) Ibu angkat yang memelihara/mengasuh anak tersebut

3) Orang-orang yang terkait di dalamnya.

b. Data Skunder yaitu data pendukung yang penulus peroleh dari berbagai

pihak atau sumber yang dapat memberikan informasi pendukung dalam

penulisan ini serta mencari buku-buku yang terkait dengan permasalahan

yang di tulis, atau dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian

ini.

6. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data

sebagai berikut:

a. wawancara19 yaitu wawancara langsung atau melakukan tanya jawab dengan

orang yang bersangkutan yang berhubungan dengan penelitian tersebut yang

diambil dari masyarakat Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman

Kuantan Singingi.

Dalam percakapan ini di lakukan oleh dua pihak, pewawancara di

sebut dengan (interviewer) sedangkan terwawancara disebut dengan

(interviewee).

19 Wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang
disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu. Lihat Bambang Sunggono,
op.cit., h. 214.
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b. observasi20 yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap penomena

pelaksanaan hadhanah yang terjadi dimasyarakat Desa Seberang Pulau Busuk

Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

c. Dokumentasi yaitu berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data

yang ada dalam masalah penelitian21.

d. Studi pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada

kaitannya dengan persoalan yang diteliti22.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul maka dilanjutkan dengan mengelola dta dan

menganalisa tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada dilapangan yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti, kemudian dari data tersebut diambil

kesimpulan secara umum.

2. Deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah umum, lalu disimpulkan

secara khusus.

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

adanya, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang diperoleh.

20 Observasi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna
penjajagan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi
dan gambaran umum dan dari populasi. Lihat bambang Sunggono, op.cit., h. 213.

21 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitan Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2006), cet. ke-3, h. 195.

22 Emzir, op.cit., h. 14.
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8. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data yang penulis pakai dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu data-

data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori tertentu, kemudian antara satu

data dengan data yang lain dihubungkan atau dibandingkan sehingga

diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

F. Sistematika  Penulisan

Dalam penulisan selanjutnya penulis membagi pembahasan menjadi

bagian yang disebut dengan Bab, Bab tesebut dibagi kepada beberapa yang

sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sistematis akan dijelaskan secara

ringkas kandungan Bab di bawah ini :

BAB I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Gambaran umum tentang Desa Seberang Pulau Busuk yang mencakup

tentang geografi dan demografi, kependudukan Desa Seberang Pulau

Busuk, adat istiadat, agama dan pendidikan masyarakat Desa Seberang

Pulau Busuk, serta sosial dan ekonomi desa tersebut.

BAB III: Menguraikan hadhanah dalam Islam yang terdiri dari pengertian,

rukun dan syarat, dasar hukum hadhanah serta orang-orang yang

berhak atas hadhanah tersebut dan masa hadhanah.
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BAB IV: Memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak

hadhanah di Desa Seberang Pulau Busuk, yang meliputi pelaksanaan

hadhanah yang terjadi di Desa Seberang Pulau Busuk serta apa alasan

orang tua kandung memberikan hak hadhanah kepada orang lain dan

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak hadhanah

kepada orang lain di Desa Seberang Pulau Busuk tersebut.

BAB V: Merupakan uraian penutup dari keseluruhan yang penulis teliti yang

terdiri dari kesimpulan dan saran.


