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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Pengertian wasiat ialah pernyataan 

kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah 

meninggal dunia.1 Dalam pelaksanannya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi 

agar terlaksana dengan baik. Hal di atas merupakan pengertian wasiat yang berhubungan 

dengan harta peninggalan dalam hukum kewarisan.  

Wasiat dapat juga diartikan nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan atau 

kehendak seseorang untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.2 Wasiat yang 

demikian berkaitan dengan hak kekuasaan (tanggung jawab) yang akan dijalankan setelah 

ia meninggal dunia, misal seseorang berwasiat kepada orang lain agar menolong mendidik 

anaknya kelak, membayar hutangnya atau mengembalikan barang yang pernah 

dipinjamnya.  

Apabila ada suatu permasalahan wasiat maka penyelesaian perkara wasiat diantara 

orang-orang Islam dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang No. 

50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, pada pasal I angka 37 disebutkan bahwa ketentuan Pasal 49 (Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989) berbunyi sebagai berikut: ”Pengadilan agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara 

 
 1 Sajuti Thalib, 2000, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 104. 
 2 Ibid. hal, 104. 
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orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, 

Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah.3

Pada dasarnya wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi 

hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa atau membantu 

kehidupan usahanya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh 

bagian waris. Artinya bahwa wasiat tersebut merupakan penyempurnaan dari hukum 

kewarisan yang telah disyari’atkan melalui al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijma’. Didalam al-

Qur’an, Allah berfirman: 

|= ÏGä. öΝä3ø‹ n=tæ # sŒÎ) u|Øym ãΝä. y‰tnr& ßN öθyϑø9$# βÎ) x8ts? #·ö yz èπ§‹ Ï¹ uθø9$# Ç⎯ ÷ƒy‰Ï9≡ uθ ù=Ï9 

t⎦⎫ Î/ tø%F{$# uρ Å∃ρã÷è yϑø9$$ Î/ ( $̂) ym ’n?tã t⎦⎫ É)−F ßϑø9$# ∩⊇∇⊃∪     

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda 
maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib 
kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. 
Al-Baqoroh: 180). 
 

Ayat di atas mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-

tanda kematian agar memberi wasiat kepada yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya, 

bila harta tersebut banyak, hal ini pada dasarnya kata (آتب ) kutiba yang digunakan ayat di 

atas bermakna wajib, karena itu banyak ulama yang mewajibkan wasiat, apalagi penutup 

ayat ini menegaskan bahwa itu adalah hak. Sedangkan harta yang banyak sangat relatif al-

Qur’an dan as-Sunnah tidak menjelaskan berapa jumlahnya sehingga sementara ulama’ 

berpendapat, bahwa wasiat dianjurkan atau di wajibkan berapapun jumlah harta yang 

dimiliki.4

 

 
 3 Abd. Shomad, 2010, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Pranada 
Media, Jakarta, hal. 221-222. 

 4 M. Quraish Shihab, 2005, Tafsir al-misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Lentera 
Hati, Jakarta, hal. 398. 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi 
kematian, sedang Dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua 
orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika 
kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan 
kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah 
dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli 
dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib 
kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami 
kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".(Q.S. Al-Maidah: 106).5
 

Makna dari ayat tersebut bahwa pada hakekatnya wasiat itu semacam akad, oleh 

karena itu sebaiknya wasiat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama Islam. 

Akan tetapi bila dalam keadaan terpaksa atau dalam perjalanan jauh yang tidak 

memungkinkan adanya saksi yang beragama Islam, maka diperbolehkan mengambil saksi 

yang berlainan agama. Maksud dari adanya saksi dalam ayat tersebut di atas diharapkan 

dalam perkara wasiat mudah diselesaikan jika ada persengketaan dikemudian hari setelah 

orang yang berwasiat meninggal dunia. Kalau kamu ragu tentang kesaksian mereka, maka 

laporkanlah kepada penguasa (hakim) selanjutnya ayat ini mengarahkan perintah kepada 

hakim untuk menahan kedua saksi itu dengan kata-kata (تحبسو نهما ) tahbisunahuma 

artinya: kamu tahan kedua saksi itu, maksudnya bukan dalam arti dipenjarakan, tapi 
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diminta untuk tidak kemana-mana sebelum bersumpah. Kemudian kata (من) min pada 

firman-Nya: ( د الّصالةـمن بع ) min ba’d ash-shalah artinya: sesudah shalat maksudnya 

hendaklah sumpah dilakukan setelah melaksanakan shalat sehingga diharapkan jiwa yang 

bersumpah diliputi rasa takut kepada Allah sehingga takut untuk berdusta tentang 

persaksiannya itu.6

Selanjutnya di dalam al-Sunnah juga terdapat dalam hadits dari ‘Abdullah bin ‘Umar 

radhiallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:  

وهو ابن (حدثنا حيىي : قاال) واللفظ البن املثىن(حدثنا أبو خيثمة زهري بن حرب وحممد بن مثىن العرتي 
ما حق (أخربين نافع عن ابن عمر؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال . عن عبيداهللا) سعيد القطان

 ).عندهامرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتني، إال ووصيته مكتوبة 

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda: "Seorang muslim tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari 
dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya." Muttafaq Alaihi. (Shahih 
Muslim No.3074)7

 
Makna hadits di atas ialah bahwa yang demikian ini (wasiat yang tertulis dan selalu 

berada disisi orang yang berwasiat) merupakan suatu keberhati-hatian, sebab kemungkinan 

orang yang berwasiat itu meninggal secara tiba-tiba. 

Selain itu di dalam Ijma’ disebutkan berkata Asy-Syafi’i:”Tidak ada keberhati-hatian 

dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan bila wasiatnya itu tertulis dan berada 

disisinya bila dia mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan; sebab dia tidak tahu kapan 

dia kedatangan ajalnya. Sebab bila dia mati sedang wasiatnya tidak tertulis dan tidak 

berada disisinya, maka wasiatnya mungkin tidak kesampaian”.8 Beliau juga berpendapat 

berdasarkan hadits Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh al Daruqutny: ”Tidak ada hak 

 
 6 M. Quraish Shihab, Op. Cit., hal. 106-107. 
 7 Imam Syafi’i, 2005, Ringkasan Kitab Al-Umm, Pustaka Azzam, Jakarta Selatan, Jilid IV, hal. 187. 
 8 Sayyid Sabiq, 1973, Fikih Sunnah, Alma’arif, Bandung, hal. 232. 
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menerima wasiat bagi orang yang menerima pusaka kecuali para ahli warisnya 

membolehkan”9

Pelaksanaan wasiat tidak hanya diatur dalam hukum Islam saja tetapi Negara juga 

mengaturnya, seperti dalam hukum Perdata warisan hukum Belanda yang masih berlaku di 

Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan 

di dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang disebut dengan Kompilasi Hukum 

Islam atau disingkat dengan KHI juga mengatur tentang wasiat.  

Wasiat dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu washiyyah yang berarti 

suatu tasharuf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah 

meninggalnya orang yang berwasiat.10 Imam Abu Hanifah mendefinisikan wasiat sebagai 

pemberian hak memiliki secara tabarru’ (sukarela) yang pelaksanannya ditangguhkan 

setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa 

barang atau manfaat.11 Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan sesuatu 

perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggalan si 

pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si 

penerima wasiat sepeninggal pewasiat.12

Imam Syafi’i mendefinisikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang 

disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan ucapan 

ataupun tidak.13 Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain 

agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.14

 
  9 Idris Ramulyo, 2003, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan  Islam Dengan Kewarisan 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 134. 
 10 Hasbi Ash-Shiddiqie, 1999, Fiqh Mawaris, Pustaka Riski, Bandung, hal. 273. 
  11 Idris Ramulyo, Op. cit., hal. 132. 
 12 Ibid, hal. 132. 
 13 Abdulrahman Al-Jaziri, 2004, Terjemah Fiqh Empat Madzhab, Adhi Grafika, Semarang, hal. 
524. 
 14 Ibid, hal. 524. 
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Para Ulama sepakat bahwa pengertian wasiat ialah pernyataan atau perkataan 

seseorang kepada orang lain untuk memberikan kepada orang itu hartanya tertentu atau 

membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaannya 

setelah ia meninggal dunia. Seperti majikan berwasiat kepada pembantunya, majikan 

berkata kepada pembantunya bahwa pada suatu saat nanti ketika saya meninggal sepeda 

motor ini akan menjadi milikmu, sehingga pembantu ini dapat memiliki sepeda motor 

majikannya bila ia telah meninggal dunia.  

Wasiat yang hanya berupa kata-kata kemungkinan besar wasiat tersebut tidak bisa 

dilaksanakan, sehingga dalam hal ini apabila orang tersebut meninggal dunia sedang 

wasiat yang dikehendaki tidak tertulis dan tidak berada di sisinya, kemungkinan besar 

wasiat tersebut tidak akan bisa dilaksanakan. Oleh karena itu wasiat sebaiknya dituliskan 

didalam surat wasiat agar wasiat tersebut dapat terlaksana dan untuk kehati-hatian apabila 

terjadi masalah dikemudian hari. 

Menurut pasal 875 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu testament atau surat 

wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki 

agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Menurut 

KUH Perdata ada dua macam testament, yaitu erfsterlling (wasiat pengangkatan wasiat 

atau penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris) dan legaat (hibah 

wasiat).15

Dan menurut pasal 171 huruf (f) KHI, yang dimaksud dengan wasiat ialah  

pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal 

dunia. Definisi menurut KHI tersebut berarti agar terjadi wasiat maka harus ada rukun 

wasiat, yaitu pewasiat, penerima wasiat, dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausula 

 
 15 Tamakiran, 1992, Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum , Pioner Jaya, Bandung, 
hal. 29. 
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wasiat adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum 

tetap) apabila yang memberikan telah  meninggal dunia.16 Sehingga, pada dasarnya wasiat 

dalam KHI merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu baik 

pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi.  

Dari beberapa pengertian tersebut, testament yang diatur dalam KUH Perdata 

mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan wasiat yang ada dalam hukum 

Islam dan KHI, yakni pesan atau pernyataan kehendak terakhir seseorang yang akan 

terjadi setelah meninggal dunia.   

Walaupun demikian pelaksanaan wasiat antara hukum Islam dan hukum positif yang 

terdapat dalam KUH Perdata dan KHI terdapat perbedaan di dalamnya. Yahya Harahap 

menguraikan perbedaan yang timbul antara wasiat tersebut terletak pada tertulis dan tidak 

tertulisnya surat wasiat dihadapan Notaris. Artinya bahwa wasiat menurut KUH Perdata 

dituangkan dalam bentuk akta dan akta Notaris, sedangkan menurut hukum Islam dan KHI 

dapat berbentuk lisan dan tulisan.17

Sebagai contoh, apabila seseorang ingin membuat wasiat berdasarkan hukum Islam, 

maka orang tersebut menuliskan kehendaknya tersebut dalam suatu surat (yang disebut 

surat wasiat) tanpa dihadiri oleh seorang Notaris, hanya disaksikan oleh saksi ketika 

membuat wasiat tersebut, dan menyimpannya sampai batas waktu meninggal dunia. Atau 

cukup dengan mengucapkan secara lisan sewaktu orang tersebut masih hidup dan 

disaksikan oleh para saksi saja, maka hal tersebut sudah bisa dikatakan sah wasiatnya.  

Dan apabila seseorang yang akan meninggal dunia membuat suatu wasiat 

berdasarkan KUH Perdata, harus menyatakan kehendak wasiatnya tersebut dihadapan 

seorang Notaris yang dicatatkan dalam akta Notaris. Kalaupun tidak dihadapan seorang 
 

 16 Ibid, hal. 66. 
 17 Yahya Harahap, 2003, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, 
Jakarta, hal. 167. 
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Notaris, orang tersebut dapat menulis sendiri wasiatnya atau menyuruh orang lain untuk 

menuliskannya lalu menandatangani surat wasiat itu yang kemudian diserahkan kepada 

Notaris dalam bentuk tertutup untuk disimpan sampai orang tersebut meninggal dunia.   

Menurut KHI seseorang yang akan membuat surat wasiat bisa dilakukan secara lisan 

dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau bisa juga 

dicatatkan dihadapan seorang Notaris. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 195 ayat 1.18

Nanung El Beha Anggota Tehnis Hukum Balai Harta Peninggalan Surabaya, 

Menceritakan tentang pengalaman pribadinya dibidang hukum dia tidak bermaksud 

mendiskreditkan Notaris, tetapi ini suatu fakta bahwa tidak semua Notaris paham betul 

tentang macam-macam wasiat. Akibat dari ketidak pahaman Notaris, maka masyarakat 

pengguna jasa Notaris yang paling dirugikan. Hal ini pernah dia jumpai ketika 

melaksanakan tugasnya sebagai anggota tehnis hukum balai harta peninggalan Surabaya. 

Ketika membuka wasiat tertutup/rahasia, ternyata isi wasiatnya diketik rapi (dan kelihatan 

gaya bahasa Notaris) namun ditandatangani si-pembuat wasiat itu sendiri. Pihak keluarga 

yang turut hadir menyaksikan pembukaan wasiat di situ banyak yang bergumam, bahwa 

si-pembuat wasiat tidak bisa mengetik tetapi isinya ketikan. Namun tugas Notaris yang 

juga harus memberikan konsultasi pada masyarakat, dalam hal ini bahkan menimbulkan 

masalah baru yaitu menimbulkan masalah besar pada keluarga si-pewaris pasca 

pembukaan wasiat. Apalagi kalau isi wasiatnya tidak “adil” (dibagi rata). Notaris boleh-

boleh saja membantu, tetapi harus tetap mentaati aturan hukum yang ditetapkan oleh 

undang-undang agar tidak menimbulkan kecurigaan.19

 
 18 Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, 1994, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum 
Islam, IKIP, Malang, hal. 116.   

  19 Nanung El Beha, Macam-macam Bentuk Wasiat, diakses pada tanggal 16 Mei 2011dari  
http://www.nurhendro.blogdetik.com/ 
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Dalam perkembangannya hampir semua lapisan masyarakat telah menuangkan 

wasiat dalam bentuk akta autentik. Namum pelaksanaan wasiat autentik tidak selalu 

berjalan dengan baik, pada kenyataannya sering terjadi silang sengketa antara pihak ahli 

waris karena ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberian wasiat pewaris hanya 

kepada seorang atau sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta peninggalan. 

Oleh karena itu seseorang yang ingin memberikan suatu wasiat hendaknya mengetahui 

kaidah-kaidah yang berlaku dalam berwasiat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak 

merugikan pihak ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan 

yang telah diatur baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia.  

Dari pernyataan yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut di atas, maka 

ditentukan judul penelitian, yaitu: STUDI PERBANDINGAN HUKUM WASIAT 

HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.   

Atas dasar penentuan judul skripsi tersebut di atas, maka diharapkan dapat  

memberikan rincian yang jelas perbandingan hukum wasiat harta peninggalan dalam 

hukum Islam dan hukum positif. Sehingga dapat dijadikan masukan bagi masyarakat dan 

oleh para ahli hukum yang sedang menangani masalah hukum wasiat harta peninggalan.   

 B.  Batasan Masalah 

Pada penelitian ini difokuskan pada wasiat mengenai harta peninggalan. 

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa wasiat bisa berupa pemberian harta peninggalan 

oleh pewaris kepada orang lain yang bukan ahli warisnya ataupun berupa hak kekuasaan 

(tanggung jawab) nasihat-nasihat atau kata-kata yang dikehendaki pewasiat untuk 

dilaksanakan setelah ia meninggal dunia.   

Hukum Islam yang dimaksud adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

Hadits Nabi yang terdapat dalam kitab fiqh. Dalam hal ini menggunakan fiqh empat 
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madzhab, khususnya madzhab Imam Syafi’i. Oleh karena madzhab ini paling dominan 

dianut di negara Indonesia dan sudah dijadikan bahan ijtihad oleh para hakim di 

Pengadilan Agama. 

Hukum Positif yang dimaksud adalah hukum yang bersumber dari pasal-pasal 

mengenai wasiat yang terdapat dalam KUH Perdata. Yang mana secara yuridis formil 

kedudukan KUH Perdata tetap sebagai undang-undang, sebab KUH Perdata tidak pernah 

dicabut dari kedudukannya sebagi undang-undang.20 Walaupun Mahkamah Agung telah 

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 tentang gagasan 

menganggap KUH Perdata tidak sebagai undang-undang.21 Oleh karena beberapa bagian 

isinya sudah tidak berlaku lagi, maka pada waktu sekarang KUH Perdata sudah tidak bulat 

dan utuh seperti saat semula diundangkan. Akan tetapi wasiat yang merupakan bagian dari 

hukum waris (erfecht) masih berlaku sampai sekarang. 

Selain itu juga membandingkan dengan pasal-pasal mengenai wasiat yang terdapat 

dalam KHI, karena KHI merupakan hukum positif Islam di Indonesia yang sudah dipakai 

sebagai acuan hakim-hakim di Pengadilan Agama.   

C.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep wasiat yang berupa harta peninggalan menurut hukum Islam dan 

hukum positif di Indonesia?  

2. Bagaimana perbandingan hukum antara wasiat berupa harta peninggalan yang  

terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia ? 

 

 
 20 Riduan Syahrani, 2004, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, hal. 27. 
 21 Ibid, hal. 23. 



 11

D.  Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui konsep wasiat yang berupa harta peninggalan menurut hukum 

Islam dan hukum positif di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui perbandingan hukum antara wasiat berupa harta peninggalan yang 

terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. 

E.  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dapat menghasilkan manfaat penelitian baik itu manfaat 

teoritis, praktis dan bagi penulis, yang lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 

1.  Manfaat teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara 

rinci tentang perbandingan wasiat harta peninggalan dalam hukum Islam dan dan hukum 

positif di Indonesia. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang hukum wasiat harta peninggalan, baik hukum Islam maupun 

hukum positif, serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan di Perguruan Tinggi 

mengenai perbandingan wasiat harta peninggalan.   

2. Manfaat praktis 

a. Untuk mengetahui konsep wasiat yang berupa harta peninggalan menurut hukum 

Islam dan hukum positif di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui perbandingan wasiat harta peninggalan yang terdapat dalam 

hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. 

3. Manfaat bagi penulis 

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Syari’ah dan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. 
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F. Metode Penelitian 

1. Teknik Pendekatan Masalah 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pendekatan masalah yang bersifat 

“komparatif” yaitu pendekatan dengan cara mengadakan perbandingan diantara dua obyek 

atau lebih.22 Dimana dalam mengadakan perbandingan ini akan diuraikan perbedaan-

perbedaan dari teori hukum wasiat harta peninggalan menurut hukum Islam yang mengacu 

pada al-Qur’an dan al-Hadist serta menurut Hukum positif Indonesia dengan mengacu 

KUH Perdata dan KHI. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Penulis dalam melakukan penelitian ini memperoleh bahan hukum dari buku-buku 

literatur, peraturan perundang-undangan, media cetak, media elektronik, makalah, arsip, 

opini, dan catatan-catatan lain yang relevan dengan permasalahan. 

3. Jenis Bahan Hukum 

Ada tiga sumber bahan hukum yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan 

utama dalam penelitian ini, yaitu: sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan 

sumber hukum tersier. Adapun yang dimaksud ketiga hukum tersebut adalah: 

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan 

merupakan norma-norma dasar utama dalam setiap pembahasan masalah, yaitu: al-

Qur’an, Hadist Rasulullah SAW, pendapat para Imam Mazhab yang membahas 

tentang hukum wasiat, dan KUH Perdata dan KHI tentang hukum wasiat . 

b. Bahan hukum sekunder adalah diskripsi dari teori yang dihasilkan oleh sumber 

primer.23 Dalam hal ini penulis merujuk pada bahan-bahan yang dapat memberikan 

penjelasan-penjelasan dan penafsiran-penafsiran yang mendukung sumber data 
 

 22 M. Zainuddin, et al, 1993,Pedoman Penulisan Skripsi, UNISMA, Malang, hal. 11. 
23Djarwanto PS, 1984, Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Penulisan Skripsi, 

Liberty,Yogyakarta, hal. 14. 
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primer dalam memperoleh pengertian dan pemahaman yang utuh, diantaranya yaitu: 

karya ilmiah dan hasil penelitian, yang dapat berbentuk makalah, artikel, jurnal 

ilmiah, opini maupun berita yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.24 Seperti: kamus hukum, 

majalah dan lain sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah: 

a. Library Research 

Pengertian library research yang di maksud disini adalah suatu usaha untuk 

menemukan, mengembangkan, mengkaji, menguji kebenaran suatu pengetahuan 

dengan menggunakan metode ilmiah.25 Dalam melakukan kajian pustaka ini dilakukan 

pengkajian dari literatur-literatur yang membahas teori hukum wasiat harta 

peninggalan dari sudut pandang hukum Islam dan hukum Positif.26 Dan kajian pustaka 

ini lebih menitik pada studi perbandingan antara dua sistem hukum yaitu sistem hukum 

Islam dan sistem hukum positif Indonesia. 

Dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data-data pustaka baik berbentuk 

buku, laporan penelitian, jurnal, majalah, makalah dan bahan pustaka lainnya, 

sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas dan dari data-data 

pustaka tersebut dapat diperoleh data-data yang bersifat kualitatif. 

b. Dokumentasi 

Guna menunjang penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dokumentasi, metode ini dilakukan dengan menggunakan bahan 
 

24 Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 46. 
25 Dina Sujana, 1989, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Sinar Baru, Bandung, hal. 4. 
26 Sunarjati Hartono, 1986, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Alumni , Bandung, hal. 1. 
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hukum melalui arsip-arsip tertulis terutama undang-undang, teori hukum, dalil hukum 

ataupun yang lainnya. 

Penulis juga menggunakan metode deduktif, yaitu menarik konklusi logis yang 

berhubungan dengan suatu problema dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip 

umum (bertolak dari suatu kenyataan umum).27

5. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Analisa bahan hukum merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah penelitian, 

karena dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga 

berhasil menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab 

persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian ini.28

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik contens analisys yaitu 

analisa mendalam dari isi literatur-literatur yang bersangkutan dengan tema pembahasan 

dan menganalisa secara mendalam dan seksama dari literatur-literatur maupun data yang 

diperoleh sehingga penulisan skripsi ini terarah sesuai dengan tujuan studi analisis yang 

dimaksud. 

Penulisan ini juga menggunakan analisa diskriptif kualitatif, yaitu dengan 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan teori atau konsep yang 

bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan masalah yang diteliti, atau 

menunjukkan komparasi serta hubungan sumber-sumber hukum.  

G.  Sistematika pembahasan 

Penyusunan masalah ini dapat dijadikan dalam suatu sistematika pembahasan yang 

terdiri dari 4 BAB, yaitu:   

 
27 Djarwanto PS, Op.Cit., hal. 9. 
28 Koentjarajningrat, 1998, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Timpp, Jakarta, hal. 328. 
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BAB I : Berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Memaparkan kajian teori yang membahas tentang hukum wasiat secara umum 

yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif yang ada dalam KUH 

Perdata dan KHI.  

BAB III : Hasil penelitian dan Pembahasan Wasiat Harta Peninggalan Dalam Hukum 

Islam dan Hukum Positif. Yang meliputi: pengertian dan dasar hukum wasiat, 

rukun dan syarat wasiat, bentuk wasiat, isi wasiat, batasan wasiat, pencabutan 

wasiat dan batalnya wasiat. Kemudian meliputi persamaan dan perbebedaan 

Harta Peninggalan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif serta tabel skema 

perbandingan hukum Wasiat Harta Peninggalan Dalam Hukum Islam dan 

Hukum Positif. 

BAB IV :  Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 


