
KEDUDUKAN HARTA WARIS KEDUA ORANG TUA KETIKA SALAH SATUNYA 

MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF  KOMPILASI HUKUM ISLAM  

(Studi Kasus Di Desa Klitih Kecamatan Karang Tengah  Kabupaten Demak) 

 

Skripsi 

 

 

Oleh : 

Ahmad Syaeful Akhyar 

NIM: 3050-150-2695 

HALAMAN JUDUL 

FAKULTAS AGAMA ISLAM JURURAN SYARI’AH 

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2019 

 

 



DEKLARASI 

Bismillahirrahmanirrahim 

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :   

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk 

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi 

material dan pemikiran penulis lain. 

3. Seluruh isi skripsi ini seluruhnya menjadi tanggung jawab penuh penulis. 

 

 

Semarang, 8 Maret 2019 

Penyusun, 

 

 

Akhmad Syaeful Akhyar 

30501502695 
 
 
 
 
 

  



NOTA PEMBIMBING 

Hal : Naskah Skripsi  

Lamp : - 

 

Kepada Yth. : 

Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Islam Sultan Agung 

Di Semarang 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum Wr. Wb 

 Setelah saya meneliti dan mengadakan seperlunya dalam rangkaian pembimbing 

penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi : 

 Nama : Akhmad Syaeful Akhyar 

 NIM : 30501502695 

 Judul : KEDUDUKAN HARTA WARIS KEDUA ORANG TUA KETIKA 

SALAH SATUNYA MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF 

KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Klitih Kecamatan 

Karangtengan Kabupaten Demak) 

 Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan 

(dimunaqasyahkan). 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Semarang, 13 Maret 2019 

Dosen Pembimbing,  

 

 

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag, M.A. 

 

  



ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan harta waris kedua orang tua 

ketika salah satunya meninggal dunia di Desa Klitih Kecamatan Karang tengah Kabupaten 

Demak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. 

Kompilasi Hukum Islam memuat pasal-pasal yang mengisyaratkan untuk tidak 

menunda-nunda dalam pelaksanaan pembagian harta waris setelah meninggalnya 

muwaris.Namun di masyarakat Desa Klitih banyak kasus yang dalam pelaksanaan pembagian 

harta waris untuk tidak menyegerakan pelaksanaanya.   

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui penelitian lapangan (field 

research), dilakukan di Desa Klitih Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak,dimana 

narasumbernya  dalam penelitian ini adalah keluarga yang telah ditinggal mati salah satu 

orang tua (janda/duda), memiliki ahli waris khususnya anak kandung , serta memiliki harta 

yang akan di wariskan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam.Data yang 

didapatkan kemudian dianalisis oleh peneliti yang dijelaskan dengan metode induktif. 

Hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukakan bahawa apa yang terjadi di Desa 

Klitih dalam masalh pelaksanaan pembagian harta waris ketika salah satu orang 

tuanyameninggal dunia tidaklah salah, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam, selagi tidak ada pihak yang dirugikan. 

 

Kata kunci: kedudukan, harta waris, orang tua, perspektif, Kompilasi Hukum Islam. 
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MOTTO 

 

 آليَُكلِّ ُف هللاُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسَعَها
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  

(Q.S. Al-Baqarah : 286) 

 


