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II. Deskripsi Mata Kuliah 

Mengingat sedemikian rumitnya aturan kewarisan dalam Islam, seperti 

identifikasi ahli waris, besar kecilnya bagian, hajib dan mahjubnya maupun cara 

penyelesaiannya, maka sebagai modal awal untuk membagi warisan aturan-aturan 

tersebut harus dikenali (dihafalkan). Adapun untuk masalah-masalah kasuistik, 

penyelesaiannya merujuk kepada cara-cara yang ditempuh para ulama ahli hukum 

kewarisan maupun dengan menggali kearifan lokal. Secara umum perkuliahan 

mata kuliah ini menggunakan strategi belajar aktif. Di sini mahasiswa bukan 

sekedar obyek pembelajaran, tetapi aktif terlibat dalam proses pembelajaran 

bersama-sama dengan dosen. Dengan strategi ini diharapkan mahasiswa di 

samping memahami tata aturan hukum kewarisan Islam juga dapat mendalami, 

mensikapi dan mengapresiasi secara kritis terhadap berbagai persoalan kewarisan 

yang muncul di masyarakat. Untuk mewujudkan hapan ini, strategi pembelajaran 

yang ditempuh adalah melalui lecturing, discussion dan practicing. 

 

III. Tolok Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar)  

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan: 

1. Memiliki pemahaman tentang sejarah dan perkembangan hukum kewarisan 

Islam. 

2. Memiliki pemahaman tentang berbagai ketentuan umum mengenai hukum 

kewarisan Islam. 

3. Memiliki pemahaman tentang sebab-sebab hubungan kewarisan dan 

penghalang kewarisan, kewajiban yang menyangkut harta warisan sebelum 

dibagi dan cara penyelesaiannya. 

4. Memiliki pemahaman tentang macam-macam ahli waris beserta bagian-

bagian haknya dari harta warisan. 

5. Memiliki pemahaman tentang metode-metode perhitungan pembagian harta 

warisan dan penerapannya dalam menyelesaikan berbagai masalah kewarisan. 



6. Memiliki apresiasi yang tinggi terhadap hukum kewarisan Islam sebagai 

pedoman dalam berbuat dan menyelesaikan masalah. 

 

IV. Topik Inti Materi Perkuliahan 

1. Sejarah Hukum Kewarisan Islam. 

2. Pengertian Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan), asas dan sumber hukum 

kewarisan dalam Islam, hukum mempelajarinya, tujuan dan kegunaan 

mempelajari Fiqh Mawaris. 

3. Sebab-sebab hubungan kewarisan dan penghalang kewarisan.  

4. Pewaris, harta warisan dan ahli waris: pengertian dan persyaratannya. 

5. Kewajiban yang menyangkut harta warisan sebelum dibagi dan cara 

penyelesaiannya.  

6. Al-furu>d} al-muqaddarah dan assh}a>b al-furu>d}.  

7. Ahli waris nasabiyyah dan ahli waris sababiyyah.  

8. Ahli waris ‘as}abah dan macam-macamnya.  

9. Penyusunan ahli waris, h}ija>b dan macam-macamnya, h}a>jib dan 

mah}ju>b. 

10. Metode penentuan asal masalah (us}u>l al-masa>’il) dan tas}h}i>h} al-

masa>’il dalam pembagian harta warisan beserta cara penerapannya. 

11. Perhitungan dan penyelesaian harta warisan bagi ahli waris yang hanya terdiri 

dari as}h}a>b al-furu>d}. 

12. Perhitungan dan penyelesaian harta warisan bagi ahli waris yang hanya terdiri 

dari ahli waris as}h}a>b al-furu>d}, as}h}a>b al-furu>d} dan‘as}abah atau 

hanya’as}abah. 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Pada pertemuan pertama dilakukan “kontrak belajar untuk menyepakati 

aturan main terkait hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa yang harus 

ditaati selama perkuliahan. 

2. Kegiatan berikutnya adalah pengenalan setiap konsep baru dan ini dapat 

dilakukan dengan alternatif strategi : 

a. Brain Storming, untuk konsep yang utama yang diperkirakan masih 

asing bagi mahasiswa 

b. Concept Map untuk melakukan pemetaan konsep-konsep utama 

yang menjadi bagian dari materi perkuliahan sehingga tergambar 

suatu bangunan materi kuliah yang utuh dengan tujuan yang jelas. 

3. Pendalaman materi dilakukan dengan menggunakan alternative strategi : 

a. Information Search 

b. Active Debate 

c. Snow Balling 

4. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori mahasiswa diajak 

untuk melakukan kajian dan analisa kasus-kasus hukum yang terjadi di 



masyarakat yang berkaitan dengan masalah persoalan perkawinan, kewarisan, 

perwakafan, wasiat dan hibah.  

 

VI. Alternatif Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. OHP 

3. Kertas Plano dan Manila 

4. Foto kopy bahan / materi 

5. Ruang Kelas 

6. Perpustakaan 

 

VII.  Alternatif Evaluasi Pembelajaran 

Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan meliputi aspek penilaian 

terhadap: Keaktifan (20-30 %), Tugas (20-40 %), Ujian (40-60 %), dengan 

perincian penilaian di bawah ini: 

1. Ujian mid-semester = 30 % 

2. Ujian akhir semester = 30 % 

3. Evaluasi alternatif = 40 % 

Yang terdiri dari unsur : 

    - Tugas Penyelesaian Masalah                                      = 20 % 

    - Presensi                                                                       = 20 % 
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