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Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apa saja 
macam-macam harta dalam perkawinan masyarakat muslim 
dipesisir selatan Kabupaten Bangkalan ? Kemana pada 
umumnya masyarakat muslim di pesisir selatan Kabupaten 
Bangkalan meminta advice dan menyelesaikan masalah pem
bagian harta perkawinannya ? serta bagaimanakah pengatur
an pembagian harta perkawinan dalam masyarakat muslim 
dipesisir selatan Kabupaten Bangkalan akibat cerai mati 
dan cerai hidup ? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami 
tentang . macam-macam harta perkawinan, pengaturan pem
bagian harta perkawinan akibat cerai hidup dan cerai mati 
pada masyarakat muslim di pesisir selatan Kabupaten 
Bangkalan, serta kemanapada umumnya mereka meminta 
advice dan menyelesaikan masalah pembagian harta perka
winan mereka. 

Metode Penelitian yang dipakai adalah : objek pene
litian ini adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan 
sehari-hari pada masyarakat muslim di pesisir selatan 
Kabupaten Bangkalan dalam masalah pembagian harta per
kawinan akibat cerai hidup dan cerai mati. Lokasi peneli
tian ini adalah di kecamatan-kecamatan yang terletak di 
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pes1s1r selatan Kabupaten Bangkalan. Untuk memilih desa
desa yang dijadikan sampel dilakukan penarikan sampel 
secara purposive sampling. Dengan demikian maka populasi 
penelitian ini adalah masyarakat muslim yang bertempat 
tinggal selama 10 tahun lebih dan mencari nafkah di 
daerah setempat. Untuk mewakili populasi juga diadakan 
penarikan sampel secara snow ball sampling. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum adat, dan 
pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan terhadap 
kasus-kasus yang dikenal dengan Electic Approach, dengan 
demikian lebih bersifat induktif, yakni untuk mencari 
kaedah-kaedah umum. 

Data yang diutamakan untuk mendukung tercapainya 
tujuan penelitian ini adalah data primer dan data sekun
der sebagai data pendukung atau pelengkap. Data primer 
dikumpulkan dengan jalan wawancara terhadap key persons, 
yakni dengan mengusahakan untuk dapat mewawancarai sarja
na hukum baik alumni fakultas hukum maupun alumni fakul
tas syari"ah, tokoh agama, kepala desa (klebun) dan 
aparat desa. Dan wawancara dengan masyarakat setempat 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian 
ini. Data sekunder dikumpulkan dengan studi kepustakaan 
dan dokumenter. Setelah data terkumpul dilakukan analisa 
secara kualitatif. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian 
ini, menunjukkan bahwa pada kesimpulan pada masyarakat 
muslim di pesisir selatan selatan Kabupaten Bangkalan 
harta perkawinan terbagi dalam dua macam, yakni : 
a.	 Harta bersama yang disebut gunah kajeh, yaitu harta 

yang diperoleh oleh suami daniatau istri selama per
kawinan kecuali hibah (hebba), wasiat, dan warisan 
(sangkolan). 

b.	 Harta pribadi (dunnyanah dibi") yakni harta suami atau 
harta istri yang diperoleh sebelum kawin (hasil kerja, 
hibah, wasiat, dan warisan) dan/atau sesudah kawin 
(hibah, wasiat, warisan dan hadiah). 

Pembagian harta perkawinan umumnya dilaksanakan 
secara kekeluargaan dengan melibatkan tokoh masyarakat 
karena mereka yang dianggap paling tahu dan disegani. 
Jika terjadi cerai hidup, harta perkawinan dibagi menurut 
tradisi setempat dengan dipadukan dengan figih syafiiyah. 
Sedang apabila terjadi cerai mati, maka penetuan tirkah 
didasarkan pada tradisi/urf sedang pembagian warisnya 
diatur sesuai faraidl (Hukum Waris Islam). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diaju
kan saran agar dalam pembinaan Hukum Waris Nasional 
alangkah baiknya jika dalam hal-hal yang sensitif dan 
sulit untuk diunifikasi agar dibiarkan beragam sesuai 
dengan Bhinneka Tunggal Ika. 
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