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Permasalahan dalam penelitian inl adalah bagaimanakah 
pola penerapan Hukum Islam tentang Hibah dan wasiat pada 
masyarakat muslim di pesisir selatan Kabupaten Bangkalan ? 

Penel it Lin i ni bertuj uan untuk mendapa tkan pemahaman 
tentang pelaksanaan Hukum Islam tentang Hibah dan wasiat di 
pesisir selatan Kabupaten Bangkalan di luar jalur litigasi. 

Penelitian lnl diharapkan mendapatkan hasil yang 
bermafaat dalarn pengembangan Hukum Hibah dan Wasiat, baik 
dalam lingkup akademis maupun dalam rangka pembinaan hukum 
nasional. 

Metoda Penelitian : Penelitian ini penelltian kualita
tif dengan eclectic approach. Lokasi penelitian ini adalah 
sepanjang pesisir selatan Kabupaten Bangkalan. 

Pesisir selatan Kabupaten Bangkalan meliputi wilayah 
empat kecamatan dan masing-masing terdiri dari beberapa 
desa. Oesa yang dijadikan lokasi ialah desa-desa yang bisa 
diakser guna memperoleh kasus konkrit yang dibutuhkan. Data 
yang dikumpulkan meliputi data primer dan data skunder. Data 
skunder yang mel iputi penel i tian kepusta~:aan di lakukan untu~, 
memperoleh data yang terdi ri atas bahan hukum _ Sedangkan 
data primer di lapangan dikumpulkan deng':HI jalan wawancara 
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terhadap keypersons, yakni dengan mewawancarai sarjana hukum 
al umni fakul tas hukum dan al umni fakul tas syari' ah yang 
bertempat tinggal di lokasi penelitian, kepala desa (klebun) 
dan tokoh agama. Untuk mendapatkan data primer melalui 
penel i tian lapangan digunakan metode pengamatan (observasi) 
dan wawancara. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan infor
masi mengenai orang yang pernah melakukan hibah dan wasiat, 
selain untuk mendapatkan informasi mengenai orang-orang yang 
termasuk tokoh agama adan keyper-son8 dalam penelitian in:. 
Data yang terkumpul baik data pr-imer maupun data skunder 
satu 8ama la1n saling melengkapi dan dianalisa secara disk
r-iptif untuk menjawab perrnasalahan dalam penelitian in1 
secara dikriptif. 

Kesimpulannya : terdapat beberapa pola penerapan Hukum 
Islam tentang hibah dan wasiat yang dilakukan sesuai kebutu
han setempat dengan memodi f i kasi ketentuan standard dalam 
kitab fiqh. dalam hal : 

wasiat dan hibah yang terkait pembagian waris 
- wasiat melebihi kadar sepertiga 
- hibah seluruh harta 
- hibah dengan syarat dan imbalan 
- hibah atau wasiat tanpa saksi 

Ketentuan standard terkadang diacu secara partial 
tanpa menggabungkan dengan ketentuan lain yang terkait, 
sehingga sasaran syariat Islam terkadang tidak tercapai 
secara utuh. 

Saran yang dapat diberi kan perl u adanya pemi ki ran 
ulang terhadap semangat dan sasaran Hukum Islam guna meme
nuhi kebutuhan riil masyarakat, tanpa harus melakukan pe
ngabaian secara keseluruhan. Perumusan fiqh yang berorienta
si pada kebutuhan kini, dan disini di Indonesia. 
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