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 ABSTRAK 
 
 

Hibah pada dasarnya adalah suatu pemberian dengan perasaan kasih 
sayang antara sesama, baik hibah kepada anak maupun hibah kepada orang lain. 
Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pemberian hibah dibatasi 1/3 harta saja, 
akan tetapi yangterjadi pada masyarakat Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, 
Kabupaten Sragen hibah diberikan kepada anak ataupun orang lain jumlahnya 
melebihi 1/3 harta, hal ini mereka lakukan karena mereka menganggap lebih 
maslahat walaupun terkadang ada madharat paska pelaksanaan hibah. 
 

Dalam kajia skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian jenis field 
research (penelitian lapangan) yang bertempat di Desa Bonagung, Kecamatan 
Tanon, Kabupaten Sragen dengan objek kajian adalah permasalahan pelaksanaan 
hibah melebihi 1/3 harta serta motivasi penghibah dalam melakukan praktiknya. 
Sumber data pokok penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pelaku praktek 
hibah yang melebihi 1/3 harata. 
 

Dari apa yang telah dipraktekan oleh masyarakat Desa Bonagung, 
Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen yaitu menghibahkan harta melebihi 1/3 
telah bertentangan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang merupakan 
hukum positif bagi pemeluk agama Islam di Indonesia, dimana hukum positif 
yang merupakan acuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan suatu perbuatan 
seharusnya dipatuhi. 
 

Membatasi hibah tidak melebihi 1/3 harta adalah suatu bentuk penjagaan 
diri terhadap keadaan penghibah jikalau suatu saat penghibah ada udzur yang 
memerlukan jumlah materi yang cukup banyak, karena jika seluruh harta sudah 
terlanjur dihibahkan kepada anak lebih-lebih kepada orang lain dikhawatirkan 
penerima hibah tidak bisa menolong untuk membantu mencukupi kebutuhan 
penghibah yang besar. 
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MOTTO 
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“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 
tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” 
(QS. At-Tahrim ayat 6).1 
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“ Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan 
taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal berbuat 
dosa dan pelanggaran (permusuhan)” (Q.S. Al-Maidah: 2)2 

 

 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahanya, disempurnakan oleh Lajnah 

Pentashih Mushaf Al-Quran , Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm. 951. 
2 I+bid. Hal. 106 
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