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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan pembahasan dan analisa dalam skripsi, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Imam Syafi‟i berpendapat bahwa hibah dapat diperhitungkan sebagai 

warisan mendasarkan pada atsar sahabat Abu Bakar, dimana beliau 

memberikan pemberian kepada „Aisyah, pada waktu pemberian 

dilakukan „Aisyah belum sempat menerimanya. Oleh karena itu 

pemberian tersebut masih menjadi hak ahli warits. Menurut penulis, atsar 

tersebut merupakan dasar yang menunjukkan bahwa qabul termasuk 

syarat hibah. Hal itu ditunjukkan oleh pernyataan Abu Bakar kepada 

„Aisyah “engkau belum menerimanya”, maka harta tersebut merupakan 

hak ahli waris. 

2. Metode istinbath Imam Syafi‟i tentang hibah dapat diperhitungkan 

sebagai warisan adalah dengan menyandarkan pada atsar sahabat. Atsar 

sahabat dalam ushul fiqh diistilahkan dengan qaul sahabat. Menurut 

penulis atsar tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk hibah yang dapat 

diperhitungkan sebagai warisan. Meski bagaimanapun antara hibah dan 

waris berbeda. Perbedaan itu terletak pada pelaksanaan pemberiannya, 

apabila hibah dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, sedangkan 

waris dilakukan setelah muwaris meninggal. Dalam waris pun orang-
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orang yang menerima telah ditetapkan dalam al Qur‟an, sedangkan hibah 

boleh diberikan kepada siapa saja. 

B. Saran-Saran 

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan terkait pendapat Imam 

Syafi‟i tentang hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah: 

1. Hendaknya dalam melakukan penelitian pendapat suatu madzhab, peneliti 

tidak hanya melihat pada satu madzhab saja, akan tetapi melihat pendapat 

madzhab yang lain agar bisa memperoleh pendapat yang sesuai dengan 

kondisi sekarang. 

2. Hendaknya ketika seseorang ingin memberikan suatu pemberian berfikir 

terlebih dahulu akan jumlah harta yang diberikannya, agar kelak ada harta 

pusaka yang cukup untuk anak-anak dan kerabatnya. 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah akhirnya penulisan 

skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti menyadari sepenuhnya bagaimanapun 

juga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti 

mengharapkan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan 

skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. 


