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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan terhadap tradisi pemberian harta waris lebih besar 

kepada anak mbarep di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Pembagian harta waris kepada anak mbarep lebih besar dari anak yang lain dilaksanakan 

karena adat kebiasaan yang sudah berjalan bertahun-tahun dan dijadikan pedoman bagi masyarakat 

setempat dan pembagian harta pewaris kepada anak mbarep lebih banyak dari pada anak lain serta ada 

pertimbangan jerih payah anak mbarep itu lebih besar sebagai berikut: 

 bahwa terjadinya anak mbarep  mendapatkan bagian harta waris lebih besar dari pada yang lain, 

karena anak mbarep di desa Kendel mempunyai peran penting terhadap keluwarga yang 

membantu pewaris ketika ketika masih hidup atas pertimbangan bahwa anak mbarep berkerja 

keras untuk membantu orang tua sekaligus sebagai hadiah atas jerih payah yang dilakukan, maka 

dari itu diberikan harta waris lebih besar dari pada yang lain. Ini diperhitungkan sebagai hasil 

kerja mereka dari orang tua.  

 Pemberian bagian anak mbarep lebih besar dari anak lain menurut hukum Islam itu tidak ada 

satupun yang membolehkan, akan tetapi apabila dipahami lebih lanjut sesuai dengan asas keadilan 

berimbang yaitu keseimbangan hak dan kewajiban yang dipikulnya. Anak  mbarep mendapatkan 

bagian harta waris lebih besar di Desa Kendel, tidak bertentangan dengan ketentuan atau syarat-

syarat’urf  yang dapat dijadikan hujjah hukum. Hal tersebut menentukan bagian harta waris oleh 

seluruh anggota ahli waris dengan jalan musyawarah dengan semua anggota ahli waris.  

B. Saran-saran 

1. Hukum Islam harus di jadikan prioritas utama sebagai pedoman dalam menjalankan hidup. 
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2. Perlunya di ketahui oleh seluruh masyarakat mengenai status adat mana yang bisa di jadikan 

sumber hukum dan mana yang tidak  

C. Penutup 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan 

inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang masih sangat sederhana, 

kendatipun melalui hambatan dan rintangan yang tidak sedikit. 

Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam skripsi ini.Namun 

masih banyak kelemahannya.Semua itu semata-mata karena keterbatasan dan kekhilafan penulis.Oleh 

karena itu, saran dan kritik dan semua pihak sangat penulis harapkan sebagai penyempurnaan segala 

kekurangan dan kekeliruan penulis. 

Akhirnya disertai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan, baik 

pikiran, tenaga dan doa, penulis berharap semoga selalu dalam lindungan dan ridho Allah SWT. 

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya, adapun bila ada kekurangannya mohon maaf  


