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1. VERI TRIONO  : Ketua Pelaksana 

2. Miranti   : Anggota  
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4. Opie Herda : Anggota 
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KATA PENGANTAR 

 Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkas Rahmat dan

KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui

kegiatan Pengajian Legian dan Santunan Anak Yatim Dosen dan Mahasiswa Prodi HKI

dengan tema "Faraidh” di STAI Al-Ma'arif Way Kanan.  

Pangabdian kepada masayarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma

Pergururan  tinggi  yang  dilaksanakan  oleh  civitas  akademika  program  Studi  Hukum

Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Way Kanan. Kegiatan ini

telah  dilaksanakan  pada  tanggal  24  Mei  2014.   Materi  Pelatihan  dipilih  berdasarkan

kebutuhan Pengajian Legian dan Santunan Anak Yatim Dosen dan Mahasiswa Prodi HKI

dengan tema "Faraidh”.

Dalam  kesempatan  ini,  kami  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya

kepada :  

1. Ketua  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  (STAI)  Al-Ma'arif  Way  Kanan  yang  telah

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian. 

2. LPPM Sekolah  Tinggi  Agama  Islam (STAI)  Al-Ma'arif  Way  Kanan  yang  telah

memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. 

3. Staf Dosen dan TU Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Ma'arif Way Kanan

yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. 

4. Seluruh civitas akademika SMAN Jaro yang telah turut berpartisipasi aktif dalam

pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. 

Akhir  kata  semoga  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dapat  bermanfaat  bagi

siswa. 

 

Baradatu,  September 2021  

Ketua Pelaksana 
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BAB I

PENDAHULUAN 

A. Analisis Masalah 

Ilmu Faraidh adalah ilmu yang mempelajari  tentang pembagian harta warisan

dan tata caranya. Pembagian hak waris masih sering menjadi pemicu keretakan dalam

hubungan  keluarga  dan  menimbulkan  konflik,  maka  pembelajaran  oleh  umat  Islam

begitu  penting.  Di  banyak  tempat,  pelaksanaan  pembagian  warisan  tidak  lagi

berdasarkan hukum Syariat karena kesalahpahaman konsep pembagian waris yang adil. 

Konsep keadilan, dipahami kemudian, adalah pembagian yang sama

rata. Selain itu, terdapat kesalahpahaman tentang hak waris anak angkat orang tua angkat

ikut memberikan warisan kepada yang bukan ahli waris.  

Fiqh Mawaris adalah salah satu cabang fiqh yang dianggap kompleks. Materi

pembelajaran  mawaris  juga  termasuk  materi  yang  sulit  dipelajari  oleh  siswa  bahkan

mahasiswa, dan mereka enggan untuk mendalami.  Kesulitan siswa mempelajari  ilmu

faraidh sering terjadi di hampir setiap daerah atau sekolah, ditambah sedikit siswa yang

berilmu syar'i  yang tertarik  mendalami dan fokus mempelajari  Iilmu faraidh ini.  Hal

inilah yang menyebabkan keterbelakangan ilmu faraidh dan kurangnya ahli ilmu faraidh.

Materi  Faraidh  adalah  sebagian  ilmu  yang  sebagian  besar  telah  dilupakan,  dan

merupakan ilmu yang pertama-tama akan dihilangkan dari umat Nabi Muhammad saw,

sebagaimana Nabi Muhammad saw bersabda kepada Abu Hurairah ra.:

ممتَّتيِ نن أأ تَّم أع  زز ءء أينن نيِ زش موأل  أهزو زأ زو زسىَ،  أهزو أينن زو تَّعنلتَّم  أف انل نص أه تَّن زهاَ، زفتَّإمن أمو زعلل زو زض  زراتَّئ أموا انلزف زرزة زتزعمل أهزرني زياَ زأزباَ 

“Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia

adalah  setengah  dari  ilmu. Dan  ilmu  itu  akan  dilupakan  dan  dia  adalah  ilmu  yang

pertama kali dicabut dari umatku.” (HR. Ibnu Majah no. 2719)

Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk menghidupkan

kembali ilmu ini di tengah-tengah mereka, dan juga menjaganya, dengan menyibukkan

diri untuk mempelajarinya, baik di masjid, sekolah, atau di masyarakat secara umum.

Hal ini karena mereka sangat membutuhkan ilmu ini, dan pada saatnya nanti mereka

akan bertanya ketika mereka membutuhkannya.



Perkara tentang faraidh  di  atur  dalam kitab  Fiqh.  Hal  tersebut  bertujuan agar

seorang Muslim dapat dengan mudah membagikan harta warisnya sesuai syariat Islam.

Sehingga terhindar dari pembagian harta waris yang tidak adil yang dapat membuat

perpecahan di tengah keluarga. 

B.Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Salah satu alasan mengapa kita wajib mempelajari dan kemudian mengajarkan

ilmu faraidh karena, Nabi SAW bersabda bahwa dalam ajaran Islam yang akan dicabut

untuk pertama kali. Dikhawatirkan oang tua meninggal dan mereka tidak menggunakan

hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam pembagiannya. mewarisi.

Ironisnya, hanya sedikit orang lain yang bisa berbagi warisan karena ilmunya

meningkat.  Mereka  tidak  menemukan  orang yang dapat  menghitung  harta  warisan,

maka mereka membagi harta warisan dengan cara yang dimurkai Allah SWT. Hal ini

pula  yang  menjadi  dasar  sunnah  beliau  untuk  mendistribusikan  buku  dan  media

pembelajaran.

Hal  ini  dimaksudkkan  agar dalam pelaksanaan  pembagian  harta waris tidak

terjadi  kesalahan  dan dapat  dilaksanakan  dengan  seadil-adilnya,  sebab

dengan mempelajari hukum kewarisan Islam bagi umat Islam, akan dapat menunaikan

hak-hak  yang  berkenaan  dengan  harta waris setelah  ditinggalkan  oleh  muwarris,

tentunya ketika pembagian waris dilaksanakan sesuai dengan pembagian berdasarkan

imu faraidh maka akan meminimalisir perselisihan antar ahli waris.

Hadis di atas mewajibkan untuk belajar ilmu faraidh, yaitu karena ilmu waris

itu setengah dari semua cabang ilmu. Lagi pula Rasulullah SAW mengatakan bahwa

ilmu warisan itu termasuk yang pertama kali akan diangkat dari muka bumi. Sehingga

sampai pada satu masa dimana tidak ada lagi orang yang bisa membagi harta waris

secara  benar  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Maka  demikian,  Pengajian  Legian  dan

Santunan  Anak  Yatim  Dosen  dan Mahasiswa   Prodi  HKI  dengan  tema “  Faraidh”

mempunyai  peran  yang  penting  sehingga  bagi  jamaah  pengajian  legian  untuk

mempelajarinya. 

 

 



BAB II

TUJUAN, MANFAAT DAN KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

A.Tujuan Kegiatan 

1. Menjelaskan betapa pentingnya memahami ilmu faraidh.

2. Mengetahui  strategi  atau pendekatan  yang dapat  digunakan dalam memahami

konsep ilmu faraidh.  

B.Manfaat Kegiatan 

Setelah mengetahui pengertian faraidh dan strategi memahami konsep faraidh

bagi jamaah pengajian legian,  diharapkan para jamaah pengajian legian bertambah

pengetahuan dan wawasan tentang ilmu faraidh.

C. Kerangka Pemecahan Masalah 

Alternatif pemecahan masalah dilakukan dengan mengadakan Pengajian Legian

dan Santunan Anak Yatim Dosen dan Mahasiswa  Prodi HKI dengan tema “ Faraidh"

yang lebih berhasil bagi jamaah pengajian legian di STAI Al-Ma'arif Way Kanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III  

PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

A. Realisasi Pemecahan Masalah 

Persiapan  Kegiatan  Pengabdian  pada  Masyarakat.   Sebelum  kegiatan

dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut : 

1. Melakukan studi pustaka tentang ilmu Faraidh.

2. Melakukan persiapan alat dan bahan untuk pengajaran ilmu Faraidh. 

3. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama

tim pelaksana.

4. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan

pengabdian masyarakat. 

B.Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari Sabtu, 24 Mei 2014

jam 08.00 s.d 17.00 WITA, dengan dihadiri 50 Jamaah pengajian Legian. 

C.Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran yang dipilih adalah jamaah pengajian legian. 

D. Relevansi Bagi Siswa. 

Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi dengan pengajaran ilmu faraidh

bagi  jamaah  pengajian  legian.  Berdasarkan  hasil  survey  sebelum  pelaksanaan,

kebanyakan para jamaah belum memahami urgensi mempelajari ilmu faraidh yang

sesuai dengan hukum syara'.    

E.Hasil Kegiatan 

1. Hasil Pelatihan 

Berdasarkan  hasil  wawancara,  tanya  jawab  dan  pengamatan  langsung  selama

kegiatan  berlangsung,  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  memberikan

hasil sebagai berikut : 

a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman jamaah tentang ilmu faraidh.  

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat  

Beberapa  faktor  yang  mendukung  terlaksananya  kegiatan  pengabdian  pada

masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan,

sehingga  kegiatan  berlangsung  dengan  lancar  dan  efektif.  Sedangkan  faktor



penghambatnya adalah keterbatasan waktu pelatihan dan serta jamaah kesulitan

memahami perhitungan waris berikut pembagiannya yang mana tidak lepas dari

perhitungan matematika. 



BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.Kesimpulan 

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:  

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu faraidh menjadi meningkat .

2. Keterampilan siswa dalam mempraktikkan perhitungan waris serta pembagiaanya

semakin berkembang. 

B. Saran 

Mengingat  besarnya  manfaat  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini,  maka

selanjutnya perlu:  

1. Mengadakan  sosialisasi  dan  pelatihan  serupa  pada  jamaah  pengajian  lain  di

Kecamatan yang lain, dengan materi yang sama. 

2. Adanya kesinambungan program pasca kegiatan pengabdian ini  sehingga para

jamaah  pengajian  benar-benar  dapat  mempraktikkan  perhitungan  waris  serta

pembagiaanya.  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Jadwal kegiatan 
2. Biaya Kegiatan

Waktu Kegiatan Tempat 
Penanggung

Jawab 

08.00 – 08.30 Registrasi Peserta Aula STAI Al-Ma'arif Way Kanan Ketua Panitia 

08.30 – 09.00 Pembukaan Aula STAI Al-Ma'arif Way Kanan Ketua Panitia 

09.00 – 09.30 Istirahat/Snack Aula STAI Al-Ma'arif Way Kanan Panitia 

09.30 – 11.00 Penyajian Materi  Aula STAI Al-Ma'arif Way Kanan Tim Pelaksana 

11.00 – 12.30 Penyajian Materi  Aula STAI Al-Ma'arif Way Kanan Tim Pelaksana 

12.30 – 13.30 ISHOMA Aula STAI Al-Ma'arif Way Kanan Panitia 

13.30 – 15.00 

Pengertian 
faraidh, cara 
perhitungan 
warisan dan 
pembagiannya 

Aula STAI Al-Ma'arif Way Kanan 

Tim Pelaksana 

15.00 – 16.30 Praktek  Aula STAI Al-Ma'arif Way Kanan Tim Pelaksana 

16.30 – 17.00 Istirahat/Snack Aula STAI Al-Ma'arif Way Kanan Panitia 

17.00 Penutupan Aula STAI Al-Ma'arif Way Kanan Tim Pelaksana 
 

 

 

No Komponen Biaya yang diusulkan
1 Instructor Honorarium                 Rp. 1.000.000
2 Snack & Makan 35 orang Rp. 1.000.000
3 Banner & Adm Rp.    300.000
4 Pembuatan Laporan Rp.    400.000
5 Biaya kebersihan Rp.    100.000
6 Sewa Speaker Rp.    200.000

TOTAL Rp. 3.000.000


	2. Faktor pendukung dan faktor penghambat

