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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belajar merupakan sesuatu yang membutuhkan proses salah satunya waktu

untuk dapat mengerti tentang suatu ilmu yang akan dipelajari, banyak cara belajar

yang digunakan oleh setiap orang, seperti belajar melalui membaca, menulis,

mendengar, berbicara, les, kursus dan lain-lain, ada juga cara belajarnya akan

lebih mudah mengerti jika dengan cara visual yaitu menggunakan alat bantu

seperti gambar, grafik, dan juga termasuk video. Dalam konteks pembahasan ini

terkait pada cara belajar melalui membaca, proses belajar menggunakan teks atau

membaca terkadang sebagian orang merasa malas, cepat mengantuk, mudah bosan,

dan cukup sulit untuk memahami isi dari materi sekaligus penggunaan bahasa

yang dipakai sulit dicerna, jika ada media lain yang dapat membantu dalam proses

belajar akan memungkinkan dapat lebih memudahkan, diantaranya melalui media

belajar visual seperti video.

Dalam hal ini penulis juga menemukan suatu materi yang cukup sulit untuk

dipelajari secara instan dan juga bahasa yang digunakan cukup sulit untuk dicerna,

materi tersebut adalah tentang ilmu waris, ilmu ini mencakup luas, dan belum

banyak media pembelajaran seperti video edukasi untuk membantu masyarakat

memilih alternatif baru dalam belajar. Dengan ini penulis berinisiatif untuk

membuat video edukasi supaya dapat membantu masyarakat lebih mudah belajar

melalui sebuah video dalam hal ini mempelajari ilmu tentang waris, tanpa kita

sadari ketika sedang melihat video walaupun materi yang disampaikan sulit,

setidaknya kita bisa melihat sisi menarik dari isi video tersebut.

Penulis sangat mengharapkan melalui video edukasi yang akan dibuat kita

bisa banyak belajar tentang penetapan dan perhitungan ahli waris supaya

menghindari perselisihan yang kerap terjadi di dalam suatu keluarga, dan juga

ilmu tentang waris adalah ilmu yang sudah jarang dikaji atau dipelajari padahal

ilmu ini adalah salah satu ilmu yang penting untuk diketahui sekaligus dikaji, hal

ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr secara marfu’
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“Wahai abu hurairah, pelajarilah ilmu fara-idh, karena ilmu ini merupakan

setengah dari ilmu. Ilmu inilah yang dilupakan orang, dan ilmu ini pula yang

pertama kali dicabut dari umatku” Kamal Abu Malik (2009). maka dari itu

penulis mengangkat judul “Video Edukasi Tentang Penetapan dan

Perhitungan Ahli Waris Menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah pada

skripsi ini adalah:

1. Cara belajar melalui membaca cukup sulit dimengerti oleh sebagian orang.

2. Sulit mengerti dalam mempelajari ilmu tentang waris disebabkan beberapa

faktor diantaranya bahasa yang digunakan cukup tinggi, dan ilmu tentang

waris ini cukup luas.

3. Kurangnya media belajar lain untuk lebih mudah memahami isi materi.

1.3 Ruang Lingkup

Agar dalam penyusunan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari

tujuan maka dibatasi masalah sebagai berikut:

1. Berfokus pada proses pembuatan video yang dalam pembuatannya

menggunakan beberapa software diantaranya: software design, software

animating dan software video editing.

2. Materi didalam Video Edukasi penetapan ahli waris menurut fiqih dan

kompilasi hukum islam hanya berfokus pada contoh kasus yang diambil.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari pembuatan video edukasi ini adalah:

1. Membuat video edukasi tentang penetapan dan perhitungan ahli waris

menurut fiqih dan kompilasi hukum islam dari pra produksi hingga paska

produksi untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat.

2. Mengubah media belajar dari membaca teks menjadi melihat dan

mendengar melalui sebuah video, dengan harapan dapat membantu

masyarakat untuk lebih memudahkan dalam memahami ilmu tentang
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penetapan dan perhitungan ahli waris menurut fiqih dan kompilasi hukum

islam(KHI).

1.4.2 Manfaat

Manfaat dari pembuatan video edukasi ini adalah:

1. Melalui pembahasan proses pembuatan video edukasi pada skripsi yang

telah dibuat, masyarakat dapat mengakses dan mengetahui cara produksi

video edukasi dari pra produksi hingga paska produksi.

2. Melalui video edukasi yang telah dibuat, masyarakat bisa mengubah media

belajarnya dari membaca teks, menjadi melihat dan mendengar melalui

video tersebut.

3. Dengan adanya video edukasi yang telah dibuat tentang penetapan dan

perhitungan ahli waris menurut fiqih dan kompilasi hukum islam

masyarakat dapat belajar dan memahami materi serta berkurangnya rasa

bosan dalam belajar karena sudah ada alternatif lain yaitu melalui video

edukasi yang telah dibuat.
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