
 

 

 

 

 



SKENARIO VIDEO EDUKASI 

Skenario 

Scene 1: EXT -  BACKGROUND–DAY 

Cast   : AYAH, IBU, SUAMI, ISTRI, ANAK LAKI-LAKI,  

ANAKPEREMPUAN, SAUDARA PEREMPUAN, SAUDARA LAKI-

LAKI 

“Menampilkan bumper opening lalu muncul animasi karakter, 

bersama dengan percakapan tentang waris, lalu Menampilkan 

gambar tangan yang diatasnya ada uang, rumah, kotak harta 

karun” 

VO:”diawali dan diiringi backsound, tahukah anda beda 

antara warisan, harta waris ahli waris dan pembagian 

waris?” 

Scene 2: EXT -  BACKGROUND–DAY 

“Menampilkan 2 karakter dan tombol button untuk menyatakan 

bahwa kita akan belajar melalui video edukasi ini” 

 

VO : “Diiringi backsound, melalui video edukasi ini kita 

akan sedikit belajar tentang pembagian ahli waris” 

 

“Menampilkan 2 orang karakter dan menampilkan keterangan 

penjelasan tentang dasar hukum ilmu waris secara fiqih dan 

KHI” 

VO : “Diiringi backsound,Dasar hukum waris islam (Fiqih) 

dalam Q.S an-nisa: ayat 7 ayat 11-12 dan ayat 176, Dasar 

kompilasi hukum islam (KHI)berdasarkan instruksi presiden 

NO 1 tahun 1991 bagi penduduk indonesia yang beragama 

islam hukum waris di indonesia diatur dalam pasal 171-214 

KHI”. 

Scene 3: EXT -  BACKGROUND–DAY 

“Menampilkan penjelasan apa itu warisan, harta waris, ahli 



waris dan pembagian waris” 

 

VO: Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu warisan, 

harta waris ahli waris dan pembagian waris, warisan adalah 

harta yang ditinggalkan, harta waris adalah harta yang 

ditinggalkan oleh pewaris, ahli waris adalah orang-orang 

yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang 

meninggal, dan pembagian waris didalam video ini 

dijelaskan 2 cara yaitu secara fiqih dan KHI. 

 

Scene 4: EXT -  BACKGROUND–DAY 

“Menampilkan karakter dari fiqih bersama dengan papan 

tulis dan penjelasan pengertian ilmu waris menurut fiqih” 

 

VO: “ilmu waris menurut fiqih adalah ilmu pokok yang 

berlandaskan (ilmu fiqih yang yang berpanduan pada al-

qur’an dan al-hadist) dan ilmu hitung yang berkaitan 

dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak 

menerimanya” 

 

“Menampilkan karakter dari KHI bersama dengan papan tulis 

dan penjelasan pengertian ilmu waris menurut KHI” 

 

“Menampilkan karakter dari fiqih bersama dengan papan 

tulis dan penjelasan pengertian ilmu waris menurut fiqih” 

 

VO: “Diiringi backsound, hukum yang mengatur pengalihan 

hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)pewaris menentukan 

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

pembagiannya masing-masing”. 

 

“Menampilkan lembaran buku dan bertuliskan penjelasan 

tambahan tentang ilmu waris secara fiqih dan KHI”. 

 



VO: “Diiringi backsound, ahli waris secara fiqih semua 

cara dalam pembagiannya mengacu pada Al-Qur’an dan Al-

hadist, sedangkan pembagian ahli waris menurut KHI 

penetapan jumlah perhitungannya masih sama seperti fiqih 

tapi yang membedakan ketika ada salah satu ada yang 

meninggal sebelum dibagikan harta warisan dihitung 

terlebih dahulu jumlah harta masing-masing”. 

 

Menampilkan 2 karakter yaitu karakter Fiqih dan KHI 

bersama dengan penjelasan tambahan menggunakan papan 

tulis”. 

 

VO: “Diiringi backsound,keterangan tambahan jika si mayyit 

hanya punya 1 anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-

laki maka anak perempuan tersebut mendapat 1/2 dari harta 

yang ditinggalkan si mayyit. Jika si mayyit mempunyai 2 

atau lebih anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-

laki maka anak perempuan tersebut mendapat 2/3 dari harta 

yang ditinggalkan si mayyit, jika si mayyit mempunyai 2 

anak perempuan atau lebih dan disertai dengan anak laki-

laki, maka mendapat harta sisa (asobah, anak laki-laki 

sifatnya selalu mendapat asobah selamanya, saudara 

perempuan seayah dan seibu 1/2 jika sendirian, 2/3 jika 2 

orang atau lebih, dan sisa jika disertai laki-laki, 

saudara laki-laki seayah dan seibu sisa selamanya, saudara 

perempuan seayah 1/2 jika sendirian, 2/3 jika 2 orang atau 

lebih, dan sisa jika disertai laki-laki, saudara laki-laki 

seayah sisa selamanya, saudara seibu baik laki-laki atau 

perempuan 1/6 jika sendirian dan 1/3 jika 2 orang atau 

lebih dibagi rata”. 

 

Scene 5: EXT -  BACKGROUND–DAY 

“Menampilkan karakter Fiqih dan KHI, dan seluruh anggota 

keluarga yang menjelaskan tentang seseorang yang mendapat 



jatah warisan tetapi dia lebih memberikannya kepada orang 

lain selanjutnya ditampilkan harta berupa rumah uang, 

mobol, tanah untuk memperjelas penjelasan yang 

disampaikan”. 

 

VO: “Diiringi backsound,hukum islam mengenal cara 

pembagian waris yang disebut takharuj atau tashalu syariat 

islam memperbolehkan salah seorang ahli waris menyatakan 

diri tidak akan mengambil hak warisnya dan bagianya itu 

akan diberikan kepada ahli waris yang lain dipertegas oleh 

umar Ra memerintahkan kembalikanlah penyelesaian perkara 

diantara sanak saudara sehingga mereka dapat mengadakan 

perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu 

menimbulkan perasaan tidak enak didalam KHI pembagian 

warisan dengan cara damai (Suhl) ini terdapat didalam 

pasal 183, disampaikan ummu muhammad diperiksa oleh ustad 

muaffah harta waris selain berupa uang pembagianya dengan 

cara kesepakatan keluarga atau akad suhl atau perdamaian, 

jenis harta yang ditinggalkan bisa disepakatkan dihitung 

dalam bentuk uang sesuai dengan dipatokkan harganya”. 

 

“Menampilkan dua karakter yaitu fiqih dan KHI yang 

menjelaskan tahap-tahap pembagian warisan”. 

 

VO: “Diiringi backsound, sebelum masuk pada contoh berikut 

hal-hal yang harus dilaksanakan sebelum pembagian warisan 

yang pertama kumpulkan anggota keluarga yang berhak 

menerima harta warisan yang kedua kumpulkan dan hitung 

jumlah harta yang ditinggalkan yang ketiga hitung biaya 

mengurus jenazah, yang keempat hitung biaya membayar 

hutang, yang kelima pembayaran wasiat (Jika ada), yang 

keenam dan yang keenam pembagian warisan”. 

 

“Menampilkan karakter fiqih dan background dan berisi 



tulisan berupa ajakan” 

 

VO: “Diiringi backsound, untuk lebih jelas perhatikan 

contoh berikut ini”. 

Scene 6: EXT -  BACKGROUND–DAY 

“Menampilkan tirai yang terbuka dan muncul karakter fiqih 

dan penje;asan untuk masuk pada contoh pertama”. 

 

VO: “Diiringi backsound, contoh pertama pembagian ahli 

waris menurut fiqih”. 

 

“Menampilkan beberapa karakter untuk menjelaskan contoh 

secara fiqih”. 

 

VO: “Diiringi backsound, seorang suami meninggalkan 

anggota keluarga sebagai berikut: ayah, ibu, seorang 

istri, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan”. 

 

“Menampilkan harta karun dan uang untuk menjelaskan jumlah 

harta yang ditinggalkan si mayyit” 

 

VO: “Diiringi backsound, jumlah seluruh sisa harta setelah 

pengurusan jenazah selesai dan semuanya sudah dihitung dan 

dirupiahkan adalah sebesar 96 juta rupiah”. 

 

“Menampilkan papan tulis dan tulisan yang menjelaskan 

jawaban dari contoh”. 

VO: “Diiringi backsound,beda antara laki-laki dan 

perempuan adalah pembagian untuk laki-laki dihitung 2x 

lipat dari perempuan dan pembagian untuk perempuan 

jumlahnya dihitung 1 per orang, nah... maka dari contoh 

yang telah disebutkan dapat ditetapkan pembagian ahli 

waris sebagai berikut”. 

“Menampilkan jawaban dari contoh fiqih”. 



VO: “Diiringi backsound, jadi untuk mencari jumlah 

pembagian untuk 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak 

perempuan adalah sebagai berikut: ayah 1/6, ibu 1/6, istri 

1/8 dan ketiga anaknya asobah atau harta sisa”. 

“Menampilkan lembar peritungan”. 

VO: “Diiringi backsound, untuk mengetahui pembagian 

masing-masing, pertama kita mencari KPK dari 1/6, 1/6, dan 

1/8. 1/6 adalah: 6,12,18,24 jumlahnya adalah 4, 1/6 lagi 

adalah: 6, 12, 18, 24 jumlahnya juga 4, 1/8 adalah 8,16,24 

jadi jumlahnya 3. jadi KPK nya adalah 24. 

 

Scene 7: EXT -  BACKGROUND–DAY 

“Menampilkan jeda, selanjutnya melanjutkan jawaban 

perhitungan dari pembagian ahli waris”. 

 

“Menampilkan seluruh proses perhitungan pembagian ahli 

waris”. 

 

“Menampilkan tirai dan karakter KHI beserta keterangan 

untuk memasuki contoh kedua”. 

 

VO: “Diiringi dengan backsound, contoh kedua Pembagian 

ahli waris menurut KHI”. 

 

Scene 8: EXT -  BACKGROUND–DAY 

“Menampilkan anggota keluarga yaitu seorang istri, suami, 

ayah, ibu, seorang anak perempuan dan 2 orang anak laki-

laki”. 

 

VO: “Diiringi dengan backsound, seorang istri meninggal 

dunia meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut: ayah, 

ibu, seorang suami, satu orang anak laki-laki, anak 

perempuan pertama dan anak perempuan kedua”. 



 

“Menampilkan kotak harta dan uang serta penjelasan sisa 

harta yang ditinggal oleh si mayyit”. 

 

VO: “Diiringi dengan backsound, jumlah seluruh harta 

setelah seluruh proses pengurusan jenazah selesai adalah 

96 juta rupiah”. 

 

“Menampilkan papan tulis dan penjelasan”. 

 

VO:“Diiringi dengan backsound, jawaban dan keterangan, 

beda antara ahli waris secara fiqih dan KHI adalah didalam 

fiqih tidak ada harta gono-gini sedangkan pada KHI sebelum 

pembagian ahli waris harta si mayyit harus dibagi terlebih 

dahulu karena memakai prinsip harta bersama, nah...dari 

contoh yang telah disebutkan maka dapat ditetapkan ahli 

waris sebagai berikut”. 

 

“Menampilkan papan tulis dan penjelasan”. 

 

VO: “Diiringi dengan backsound,ayah memperoleh 1/6, karena 

anaknya memiliki keturunan, jika ayah tidak memiliki cucu 

maka dia mendapat 1/3, ibu memperoleh 1/6, karena dia 

memiliki cucu, jika ibu tidak memiliki cucu maka ibu 

memperoleh 1/3, suami memperoleh 1/4 karena memiliki 

keturunan, jika tidak ada keturunan maka memperoleh 1/2, 

anak laki-laki 1 asobah, anak perempuan pertama asobah, 

anak perempuan ketiga asobah”. 

 

Scene 9: EXT -  BACKGROUND–DAY 

“Menampilkan buku catatan ada uang dan keterangan yang 

menjelaskan pembagian harta gono gini sebelum diwariskan”. 

 

VO: “Diiringi dengan backsound, setelah dihitung jumlah 



harta yang ditinggalkan adalah sebesar 96 juta rupiah 

setelah dibagi harta si mayyit dengan suamimaka harta si 

mayyit yang wajib diwariskan adalah sebesar 48 juta 

rupiah”. 

 

“Selanjutnya menampilkan seluruh proses perhitungan 

pembagian harta waris dari awal sampai akhir”. 

 

“Menampilkan papan tulis yang berisi keterangan hasil 

akhir dari perhitungan pembagian warisan”. 

 

VO: “Diiringi dengan backsound,jadi pembagian secara KHI 

suami mendapatkan uang sebesar 48 juta rupiah milik 

sendiri, dan mendapat warisan dari istri sebesar 12 juta 

rupiah”. 

 

“Menampilkan box kado terbuka diatas tangan yang berisi 

ucapan sekian video yang ditampilan”. 

 

VO: “Diiringi dengan backsound, sekian dari video edukasi 

ini semoga bermanfaat”. 

 

Scene 10 : EXT -  BACKGROUND–DAY 

“Menampilkan foto penulis dan pembuat video”. 

“Menampilkan tulisan berupa ucapan kepada pembimbing 1 dan 

2”. 

”Menampilkan logo dan ucapan terimaksih kepada pengadilan 

agama kota palembang”. 

“Menampilkan logo dan ucapan terima kasih kepada program 

studi teknologi informatika multimedia digital”. 

“Menampilkan logo dan ucapan terima kasih kepada jurusan 

teknik komputer”. 

“Menampilkan logo dan ucapan terima kasih kepada 

politeknik negeri sriwijaya”. 



“Menampilkan copyright@2019”. 

 

DATA KUESIONER  
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