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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan  hasil penelitian ini, dapat diambil beberapa kessimpulan 

yaitu : 

1. Stadium paling dini ketika suatu kehamilan dapat dikenali dengan 

pemeriksaan USG yaitu pada kehamilan lima minggu. Lokasi kantong 

kehamilan merupakan bukti pertama terjadinya kehamilan. Kantong 

kehamilan sering dapat dikenali dalam uterus setelah lima minggu terjadi 

amenore. Semua kehamilan harus dapat dikenali setelah enam minggu. 

Dengan peranan alat ini, dapat mengetahui kondisi rahim karena alat yang 

digunakan dalam pemeriksaan Ultrasonografi (USG) ini ada tiga jenis 

(transducer, monitor, dan mesin USG). Tiga jenis alat tersebut saling 

berhubungan satu sama lain. Ketika salah satu alat yang disebut dengan 

transducer ini ditempelkan di sekitar perut ibu hamil maka dia akan 

memberikan gambaran berupa gelombang suara ultrasonik terhadap isi perut 

(rahim) yang kemudian akan dikirim melalui kabel ke dalam mesin USG. 

Mesin USG tersebut akan memproses gelombang suara ultrasonik dari apa 

yang dihasilkan oleh transducer, gelombang suara ultrasonik tersebut 

didalam mesin USG akan diproses. 

2. Perkembangan ilmu teknologi modern tidak dapat mengubah ketentuan 

panjang pendeknya masa ‘iddah yang telah ditetapkan serta dijelaskan Al-
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Qur’an dan Hadits. Al-Shatibi menjelaskan hal-hal dalam kategori ibadah 

sepert, thaharah  shalat,  puasa,  zakat,  haji,  dan  ketentuan-ketentuan  pasti  

dalam bagian warisan adalah tiada tempat bagi manusia untuk menggunakan 

peran akal dalam mencari alasan dan hikmahnya. Meskipun ada keyakinan 

bahwa rahim  wanita yang dicerai itu bersih dan diantara suami-istri tidak 

mungkin rujuk kembali. Dengan demikian, masalah ‘iddah dalam ajaran 

islam ini  adalah  bersifat ta’abbudi  (pengabdian diri kepada Allah) dan 

bukan bersifat ta’aqquli (sebab dan alasan) . Pada saat-saat tertentu ketika 

seorang wanita yang ditalak masuk kedalam kategori  ‘iddah  wanita yang 

siklus haidhnya tidak teratur dan wanita monopouse  maka disnilah letak 

salah satu peranan USG dalam menentukan lama ‘iddahnya wanita 

tersebut 

B. Saran 

1. semakin berkembangnya zaman maka semakin berkembang juga 

teknologi dan teknologi menjadi  peranan penting dalam memberikan 

kemudahan di kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan.  

2. Syariat yang telah ditetapan Allah SWT adalah sebagai aturan yang 

bertujuan untuk menjaga kemaslahatan  hamba-Nya, baik untuk individu 

maupun terhadap individu yang lain, tidak ada alasan  manusia yang 

bertakwa untuk melanggar ketentuan dan  perintah Allah SWT termasuk 

keinginan untuk tidak melaksanakan ‘iddah. Sebagai pengguna tenologi 

kita juga harus teliti dalam menempatkan peranan teknologi tersebut 
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khususnya bagi umat islam agar tidak bertentangan dengan syariat yang 

telah ditetapan Allah SWT dan Rasul-Nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


