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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Iddah 

1. Pengertian „Iddah 

Perempuan yang bercerai dari suaminya, wajib menjalani masa  „iddah, 

yaitu masa dimana ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.
1 

Kata „iddah 

diambil dari kata ‚al-„adad‛ atau bilangan, karna maknanya mengandung 

pengertian bilangan (Quru‟) dan bulan, menurut kebanyakan.
2 

Menurut istilah, 

kata „iddah adalah sebutan atau nama bagi suatu masa dimana seorang wanita 

menanti atau menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggal mati oleh 

suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, 

atau berakhirnya beberapa Quru‟, atau berakhirnya beberapa bulan yang telah 

ditentukan.
3
 

Dalam kamus Lisanul „Arab menurut bahasa kata iddah berasal dari kata 

Al-„adad. Sedangkan kata al-„adad merupakan bentuk masdar dari kata kerja 

ya‟uddu yang berarti menghitung. Kata al-„adad memiliki arti dan ukuran dari 

sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama‟ dari kata al-adad 

adalah al-adad begitu pula bentuk jama‟ dari kata iddah adalah al-„idad. Dan 

dikatakan juga bahwa seorang perempuan telah beriddah karena kematian 
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suaminya atau talak suami kepadanya.
4
 

Secara terminologi diartikan:  

 
 

Artinya: Masa yang mesti dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dari 

suaminya) untuk mengetahui bersihnya rahimnya dari kehamilan.
 5

 

Golongan Hanafiyah mendefinisikan „iddah dengan: 

 

Artinya: Suatu batas waktu yang ditetapkan (bagi wanita) untuk mengetahui 

sisa-sisa dari pengaruh pernikahan atau persetubuhan. 6 

2. Dasar Hukum‟Iddah 

„Iddah diwajibkan secara syari‟at berdasarkan Al-Qur‟an, sunnah, dan 

ijma‟.
7
Di dalam Al-Qur‟an, ayat-ayat yang digunakan sandaran tentang konsep 

„iddah ada empat ayat pokok yakni surah Al-Baqarah ayat 228, Al-Baqarah ayat 

234, Al-Ahzab ayat 49 dan At-Thalaq ayat 4.
8
 

Istri yang akan menjalani „iddah ditinjau dari segi keadaan waktu 

berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut.
9
 

1. Kematian suami 

„Iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya, baik telah digauli atau 
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belum. „iddah nya adalah empat bulan sepuluh hari.  Dalilnya sebagaimana yang 

disebutkan di dalam firman Allah:
10

 

                             

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan 

dirinya (ber‟iddah) empat bulan sepuluh hari.(Q.S. Al-baqarah: 

234).
11

 

2. Sudah dicampuri dan dalam keadaan hamil 

„iddah perempuan yang sedang hamil adalah melahirkan anak, 

sebagaimana firman Allah SWT:
12

 

              

Artinya: dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah 

sampai mereka melahirkan kandungannya.(Q.S. At-Thalaq: 4) 
13

 

3. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan masih dalam masa haid. 

Perempuan yang telah bergaul dengan suaminya dan masih menjalani masa haid 

„iddah nya adalah tiga quru‟.Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah 

SWT:
14
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Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga 

kali quru'.tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan 

Allah dalam rahimnya.(Q.S. Al-baqarah: 228).
15

 

4. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan  telah  terhenti haidnya. 

Perempuan yang sudah digauli suaminya, tidak dalam keadaan hamil dan sudah 

terhenti masa haidnya, „iddah nya adalah tiga bulan. Dasarnya adalah firman 

Allah surat Ath-Thalaq (65) ayat 4:
16

 

                                   

Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di 

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 

iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu 

(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.(Q.S. Ath-thalaq:4).  

5. Istri yang belum dicampuri 

Syarat diwajibkannya „iddah yaitu istri sudah bergaul dengan suami.Bagi 

seorang wanita muslimah yang belum digauli suaminya, maka berdasarkan 

ijma‟ fuqoha‟ tidak mempunyai kewajiban menjalani masa „iddah. Sesuai 

dengan firman Allah SWT.
17

 

                                

                          

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum 
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kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 

„iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah 

mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- 

baiknya.(Q.S. Al-Ahzab: 49)
18

 

Dan Rasulullah SAW juga bersabda : 

ِح   ُت ْم ِح ُت   ِح ْم اَل اَل ٍة   اَل ِح ُّل   اَل  لاَلى  ُت ِح ِهَّلل   اَل ْم   اْم ِح ِح   اَل اْم اَل ْم ِح   ِح اِهَّلل لاَلى  ِح ِهَّلل  ااَل اَل اٍة   اَل اَل ِح   اَل ْم اَل   اَل ِّي ٍة  عاَل   اَل ْم ٍة  عاَل

ً    اَل ْم ُت ٍة   اَل ْم اَل اَل اَل  شْم عاَل   اَل

Artinya: Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan 

hari akhirat untuk berkabung terhadap kematian seseorang yang 

melebihi masa tiga hari, kecuali terhadap kematian suami yang 

berjalan selama empat bulan sepuluh hari.
19

 

Fatimah bint al-Qays berkata : Suami saya mentalak tiga saya, maka 

saya ingin pindah, selanjutnya saya mendatangi Nabi, Nabi bersabda‚ 

“pindahlah ke rumah anak pamanmu, „Amr bin Ummil Maktum serta ber‟iddah 

lah disana”.
20

 

Sedangkan dari ijma‟ adalah kesepakatan seluruh ulama‟ tentang 

wajibnya „iddah ini, mereka tidak ada yang berbeda tentang wajibnya „iddah, 

perbedaan mereka hanya dari aspek macam-macam „iddah.
21

 Redaksi ayat 228 

dalam surah Al-Baqarah bukan dalam bentuk perintah, tetapi bentuk berita. 

Redaksi semacam ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa Al-Qur‟an 
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dalam memerintahkan sesuatu, ini dinilai lebih kuat daripada redaksi yang 

menggunakan gaya perintah. Berita ini menunjukkan perintah untuk 

melaksanakan „iddah.
22

 

Pada ayat 228 mengandung perintah Allah bagi wanita yang ditalak 

setelah dicampuri, maka masa „iddahnya adalah menunggu tiga kali quru‟. 

Sedangkan bagi wanita yang belum dicampuri tidak ada masa „iddah baginya.
23

 

Kata ات  ص  adalah bermakna menunggu, yaitu masa tunggu bagi wanita 

yang sedang menjalankan „iddah. ات  ص  disini adalah berita yang bermakna 

perintah, yaitu berita tentang hukum syara‟. Maka jika  terdapat wanita yang 

ditalak kemudian ia tidak melaksanakan „iddah, maka ia dianggap tidak 

melaksanakan perintah syari‟at, kedudukan menunggu disini adalah merupakan 

suatu kewajiban.
24

 

Kemudian pada lafaz  

Seorang istri tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari  suaminya, yakni 

janin yang mungkin dari kandungannya, atau haid dan suci yang dialaminya 

karena hal tersebut dapat memperlambat masa tunggu bagi wanita sehingga 

memperpanjang kewajiban suaminya memberinya nafkah atau mempercepat 

masa tunggu sehingga wanita yang dicerai itu dapat menikah lagi.
25

 

6. „Iddah wanita yang tidak haid 
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Wanita yang tidak haidh, baik karena belum pernah haidh atau sudah 

manopause. Bagi wanita yang seperti ini masa „iddahnya adalah tiga bulan, 

seperti dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya: 

                             

                         

      

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di 

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 

iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu 

(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-

perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka 

melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada 

Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam 

urusannya.(Q.S. Ath-thalaq : 4)
26

 

 

3. Masa Haid dan Masa Suci 

Para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya masa haid, menurut 

syafii dan ahmad paling sedikitnya haid adalah sehari semalam dan paling lama 

adalah limabelas hari. Sedangkan menurut Abu Hanifah paling sedikit tiga hari 

tiga malam dan jika kurang dari itu disbut darah fasad dan paling lama haid adalah 

sepuluh hari. Menurut Maliki tidak ada batasan minimal dan batas maksimal bagi 

haid, walau hanya keluar satu tetes sudah terhitung haid.
27

  

Sedangkan sedikitnya masa suci diantara haid menurut jumhur ulama 

adalah limabelas hari. Karena dalam satu bulan biasanya perempuan mengalami 
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siklus haid dan suci, sedangkan maksimal haid adalah limabelas hari sehingga 

minimal suci adalah limabelas hari juga.
28

  

 

 

Menurut hanabilah sedikitnya suci diantara haid adalah tigabelas 

hari.Seperti yang diriwayatkan Ahmad dari ‟Ali,” sesengguhnya seorang 

perempuan yang ditalak suaminya datang kepada Ali. Dia berkata bahwa sedang 

haid dihari yang ketigabelas.
29

 

3. „Illat „Iddah 

Secara bahasa, al-„illat berarti penyakit, dan alasan yang mendorong 

dilakukannya suatu perbuatan. Atas dasar  arti-arti  tersebut,  kemudian ulama‟ 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-„illat secara bahasa adalah: 

                                      

Artinya: Sesuatu yang dari wujudnya menyebabkan wujud yang lain berdasarkan 

akal.
30

 

Sedangkan secara istilah, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan „illat adalah: 

Artinya: Sifat yang Syari‟ menyandarkan hukum menggantungkan, dan 

menegakkan tanda-tanda atasnya.
31

 

Perbedaan antara „illat, sebab, dan hikmah dapat dilihat dari pembatasan 
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yang dibuat oleh ulama‟ yakni: 

 „Illat adalah : 

Artinya: Sifat yang bersesuaian, tampak, dan tetap yang syari‟ menggantungkan 

ketetapan hukum atasnya.
32

 

Sedangkan yang dimaksud dengan sebab adalah: 

Artinya: Sifat yang tampak dan tetap yang syari‟ menggantungkan ketetapan 

hukum atasnya, baik ia bersesuaian atau tidak‛.
33

 

Sedangkan yang dimaksud dengan hikmah adalah: 

Artinya: Suatu akibat atas ikatan hukum dengan „illat atau sebabnya, dari 

sisi perolehan kegunaan dan penolakan terhadap kesulitan.
34

 

„Illat hukum adalah sifat yang ditentukan oleh syari‟ sebagai pertanda 

dalam penetapan suatu hukum, sehingga syari‟ menetapkan keterkaitan suatu 

hukum dengan sifat tersebut. Apabila sifat itu ada, maka hukum pun ada, dan 

apabila sifat itu tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Sifat inilah yang diduga 

dapat mencapai kemashlahatan yang dikehendaki syari‟.
35

 

Kemaslahatan itu berbeda kualitas dan tingkatannya dari segi kejelasan 

dan ukurannya.Adakalanya kemaslahatan itu bersifat jelas dan dapat diukur, 
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dalam artian berlaku untuk semua orang.Adakalanya kemaslahatan itu tidak 

jelas dan tidak bisa diukur, sehingga sulit ditangkap oleh nalar mukallaf. 

Adapun perbedaan antara „illat dengan sebab berdasarkan penjelasan 

sebelumnya terletak pada munasib (bersesuaian). Apabila bersesuaian, ia 

disebut „illat, sedangkan sebab mencakup sifat yang bersesuaian dan yang tidak 

bersesuaian. Dengan kata lain, setiap „illat adalah sebab, dan sebaliknya, tidak 

setiap sebab itu „illat. Karena sebab lebih umum dari „illat.
36

 Makna munasabat 

disini adalah bahwa sifat yang disebutkan merupakan ikatan dan dasar penetapan 

hukum.
37

 

Untuk perbedaan antara „illat dan hikmah, ulama‟ Ushul Fiqih 

mengemukakan contoh. Apaila seorang mukallaf melakukan perjalanan (safar), 

maka diperbolehkan baginya meringkas sholat yang empat raka‟at menjadi dua 

raka‟at, Kebolehan meringkas sholat ini ditetapkan atas dasar safar yang 

dilakukan. Safar ini merupakan sifat yang nyata dan dapat diukur.Artinya, 

berlaku untuk setiap orang.Safar inilah yang diduga keras sebagai penyebab 

munculnya mashaqqah (kesulitan) yang akan ditemui dalam melaksanakan 

shalat empat rakaat. Sifat safar inilah yang ditetapkan ulama‟ Ushul Fiqh sebagai 

„illat hukum kebolehan meringkas sholat.
38

 

Adapun mashaqqah adalah suatu kemaslahatan yang ingin dicapai 

syari‟. Mashaqqah inilah yang disebut dengan hikmah. Akan tetapi, tingkat 

kesulitan (mashaqqah) tersebut tidak sama untuk setiap orang. Sehingga ulama‟ 
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ushul fiqh menetapkan bahwa hikmah tersebut sulit untuk diukur.
39

 Menurut Ali 

Hasab Allah, ulama‟ sepakat bahwa hukum bergantung pada sebab atau „illat. 

Ada dan tiadanya hukum bergantung pada sebab dan „illat. Akan tetapi mereka 

berbeda pendapat tentang hikmah yang dijadikan sandaran hukum.
40

 

Ulama‟ ushul fiqh  berbeda  pendapat  tentang ta‟lil al ahkam dengan 

hikmah  menjadi  tiga:  Pertama,  pendapat  yang  melarang  ta‟lil al ahkam 

dengan hikmah secara mutlak. Kedua, pendapat yang membolehkan ta‟lil al 

ahkam dengan hikmah secara mutlaq. Ketiga, pendapat yang membolehkan 

ta‟lil al ahkam dengan  hikmah,  jika  hikmah  tersebut  memiliki  sifat  yang 

jelas. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan ta‟lil al ahkam dengan hikmah.
41

 

Pendapat pertama menyatakan bahwa hikmah tidak dapat dijadikan „illat hukum 

secara mutlak, baik hikmah itu dapat diukur maupun tidak. Pendapat ini 

menurut Imam Al-Amidi (tokoh ushul  fiqh madzhab syafi‟i) dianut oleh jumhur  

ulama‟ Ushul Fiqh.
42

Alasan  mereka  dalam  menolak  hikmah  sebagai „illat 

hukum adalah karna hikmah itu sendiri ada kalanya bisa diukur, adakalanya 

tidak. Disamping itu, hikmah adakalanya dapat ditangkap dengan jelas dan 

adakalanya tidak. Suatu sifat yang mengandung ketidakpastian seperti ini, 

menurut kesepakatan ulama‟ ushul fiqh tidak dapat dijadikan „illat.
43

 

Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, Imam al- Baidawi, 

Imam Fakhruddin ar-Razi (ketiganya tokoh ulama‟ ushul fiqh madzhab syafi‟i), 

dan Ibnu Taimiyah (tokoh ushul fiqh madzhab Hanbali). Menurut mereka, 
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hikmah boleh dijadikan „illat hukum secara mutlak, baik hikmah itu bisa diukur 

atau tidak. Alasan yang mereka kemukakan adalah kebalikan dari alasan yang 

dikemukakan oleh jumhur ulama‟ ushul fiqh yang tidak memperbolehkan hikmah 

sebagai „illat hukum. Menurut mereka hikmah itu bisa diukur dan jelas. 

Ketidakjelasan hikmah pada suatu hukum bagi sebagian ulama‟ ushul  fiqh 

hanyalah karena ketidakjelian dan kekurangtajaman analisis mereka.
44

 

„Illat hukum adalah sifat yang ditentukan oleh syari‟ sebagai pertanda 

dalam penetapan suatu hukum, sehingga syari‟ menetapkan keterkaitan suatu 

hukum dengan sifat tersebut. Apabila sifat itu ada, maka hukum pun ada, dan 

apabila sifat itu tidak ada, maka hukum pun tidak ada. Sifat inilah yang diduga 

dapat mencapai kemashlahatan yang dikehendaki  syariat. 

Suatu „illat menurut mereka mengandung suatu kemaslahatan dan 

sekaligus menolak suatu kemafsadatan. Mencapai kemaslahatan  dan  menolak 

suatu kemafsadatan itu sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ulama‟ ushul 

fiqh adalah hikmah suatu hukum. Oleh sebab itu, menjadikan hikmah sebagai 

„illat hukum dibolehkan.
45

 

Pendapat ketiga dikemukakan oleh Ibnu Hajib (ulama ushul fiqih 

madzhab Maliki), dan salahsatu pendapat di kalangan ulama‟ madzhab Hanbali. 

Mereka membedakan antara hikmah yang jelas serta dapat diukur dan hikmah 

yang sulit ditangkap serta sulit diukur.Hikmah yang jelas dan dapat diukur, bisa 

dijadikan „illat suatu hukum, sedangkan hikmah yang sulit ditangkap dan sulit 

diukur tidak bisa dijadikan „illat suatu hukum. Alasan mereka adalah bahwa 
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ulama ushul fiqih sepakat menyatakan bahwa yang dapat dapat dijadikan „illat 

itu adalah suatu sifat yang jelas dan dapat diukur. 
46

 

Merujuk ke bahasa Arab, asal kata hikmah punya beberapa arti (lafazh 

musytarak). Dalam Lisan al-Arab, Ibn Manzhur menyebut hikmah itu al-

qadha, artinya memutuskan. Sedang di al-Mu‟jam al-Wasîth, hikmah berasal 

dari kata hakama, bermakna melarang atau menghalangi (mana‟a). Hukum itu 

dikatakan tegak jika menghalangi seseorang berbuat kezhaliman. Selanjutnya, 

hikmah juga bermaksud adil dalam memutuskan sesuatu. Hikmah adalah 

mengetahui hakikat segala sesuatu apa adanya, dan mengamalkan apa yang 

terkandung di dalamnya (Mu‟jam Taj al-Arus).
47

 

Hikmah memungkinkan manusia yang memilikinya berbudi pekerti 

luhur serta melakukan perbuatan terpuji.
48

 

Hikmah juga dapat bermakna filosofis, sebagaimana dikemukakan 

Muhammad Rasyid Ridla.Menurutnya, hikmah adalah pengetahuan  mengenai 

akibat dan hakikat yang terdapat dalam sesuatu serta pengetahuan tentang 

hakikat, manfaat, dan faidah dari sesuatu itu.Pengetahuan tersebut mendorong 

atau memotivasi pemiliknya untuk melakukan sesuatu yang baik dan terpuji 

secara benar dan baik.
49

 

Hikmah secara etimologis berarti mengetahui keunggulan sesuatu 

melalui suatu pengetahuan, sempurna, bijaksana, dan sesuatu yang  tergantung 
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padanya akibat sesuatu yang terpuji.
50 

Dalam ushul fiqh permasalahan  hikmah  dibahas  ketika  ulama ushul 

fiqh membicarakan sifat-sifat yang bisa dijadikan „illat hukum. Hikmah juga 

digunakan di kalangan ahli tarekat dalam arti pengetahuan tentang rahasia Allah 

SWT. 

Pengertian terminologis terhadap hikmah yang dikemukakan ulama‟ 

Ushul Fiqih adalah suatu motivasi dalam pensyari‟atan hukum dalam rangka 

mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemafsadatan‛. Misalnya, 

perzinahan diharamkan dalam rangka memelihara keturunan, dan untuk itu 

disyari‟atkan hukuman dera atau rajam; meminum minuman keras 

diharamkan dalam rangka memelihara akal, dan untuk itu disyari‟atkan 

hukuman dera.
51

 

Berdasarkan  hasil  induksi  ulama ushul fiqih  terhadap  sejumlah nash 

seluruh hukum yang disyari‟atkan oleh syari‟ (pembuat hukum; Allah SWT 

dan RasulNya) bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia,  yaitu  untuk 

memperoleh manfaat bagi mereka atau untuk menghindarkan dan menolak 

kemafsadatan dan kemudharatan dari mereka
52

 

„iddah sebagai perintah yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadis 

tentunya mengandung rahasia manfaat (hikmah). Hikmah „iddah adalah  untuk 

menghormati akad nikah, karena nikah bukanlah suatu  permainan  yang 

mudah diikat dan diputuskan. Nikah adalah sesuatu yang sakral, merupakan 
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sunnah nabi SAW serta bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
53

 Ada beberapa 

hikmah „iddah sesuai dengan macam-macam „iddah yang ditetapkan oleh 

syara‟ sebagai berikut: 

1. Hikmah „iddah thalaq raj‟i 

Istri yang ditalaq dengan thalaq raj‟i mengandung suatu hikmah yang 

tertuju pada tiga hak : hak suami yang mentalaq, hak anak dan hak istri. Suami 

mempunyai hak untuk ruju‟ sampai tiga kali suci, agar suami berpikir kembali 

ruju‟, untuk hak anak bisa dipertemukan ayah daqn keluarganya sehingga 

nasab tidak kabur dan meninggalkan hak warisan. Sementara hak istri adalah 

untuk mengetahui dalam masa „iddah isri hamil atau tidak.
54

 

„iddah istri  yang ditalaq raj‟i adalah  tiga  kali quru‟ Hikmahnya  adalah 

untuk mengetahui bersihnya rahim, karna dengan menunggu selama tiga bulan 

bisa diketahui gejala-gejala kehamilan sehingga tidak terjadi pencampuran 

nasab.
55

 

2. Hikmah tidak adanya „iddah bagi istri yang belum dicampuri 

Istri yang belum dicampuri tidak ada  „iddah nya karena tidak  ada 

keraguan atas kehamilannya. 

3. Hikmah „iddah hamil 

Masa „iddah bagi istri yang hamil adalah sampai ia melahirkan. Karna 

seandainya istri menikah lagi ketika dalam keadaan hamil, maka terjadi 
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kekacauan dalam garis keturunan, janin yang dikandung masih hak suami yang 

pertama, maka suami baru akan menanamkan benihnya pada tanaman orang 

lain. sebagaimana dalam hadis Nabi 

 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami An-Nufaili telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq 

telah menceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib dari Abi 

Marzuq dari Hanas As-Shon‟ani dari  Ruwaifi‟ bin Tsabit Al-Anshori 

dari Rasulullah SAW bersabda: tidak halal bagi seorang yang 

beriman kepada Allah dan  hari akhir untuk menyiramkan airnya 

(maninya) pada tanaman orang lain‛. (H.R. Abu Dawud).
56

 

 

4. Hikmah „iddah kematian 

Hikmah „iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah merupakan 

pernyataan kesedihan atas meninggalnya suami dan menghilangkan tradisi 

jahiliyah yang menetapkan masa berkabung selama satu tahun, serta 

menentukan istri tersebut dalam keadaan hamil atau tidak jika istri sudah 

digauli.
57

 

Masa „iddah kematian itu merupakan masa untuk menampakkan rasa 

bersedih karena kehilangan nikmatnya pernikahan bagi seorang  istri. Pada masa 

hidupnya, suami bisa melindungi, mengasihi, memberi nafkah, pakaian, dan 

tempat tinggal. Maka ketika istri ditinggal mati suami, istri wajib melaksanakan 
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„iddah untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat tersebut.
58

 

Pada   masa‟iddah   kematian,   istri   harus   melaksanakan ihdad 

(berkabung) tidak memakai perhiasan, wangi-wangian, dan celak untuk 

menghormati dan menghargai kematian suaminya, dengan mengingat kebaikan 

dan memaafkan kesalahannya. 

Para mufassir menganalisa hikmah „iddah secara global sebagai berikut: 

a. Untuk  mengetahui baraatur rahim  (bersihnya  rahim  dari  

janin) sehingga tidak terjadi percampuran nasab. 

b. Sebagai suatu ibadah dalam melaksanakan perintah Allah 

terhadap muslimah-muslimah. 

c. Mengandung nilai penghormatan kepada suami yang telah 

meninggal, dan untuk menunjukkan rasa duka cita atas 

meninggalnya sang suami sebagai tanda pengakuan atas 

kebaikan suami. 

d. Memberikan peluang ruju‟ bagi pria dan wanita selama 

masa tunggu ini. 

e. „iddah bagi perempuan sebagai pujian akan kebesaran 

persoalan pernikahan dimana pernikahan tidak dipandang 

sempurna, melainkan harus menunggu masa yang telah 

ditentukan. Sebab  kalau tidak demikian, pernikahan akan 

menjadi laksana mainan anak-anak, aqad nikah bisa terjadi 
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dalam satu jam.
59

 

4. Jangkauan Wilayah Ijtihad tentang Ayat-ayat „iddah 

Ayat-ayat Al-Qur‟an dapat dibagi dalam dua bagian: 

1. Nash yang Qath‟i 

Yaitu  nash  yang  tegas  dan  jelas  maknanya,  tidak  bisa  dita‟wil tidak 

mempunyai makna yang lain, dan tidak tergantung pada hal-hal lain di luar nas} 

itu sendiri.Jadi maknanya jelas dan tegas, menunjukkan arti dan maksud 

tertentu, serta dalam memahaminya tidak memerlukan ijtihad.
60

 

2. Nash yang Zhanni 

Yaitu  nash yang  menunjukkan  suatu  makna  yang  dapat  dita’wil atau 

nash yang mempunyai makna lebih dari satu, baik karna lafadznya mushtarak 

(homonim) ataupun karena susunan kata-katanya dapat dipahami dengan 

berbagai cara, seperti dilalah isyaratnya, iqtidhanya, dan sebagainya.
61

 

Para  ulama ushul fiqh telah  sepakat  bahwa  sesungguhnya  tidak ada 

lapangan ijtihad dalam hal-hal yang ada nash sharih (jelas) dan qath‟i (pasti). 

Dengan demikian, teks-teks atau nash yang telah tegas dan jelas maknanya 

(qath‟i) tidak boleh diijtihadi.
62

 

Hal-hal yang menjadi ruang lingkup ijtihad adalah sebagai berikut. 

a. Masalah-masalah  hukum  yang  melalui  nash-nash yang zhanni (penuh 

sangkaan) baik dari segi keberadaannya (thubut/wurudnya) maupun dari   
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segi   pengertian/petunjuknya   (dalalah),   yaitu   hadits   ahad. Sasaran  

ijtihadnya  adalah  dari  segi  sanad  dan  penshahihannya  serta 

hubungannya dengan hukum yang akan dicari itu. 

b. Masalah-masalah   hukum   yang   telah   ada   nash yang   qath‟i  (pasti 

keberadaannya), yaitu Al-Qur‟an dan hadis mutawatir, tetapi 

petunjuknya  (dalalah)  zhanni  Sasaran  ijtihadnya  hanya  dari  segi 

petunjuknya (dalalah). 

c. Masalah-masalah  yang  tidak  ada  nas}nya  dan  belum  terjadi  ijma‟. 

Sasaran ijtihadnya hanya dilakukan dengan menggali hukum melalui  

metode,  seperti qiyas  mashalah  mursalah,  dan  shad  al-dzari‟ah. 

Ijtihad hanya diperbolehkan pada wilayah teks-teks agama. 

d. Masalah-masalah  yang  tidak  ada  nashnya  dan  belum  terjadi  ijma‟. 

Sasaran ijtihadnya hanya dilakukan dengan menggali hukum melalui  

metode,  seperti qiyas,  mashalahah mursalah,  dan  shad  al- dhari‟ah. 

Ijtihad hanya diperbolehkan pada wilayah teks-teks agama.
 63

 

Ayat-ayat yang membahas tentang „iddah disepakati sebagai ayat-ayat 

yang qat’i, bukan yang zhanni, sehingga tidak ada lagi ruang ijtihad untuk teks-

teks tentang „iddah dalam Al-Qur‟an.
64

 

5. Konsep Ta‟abbudi dan Ta‟aqquli 

Ta‟abbudi adalah  ketentuan  hukum  di  dalam  nash  (Al-Qur‟an  dan 

Sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal. 

Dalam masalah ta’abbudi, manusia hanya menerima apa adanya dan 

                                                           
63

 Ibid., hlm. 115 
64

 Umi Chaidaroh, Op.cit. hlm. 67. 



41 
 

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut.
65

 

Adapun ta‟aqquli  adalah  ketentuan nash yang masih bisa diinterpretasi. 

Dalam masalah ta‟aqquli yang berupa ketentuan hukum islam yang bersifat 

sosial kemasyarakatan (mu‟amalah), terbuka peluang bagi manusia untuk 

menggunakan nalar atau melakukan interpretasi. Ketentuan hukum yang bersifat 

ta‟aqquli membuka kesempatan dan peluang perbedaan dalam pemahaman dan 

pengamalannya, sejauh tidak bertentangan  dari  tujuan syari‟at Islam.
66

 

Masalah-masalah mu‟amalah adalah lapangan ta‟aqquli yang paling 

dominan. Dalam  masalah ini, ketentuan  dalam nash meskipun  tegas,  dapat 

diijtihadkan.
67

 Contoh  dari  konsep  ta’aqquli  adalah  jual  beli,  nikah, thalaq 

sewa menyewa, dan jinayah. Konsep ta‟aqquli ini diformulasikan oleh Al- 

Shatibi dengan redaksi yang berupa:
68

 

                                                                  

                   

Jadi, dalam al-„adat ini terdapat tempat bagi manusia untuk menggunakan 

akal.
69

 Kemudian Imam al-Shatibi menformulasikan konsep ta‟abbudi dalam 

qaidah yang berupa:
70

 

 Jadi menurut Al-Shatibi, hal-hal dalam kategori ibadah sepert, thaharah  

shalat,  puasa,  zakat,  haji,  dan  ketentuan-ketentuan  pasti  dalam bagian 
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warisan adalah tiada tempat bagi manusia untuk menggunakan peran akal dalam 

mencari alasan dan hikmahnya.
71

 

Demikian  juga  dengan  hukum-hukum dharuriyyah yang  merupakan 

kebutuhan primer manusia untuk mempertahankan eksistensinya dan 

mengembangkan fungsinya sebagai khalifah Allah SWT di bumi. Dalam hal ini,  

ada  lima  aspek  dharuriyyah  yang  harus  dipelihara  umat  manusia,  yaitu agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua ketentuan nash dalam aspek- aspek ini 

bersifat ta‟abbudi, tidak membutuhkan intervensi akal manusia untuk     

memodifikasi     atau     mengubahnya.     Diantara     ketentuan yang 

mengandung lima aspek daruriyyah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) 

adalah larangan membunuh orang lain tanpa hak, larangan berzina, larangan 

meminum khamr, dan larangan memakan riba.
72 

Ulama Ushul fiqh sependapat 

menyatakan bahwa hukum-hukum yang berhubungan  dengan  masalah  ibadah  

mahdhah  (murni)  dan  hal-hal  yang daruriyah termasuk dalam objek 

ta’abbudi. Umat islam tidak dapat dan tidak boleh melakukan interpretasi 

terhadap nash dan hukum-hukum yang bersifat ta‟abbudi.
73

 Selain  itu  beberapa 

aspek  dalam  hukum  keluarga  (ahwal sakhsiyah) juga ada yang termasuk dalam 

kategori ta‟abbudi. Diantaranya adalah  talaq yang  dapat  diruju‟ oleh  suami  

hanya  dua  kali (QS.2:229), ketentuan tentang batas ‘iddah atau masa tunggu 

seorang istri yang dithalaq suami (QS.2.228 dan 234; QS.65.4), sanksi kafarat 

terhadap pelaku zhihar dan ila’ (QS.2.226 dan 58:2-4). Semua ini dijelaskan Allah 
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SWT secara gamblang dan terperinci. Oleh karna itu ketentuan tersebut tidak 

membutuhkan ijtihad.
74

 

Dalam kajian Hukum Islam, para ulama meletakkan ayat-ayat tentang 

„iddah termasuk dalam doamin ta‟abbudi seperti yang ditegaskan oleh asy-syatibi 

dalam kitabnya Al-Muwafaqat fi Ushulil Ahkam.
75

 

Ketentuan nas} yang bersifat ta’abbudi adalah ghair ma’qul>  al-ma’na 

atau mutlak, tidak memerlukan nalar, dan tidak dapat ditawar-tawar.Adapun nash-

nash   yang   bersifat   ta’aqquli adalah ma’qul  al-ma‟na atau   relatif, 

memerlukan pemikiran dalam pelaksanaannya supaya ketentuan-ketentuan 

hukumnya dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi 

masyarakat di setiap zaman dan tempat.
76 

Dari  segi  prosentase,  jumlah  nas}  yang  

bersifat  ta‟abbudi  jauh  lebih sedikit daripada yang bersifat ta‟aqquli. Ini 

dimaksudkan agar manusia dapat melakukan interpretasi dan ijtihad untuk 

menjawab permasalahan yang mereka hadapi dan supaya manusia dapat 

memilih dan memikirkan alternatif-alternatif yang lebih cocok dengan 

perkembangan situasi dan tempat, sehingga manusia tidak mengalami 

kesulitan dalam mengamalkannya.
77

 

B. Tinjauan Umum tentang Ultrasonografi USG) 

1. Pengertian Ultrasonografi 

Ultrasonografi sering disingkat USG, atau dalam bahasa inggrisnya 

Ultrasound adalah suatu alat untuk memeriksa organ dalam atau jaringan tubuh 
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manusia dengan menggunakan gelombang bunyi berfrekuensi sangat tinggi. 

Gelombang tersebut berada di atas daya tangkap pendengaran manusia, karna 

frekuensi bunyinya lebih dari 20.000 siklus per detik (20 KHz). Gelombang bunyi 

ini dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai efisiensi dan intensitas yang 

tinggi dalam menembus benda padat maupun cair, sehingga dapat diperoleh 

bayangan organ dalam tubuh atau jaringan tubuh pada layar monitor.
78 

2. Cara Kerja Ultrasonografi 

Gelombang USG dihasilkan oleh sebuah tranduser (alat transmisi dan 

penerima gelombang USG) yang mampu mengubah sinyal elektrik menjadi 

gelombang mekanis. Tranduser yang sama dapat pula menerima gelombang yang 

dipantulkan dan kemudian mengubahnya kembali menjadi sinyal elektrik.
79 

Sedangkan gelombang yang dihasilkan oleh tranduser mempunyai getaran 

yang frekuensinya 2 hingga 10 MHz (1 MHz sama dengan 1.000.000 siklus per 

detik). Durasi dan getaran tersebut adalah sekitar 1 mikro detik (seperjuta detik) 

yang berbeda akan mengubah gelombang tersebut dengan cara yang berbeda. 

Sebagian memantulkannya secara langsung sedangkan sebagian yang lainnya 

menghamburkan itu sebelum kembali kepada tranduser sebagai gelombang eko 

(echo). Gelombang bunyi melintas jaringan dengan kecepatan yang berbeda.
80 

Getaran USG yang dipantulkan dan terdeteksi lewat tranduser harus 

diperkuat atau diamplifikasi dalam skener. Echo yang kembali dari struktur yang 

lebih dalam tidak sekuat echo yang berasal dari jaringan yang berada di dekat 
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permukaan, sehingga memerlukan amplifikasi yang lebih besar. Skener USG 

memiliki alat kontrol yang dapat mengubah keseluruhan sensitifitas, yaitu nilai 

ambang dari instrumen tersebut disamping mengubah amplifikasi echo dari 

pelbagai kedalaman yang berlainan.
81 

Ketika echo kembali pada tranduser, gambaran dari semua jaringan yang 

sudah ada dalam berkas pancaran suara tersebut dapat direkonstruksi. Informasi 

tersebut disimpan dalam komputer dan diperhatikan melalui monitor video atau 

televisi.
82

 

3. Manfaat Ultrasonografi 

Ultrasonografi (USG) biasanya digunakan untuk berbagai macam 

pemeriksaan jaringan atau organ dalam manusia sebagai pelengkap pemeriksaan 

klinik dalam pelaksanaan asuhan penderita berbagai penyakit yang umum 

dijumpai. Namun dalam tesis ini hanya akan disebutkan fungsi ultrasonografi 

dalam bidang obstetri (kandungan), dan yang ada kaitannya dengan penulisan 

tesis ini. 

Penjelasan tentang manfaat ultrasonografi dalam tesis ini, hanya bersifat 

gambaran umum, sedangkan yang bersifat teknis dan mendetail harus dilakukan 

oleh dokter atau petugas yang ahli dalam bidang ultrasonografi. 

Ultrasonogrfai digunakan oleh dokter atau operatornya untuk: 

1. Memastikan kehamilan 

Stadium paling dini ketika suatu kehamilan dapat dikenali dengan 

pemeriksaan USG yaitu pada kehamilan lima minggu. Lokasi kantong kehamilan 
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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.
83

 

Kantong kehamilan yang kecil biasanya disebabkan oleh sel telur yang 

kosong (sel telur yang tidak mengandung embrio) dan merupakan gambaran yang 

cukup sering dijumpai.
84

 

Pada kehamilan lima sampai enam minggu, diameter terbesar kantong 

kehamilan sudah mencapai lebih 1-2 cm. Pada kehamilan delapan minggu, 

kantong tersebut sudah menempati separuh uterus. Pada kehamilan sembilan 

minggu kantong tersebut sudah mengisi dua pertiganya dan pada kehamilan 

sepuluh minggu, sudah memenuhi seluruh rongga uterus
85

 

Meskipun kantong kehamilan dapat dikenali pada kehamilan lima 

minggu, embrio pada minggu ini belum terlihat. dan akan terlihat pada usia 

kehamilan delapan minggu. jika janinnya hidup, jantung akan ditemukan berada 

pada bagian tengah embrio dan aktifitas jantung janin sudah dapat dilihat setelah 

kehamilan delapan minggu. Setelah kehamilan mencapai sembilan atau sepuluh 

minggu, kepala janin dapat dibedakan dengan bagian tubuhnya dan gerakannya 

sudah dapat dilihat. Pada kehamilan sepuluh minggu, penampakan janin sudah 

lebih menyerupai manusia. Setelah dua belas minggu, bagian tengkorak akan
 

terlihat.
86

 

2. Mengenali kehamilan tunggal atau kembar 
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Kehamilan kembar dapat dikenali pada kehamilan lima minggu dan dapat 

diketahui secara pasti pada kehamilan delapan minggu. Namun, tidak semua 

kantong kehamilan akan tetap mengandung janin yang viabel (mampu hidup). 

Setelah kehamilan mencapai usia sekitar 14 minggu, baru dapat ditentukan lebih 

dari satu janin yang viabel dan masing-masing janin tersebut tumbuh normal. Dan 

akan terlihat jelas pada kehamilan 17 minggu.
87

 

3. Memperkirakan usia kehamilan 

Jika usia kehamilan akan diperkirakan dengan menggunakan USG, maka 

pengukuran harus dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai 

standar. Banyak pilihan dalam pengukuran, disesuaikan dengan kebutuhan. 

Apabila usia kehamilan belum mencapai tujuh minggu atau antar 5-7 minggu, 

parameternya adalah ukuran atau volume kantong kehamilan.
88 

5. Mengetahui posisi plasenta dan kondisinya 

Pemeriksaan plasenta merupakan bagian esensial pada setiap pemeriksaan 

USG obstetri. Plasenta atau ari-ari merupakan organ yang esensial bagi 

kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan janin. Organ ini bisa diperlihatkan 

secara handal dan akurat lewat USG. Pada kehamilan 16 minggu, plasenta akan 

menempati separuh dari permukaan internal uterus. Pada kehamilan 36-40 

minggu, plasenta menempati ¼ hingga 1/3 dari daerah permukaan internal 

uterus.
89

 

7. Ukuran cairan ketuban 
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Lewat USG, cairan ketuban bisa diukur. Jumlah cairan ketuban yang 

berlebih maupun kurang dapat mempengaruhi kondisi janin. Mengecek lewat 

USG sangat bermanfaat untuk keperluan ini. 

8. Kelainan posisi janin 

Kelainan posisi atau letak janin seperti sungsang dan melintang juga bisa 

dipantau lewat alat canggih ini. 

9. Jenis kelamin bayi 

Bagi banyak orang, hal ini merupakan bagian terpenting dalam proses 

kontrol kehamilan antara lain : 

Menduga usia kehamilan dengan mencocokkan ukuran bayi. 

a) Menentukan kondisi bayi jika ada kemungkinan adanya kelainan 

atau cacat bawaan. 

b) Meyakinkan adanya kehamilan. 

c) Menentukan penyebab perdarahan atau bercak darah dini pada 

kehamilan muda. 

d) Mencari lokasi alat KB yang terpasang saat hamil, misalnya IUD. 

e) Menentukan lokasi janin, di dalam kandungan atau di luar rahim. 

f) Menentukan kondisi janin jika tidak ada denyut jantung atau 

pergerakan janin. 

g) Mendiagnosa adanya janin kembar bila rahimnya terlalu besar. 
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h) Mendeteksi berbagai hal yang mengganggu kehamilan, misalnya 

adanya kista, mioma.
90

 

Dengan demikian, jika hasilnya menunjukkan hasil yang tidak normal, 

maka sang ibu dapat bertindak lebih cepat untuk menyelamatkan janin. Karena 

gangguan aliran darah pada janin dapat mengakibatkan pertumbuhan janin 

terhambat dan pada keadaan yang sudah berat dapat mengakibatkan kematian.
91

 

Posisi plasenta harus diuraikan terhadap dinding uterus dan ostium 

servisis. Jika plasenta menutupi seluruh ostium servisis, keadaan ini dinamakan 

plasenta previa sentralis. Jika tepi plasenta menutupi ostium servisis, keadaan ini 

disebut plasenta previa marginalis (tetapi ostium servisis masih tertutup 

seluruhnya oleh plasenta). Jika tepi plasenta yang bawah berada di dekat ostium 

servisis, keadaan ini dinamakan plasenta letak rendah.
92

 

Plasenta previa dapat dikenali selama bulan-bulan pertama kehamilan 

juga organ ini dievaluasi hanya ketika kandung kemih penuh. Pemeriksaan ulang 

dengan kandung kemih setengah kosong harus dilakukan. Namun plasenta previa 

sentralis yang dikenali pada saat kapanpun atau plasenta previa yang 

diidentifikasi pada atau sesudah kehamilan 30 minggu, kecil kemungkinannya 

untuk mengalami perubahan yang bermakna, kalau tidak pernah terjadi 

pendarahan dalam trimester kedua. Skening kedua yang rutin dapat ditunda 

sampai kehamilan 36 minggu untuk memastiakn diagnosis.
93
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4. Tingkat Keakuratan yang Dihasilkan oleh Teknologi USG 

Tidak seperti sinar-X, ultrasonografi dapat menunjukkan jaringan-jaringan 

lembut secara mendetail dan menghasilkan gambar janin yang sangat akurat dan 

terlihat seperti keadaan sebenarnya. 

Waktu dari pelaksanaan USG mempengaruhi keakuratan dari penentuan 

usia kehamilan. Semakin awal USG digunakan maka akan semakin baik. Jika 

USG digunakan tidak pada masa awal, maka akan sangat sulit untuk mengukur 

dan menentukan usia kehamilan karena perkembangan bayi dalam usia kehamilan 

yang sama bisa saja memiliki ukuran yang berbeda. Beberapa bayi memiliki 

ukuran yang lebih besar dari rata-rata. Hal ini juga bisa mengakibatkan perbedaan 

dalam pengukuran dan perkiraan usia bayi.
94

 

Kelebihan dari USG salah satunya adalah dapat mendeteksi adanya janin 

dalam rahim wanita pada usia kehamilan 5-7 minggu. Jadi, proses untuk 

mengetahui kehamilan atau tidak sangat cepat. Padahal dalam Al-Qur‟an, masa 

yang diberikan Allah untuk „iddah (untuk memastikan bersihnya rahim) adalah 

tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari. 

Berikut ini adalah beberapa pendapat ulama‟ mengenai hukum seputar 

„iddah yang menguatkan bahwa tujuan „iddah adalah ‚bara‟atur rahm(bebasnya 

kandungan): 

a) Tidak sedikit ulama‟ yang mencoba mendefinisikan atau mencari alasan 

pemberlakuan „iddah kepada kaum wanita. Menurut golongan Syafi‟iyah, 

makna „iddah adalah: ‚Masa yang harus dilalui oleh istri untuk 
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mengetahui bebasnya (kesucian) rahimnya, mengabdi, atau berbela 

sungkawa atas suaminya.
95

 Sejalan dengan golongan Syafi‟iyah ini, 

golongan Hanafiyah mendefinisikan „iddah dengan: ‚Suatu batas waktu 

yang ditetapkan (bagi wanita) untuk mengetahui sisa-sisa dari pengaruh 

pernikahan atau persetubuhan.
96

 

b) Dari dua definisi „iddah di atas tampak bahwa tujuan „iddah adalah untuk 

mengetahui apakah di dalam rahim wanita yang dicerai atau ditinggal mati 

itu terdapat bibit yang akan tumbuh menjadi bayi atau tidak. Dalam 

rangka inilah masa tunggu itu diberlakukan. Demikian menurut ulama 

golongan Syafi‟iyah dan Hanafiyah. 

c) Laki-laki tidak memiliki masa „iddah. Ini membuktikan bahwa hikmah 

ditetapkannya „iddah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim, karna 

penciptaan bayi itu terjadi di dalam rahim wanita, bukan pada suaminya. 

d) Dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 228 disebutkan ‚Perempuan-

perempuan yang dithalaq oleh suaminya hendaklah menunggu masa 

selama tiga kali quru>‟. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa 

yang dijadikan Allah dalam rahimnya‛ Islam menetapkan „iddah karena 

benih yang ditanamkan suami pada istri, tidak diketahui secara langsung 

tetapi bisa diketahui dalam jangka waktu tertentu. Di dalam Al-Qur‟an 

sudah dijelaskan, bahwa waktu tersebut adalah tiga quru‟.
97
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e) Madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

quru‟ adalah haid, karna haid dikenal untuk membersihkan rahim. Ini 

adalah yang dituju oleh „iddah, dan yang menunjukkan kebersihan rahim 

adalah haid, bukannya suci. Ketika si perempuan tidak mendapatkan haid 

maka dialihkan kepada penghitungan dengan bulan, yang menunjukkan 

bahwa yang asal adalah haid.
98

 

Pendapat yang menjadikan quru‟ sebagai haid mewajibkan masa tiga 

bulan secara sempurna. Pendapat ini sesuai dengan zhahir nash Al-Qur‟an. Karna 

„iddah dijalani adalah untuk membersihkan rahim, maka dilakukan dengan haid, 

seperti halnya pembersihan rahim budak perempuan. Yang menunjukkan 

terbebasnya rahim dari kehamilan adalah haid.
99

 

f) Firman Allah surah At-Thalaq ayat 4 ‚Dan perempuan-perempuan yang 

hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan 

kandungannya‛. Maksudnya berakhirnya masa „iddah mereka yang hamil 

adalah dengan melahirkan kehamilan mereka, karna bebasnya rahim tidak 

terjadi dalam kehamilan sebagaimana hal ini merupakan perkara yang 

jelas kecuali dengan melahirkan kehamilan.
100

 

g) Perempuan yang ragu karna tidak mendapatkan haid secara rutin adalah 

perempuan yang hilang masa haidnya, dan dia tidak mengetahui 

sebabnya, apakah akibat kehamilan, atau menyusui, atau sakit. Menurut 

pendapat madzhab Maliki dan Hanbali, „iddahnya selama satu tahun 
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setelah terputus dari haid, yaitu berdiam selama sembilan bulan (masa 

kehamilan biasa), kemudian dia jalani „iddah selama tiga bulan yang 

menjadi genap satu tahun kemudian dia menjadi halal setelah itu. 

Keputusan waktu yang relatif panjang ini tidak lain penekananya hanyalah 

untuk memberi kepastian tentang keadaan rahim. Karna maksud dari 

„iddah adalah untuk mengetahui bebas dan kosongnya rahim dari 

kehamilan. Pengetahuan ini dapat terwujud dengan lewatnya masa ini 

(masa „iddah).
101

 

h) Syarat diwajibkannya „iddah yaitu istri sudah bergaul dengan suami. Bagi 

seorang wanita muslimah yang belum digauli suaminya, maka 

berdasarkan ijma‟ fuqoha‟ tidak mempunyai kewajiban menjalani masa 

„iddah. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 49. Ini 

disebabkan seorang wanita yang belum digauli, maka sudah pasti tidak 

ada benih yang ditanamkan suami padanya. 

i) Madzhab Maliki dan Hanbali mewajibkan „iddah kepada perempuan yang 

melakukan zina. Karna ini adalah persetubuhan yang menyebabkan rahim 

terpakai, maka diwajibkan „iddah dari hubungan ini seperti halnya 

persetubuhan dengan shubhat.
102

 

Semua dalil di atas merupakan argumen yang mengukuhkan bahwa tujuan 

„iddah bagi perempuan yang ditemukan oleh para ulama‟ berkaitan dangan faktor 

biologis, yaitu ingin mengetahui bersihnya rahim seorang. Ini sangat berperan 

dalam pembentukan hukum, bahwa maksud dari „iddah adalah bara‟atu al-rahmi. 

                                                           
101

 Ibid., hlm. 549 
102

 Ibid., hlm. 539 



54 
 

Tujuan „iddah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seseorang (bara‟atur 

rahmi) sehingga rahim wanita terjaga dari bercampurnya nasab, sedangkan USG 

mampu mengetahui atau mendeteksi keadaan rahim wanita apakah hamil atau 

tidak tanpa perlu menunggu sampai tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari. 

Disini terdapat relasi (hubungan) antara pendapat para ulama‟ tentang 

tujuan „iddah dengan teknologi modern (USG). Jika kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi modern di bidang kedokteran ini diterapkan pada pendapat para 

ulama tentang motivasi „iddah tersebut, maka bisa menghasilkan kesimpulan 

yang bertolak belakang dengan hukum „iddah yang terdapat dalam nash Al-

Qur‟an. 

Dalam kasus ini, bara‟aturrahim bisa dipermudah pencapaian 

kemaslahatannya oleh teknologi USG. Yang menjadi pertanyaan adalah 

bara‟atur rahim termasuk hikmah ataukah „illat, karena penentuan bara‟atur 

rahim tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Jika bara‟atur rahm 

termasuk „illat, maka akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. 

Melaksanakan „iddah adalah al-„ashl (pokok). hukumnya (al-hukm) adalah wajib. 

„illat diwajibkannya „iddah adalah bara‟atur rahim. Jadi ketika „illat sudah 

tercapai, maka hasilnya adalah hukum kewajiban „iddah menjadi gugur, sesuai 

kaidah ushul fiqh: 

ع غعػِع ّل ِعوِعع ع ذدوُح   الُح كُح

Artinya : Hukum berkisar pada Illatnya‟ 

Jika bara‟atur rahim termasuk hikmah, maka ada dua kemungkinan 

menurut pendapat ulama‟. Jika dikaitkan dengan pendapat yang melarang ta‟lil al 
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ahkam dengan hikmah, maka ketentuan „iddah akan tetap berlaku. Jika dikaitkan 

dengan pendapat yang membolehkan ta‟lil al ahkam dengan hikmah, maka 

hasilnya sama dengan ilustrasi „illat yang sudah tersebut di atas. 

Para ulama‟ memformulasikan definisi dan hikmah „iddah dengan 

menghubungkannya dengan kehamilan, sudah pasti karena mereka tidak 

mengetahui akan adanya alat yang dapat digunakan untuk mengetes kehamilan, 

bahkan dengan waktu yang sangat singkat. Di sini terbukti bahwa apa yang 

dahulu tak terbayangkan oleh para ulama‟ madzhab, kini telah terjadi. 

C. Tinjauan Umum Tentang Maqashid Syariah 

1. Pengertian  

Maqasid Syari‟ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan 

hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur‟an dan 

Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang 

berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.
103

  

Kata maqashid adalah jamak dari kata maqshad yang berarti adalah 

maksud dan tujuan. Kata Syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang 

ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas 

hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang 

ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada 

kata syari‟at itu adalah kata “maksud”, maka kata syari‟ah berarti pembuat 

hukum atau syar‟i, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata maqashid al-

syari‟ah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa 
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yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh 

Allah dalam menetapkan suatu hukum. 

Dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula kata al-hikmah (bukan 

hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang diartikan  امقص د      ش  ع 

 Dengan .(tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum)   حك     اغ    

demikian, maqashid al-syari‟ah itu mengandung arti yang sama dengan 

kata hikmah.
104

  

2.     Cara Mengetahui dan Tujuan mengetahui maqashid syari‟ah 

Maqashid adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud 

dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah, terutama yang 

berkenaan dengan penetapan hukum adalah sesuatu yang tersembunyi. Oleh 

karena itu, hanya Allah yang mengetahui maksud-Nya, yang mungkin dilakukan 

oleh manusia hanyalah “mengira” berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya 

tentu tidak meyakinkan atau dzanni. 

Cara mengetahui maqashid syariah diantaranya adalah; 

a. Penjelasan yang diberikan oleh Nabi, baik secara langsung atau tidak 

langsung. Untuk itu seluruh Hadis Nabi berkenaan dengan penjelasan ayat al-

Qur‟an, harus ditelusuri untuk menemukan kalau ada penjelasan Nabi tentang 

Allah dalam ayat ini. 

b. Melalui asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ditemukan dalam uraian mufasir 

yang merujuk kepada kejadian yang berlaku pada waktu turunya ayat. 
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Kesuliannya adalah tidak semua ayat disebutkan asbabun nuzulnya dan ang 

disebutkan belum tentu disepakati para ulama‟. 

c. Melalui penjelasan ulama mujtahid atas penelitian atau pamahamannya 

terhadap firman Allah yang berkaitan dengan hukum. 

d. Melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang 

menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk ta‟lil.
105

  

 Adapun tujuan mengetahui illat hukum antara lain; 

a. Untuk dapat menetapkan hukum pada suatu kasus yang padanya 

terdapat illat hukum, namun belum ada hukum padanya dengan cara 

b. menyamakannya dengan kasus yang sama yang padanya terdapat 

pula illat hukum tersebut dalam arti yang sederhana untuk 

kepentingan qiyas. Inilah yang disetujui oleh mayoritas ulama‟ dan 

berlaku dalamillat yang punya daya jangkau atau illat muta‟addiyah. 

c.  Untuk memantapkan diri dalam beramal. Berlaku pada illat yang tidak 

punya daya rentang/illat al-qashirah. Seseorang akan mantap dalam 

melakukan perintah shalat waktu dia tahu bahwa shalat itu dzikir, 

sedangkan dzikir adalah menenangkan jiwa. Bentuk seperti ini diterima 

oleh para ulama. 

d.  Untuk menghindari hukum. Artinya menetapkan illat untuk suatu hukum 

dengan tujuan menetapkan hukum kebalikannya sewaktu illat itu tidak 

terdapat pada kasus tersebut. Umpamanya aurat perempuan adalah selain 

muka dan telapak tangan yang ditetapkan melalui hadis Nabi. Namun 
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didalam hadis nabi tidak disebutkan alasan atauillatnya. Ada ulama yang 

mencari-cari illat-nya, yaitu “untuk membedakan perempuan merdeka 

dengan sahaya”. Jika itu illat-nya tentu waktu ini yang sudah tidak ada 

perbudakan, maka tidak relevan lagi batas aurat yang disebutkan dalam 

hadis Nabi itu. Contoh lain; seseorang ulama kontemporer menetapkan 

waktu ini tidak perlu lagi melihat bulan untuk mengetahui awal puasa atau 

hari raya idul fitri, meskipun ada perintah yang lebih jelas oleh Nabi untuk 

melakukan rukyat. Alas an yang dikemukakan adalah umat pada waktu 

Nabi itu tidak mampu melakukan hisab, sedangkan sekarang keadaan itu 

tidak ada lagi. Tujuan mencari illat akal-akalan seperti ini tampaknya 

belum berkenan di hati mayoritas ulama.
106

  

3.  Al-Mashlahah sebagai Maqasid Syariah 

Adapun yang menjadi tujuan dari Allah dalam menetapkan hukum itu 

adalah al-mashlahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada 

umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya 

menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian maqashid syari‟ah  itu 

adalah maslahah itu sendiri. Atau maqashid syari‟ah adalah mashlahah. Maksud 

Allah untuk kemaslahatan atau untuk memashlahatkan umat itu dapat dilihat 

dalam firman Allah dalam Al-Qur‟an surat Al-Anbiyaa‟ ayat 107 yang bunyinya; 

                 

Artinya : Kami tidak mengutusmu ya Muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seisi 

alam. 
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Yang dimaksud rahmat disini adalah maslahat itu sendiri., Al-

mashlahah secara etimologi berarti suatu yang baik, dirasakan lezat, oleh 

karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang 

sehat. Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan mashlahat itu dengan sesuatu 

yang mendatangkan kebaikan. Dalam memberikan definisi kepada kata maslahah 

itu terdapat rumusan yang berbeda. Semula Imam Ghazali mengartikan al-

maslahat sebagai berikut : 

ج ةع نفؼحع دعدفغع ضرج فهيعػثاوجعفيع الصلعػن    

(menurut asalnya mendatangkan manfaat atau menolak mudlarat). Atau 

secara ringkas ج ةع نفؼحع دعدفغع ضرج (apa-apa yang mendatangkan manfaat atau 

menolak kemudlaratan). Arti yang sederhana itulah yang semula digunakan oleh 

Imam Ghazali. Namun karena “mendatangkan manfaat dan menghindarkan 

mudarat” itu merupakan maksud atas keinginan manusia, bukan maksud Allah, 

sedangkan mashlahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka 

al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu املافظحعػ ىع قصودجع اشرع  (memelihara 

tujuan syara‟), sedangkan tujuan syara‟ sehubungan dengan hambanya adalah 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan yang lima itulah yang 

populer dengan sebutan  الصولع اخمسحع (prinsip yang lima).
107

  

Prinsip lima (الصولع اخمسح ), diantaranya adalah 

1.      Memelihara agama (حفظع اذ ن) 

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah 

kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama 
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dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama 

atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya 

untuk masuk Islam.
108

 Dasar hak ini sesuai firman Allah SWT; 

                        

Artinya : Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS. Al-

Baqarah: 256) 

                 

Artinya : Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi 

orang-orang yang beriman semuanya? (QS. Yunus: 99) 

Mengenai tafsir ayat pertama, Ibnu Katsir mengungkapkan, “Janganlah 

kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan 

bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh 

dipaksa untuk masuk agama Islam”. 

Asbabun Nuzul ayat ini yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang 

menceritakan bahwa ada seorang wanita yang sedikit keturunannya, dia 

bersumpah kepada dirinya, bahwa bila ia dikaruniai anak, dia akan menjadikannya 

sebagai seorang Yahudi (hal ini dilakukan oleh para wanita dari kaum Anshar 

pada masa jahiliyyah), lalu ketika muncul bani Nadzir, diantara mereka terdapat 

keturunan dari kaum Anshar. Maka bapak-bapak mereka berkata, “Kami tidak 

akan membiarkan anak-anak kami”; mereka tidak akan membiarkan anak-anak 

mereka memeluk agama Yahudi, lalu Allah menurunkan ayat pada surat Al-
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baqarah ayat 256. Meski ada usaha memaksa dari pihak orangtua yang menjaga 

anak-anak mereka agar tidak mengikuti musuk yang memerangi mereka, yang 

berbeda agama dan berbeda kaum, dan meski ada keadaan khusus yang dihadapi 

anak-anak atau keturunan mereka, yahudi adalah minoritas. Dan meski arus 

fanatik dan penindasan kepada orang yang berbeda madzhab mendominasi dunia 

saat itu, terlebih yang berbeda agama (seperti yang terjadi dalam madzhab 

pemerintahan Roma yang memberikan pilihan kepada rakyatnya, antara masuk 

kristen atau dibunuh), akan tetapi ketika madzhab al-Malkani kuat, penyembeihan 

dilakukan atas prang-orang nasrani dari golongan Yaqubian dan yang lainnya, 

yang tidak mau masuk dan mengikuti agamanya.
109

  

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang 

menciptakannya, menjaga, dan mengukur kehidupannya. Agama itu merupakan 

hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua 

cara, pertama: mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas 

keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih 

sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang 

mashlahat.
110

 Oleh karena itu ditemukan dalam al-Qur‟an suruhan Allah untuk 

mengujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka jalbu 

manfa‟atin, diantaranya pada surat al-Hujurat ayat 15; 

                  

Artinya : Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya pada 

kepada Allah dan percayalah kepada Rasul-Nya. 
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Disamping itu, terdapat ayat-ayat yang melarang segala usaha yang 

menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka dhaf‟u madharratin. Allah 

menyuruh memerangi orang-orang yang tidak beragama, Firman Allah surat at-

Taubah ayat 29; 

                       

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak 

percaya pada hari akhir. 

Sedangkan terhadap orang-orang yang mengganti agamanya (murtad), 

Allah mengancam pada surat al-Baqarah ayat 217; 

                         

          

Artinya : Barang siapa diantara kamu menggati agamanya dia sudah kafir maka 

tertutuplah amalannya di dunia dan di akhirat. 

Dan hukuman didunia sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi  تذلعد نوع

(barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah) نعفاق  وه
111

 . Siksa bagi orang yang 

murtad adalah hukum bunuh (ketika didunia), dan langgeng di neraka (ketika di 

akhirat).
112

  

Untuk orang-orang non-muslim, Islam menjaga tempat peribadatan 

mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan Al-Qur‟an menjadikan salah 
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satu sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan 

beribadan.
113

  

2.      Memelihara jiwa (حفظ  ان س) 

Jiwa (kehidupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di 

dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan 

ditingkatkan kualitasnya dalam rangka Jalbu manfaatin.
114

 Dasarnya terdapat 

pada surat at-Tahrim ayat 6; 

                       

Artinya : Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 

Terdapat larangan-larangan dalam rangka daf‟ul mafsadat, diantaranya; 

a.       Larangan merusak dirinya sendiri, 

                  

Artinya : Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. 

Al-Baqarah: 195) 

b.      Larangan pembunuhan 

Islam melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkan nyawa 

mereka, merusak dan menghancurkan beberapa anggota tubuh, atau melukai dan 

semacamnya.
115
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Artinya : Janganlah kamu membunuh jiwa yang dipelihara Allah kecuali secara 

hak. (QS. Al-An‟am: 151) 

Dalam rangka menguatkan larangan ini Allah menetapkan ancaman 

akhirat,
116

 yang berbunyi; 

                 

Artinya : Barang siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, ancamannya 

adalah neraka jahannam. (QS. An-Nisaa‟: 93) 

Dan ancaman di dunia berupa qishas, yang berbunyi; 

                

Artinya : Disyariatkan kepadamu qishah terhadap korban terbunuh. (QS. Al-

Baqarah: 178) 

3.      Memelihara Akal ( حفظ  ا ق) 

Akal merupakan unsure yang sangat penting bagi kehidupan manusia 

karena akal itulah yang membedakan hakekat manusia dari makhluk Allah 

lainnya.
117

 Akal juga sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, 

cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan 

akal, surat perintah dar Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak 

menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, 

mulia, dan berbeda dengan makhluk lannya.
118

 Jika dilihat dari sisi Jalbu 
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manfa‟ah (baik), salah satunya adalah menuntut ilmu atau belajar.
119

 Yang 

berbunyi; 

               

Artinya : Allah meningkatkan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang berilmu beberapa derajad. (QS. Al-Mujadilah:11) 

Yang diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW : 

   اؼ كعفر ضحعػ ىعكلع س كعدع س محععط ةعع

Artinya : menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap laki-laki dan perempuan)  

disambung dengan sabda Nabi 

 ع اؼ كع نع امهذع اىع ا هذ ط ة 

Artinya : tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang kubur
120

  

Sedangkan jika dilihat dari sisi daf‟u madharrah, Allah melarang segala 

usaha yang menyebabkan kerusukan dan menurunnya fungsi akal, 

seperti;  meminum-minuman yang memabukkan. 

                       

  

Artinya :  Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berhala, dan bertenung 

adalah suatu yang keji dari perbuatan setan, oleh karena itu, 

jauhilah….. (QS. Al-Maaidah:90) 
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Adapun ancaman didunia terhadap minum khamr itu di tetapkan melalui 

Hadist Nabi yaitu 40 kali dera dan kemudian di tambah oleh Umar menjadi 80 

kali dera.
121

  

4.      Memelihara Keturunan ( حفظ  انس) 

Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, 

yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. 

Adapun yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis 

manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah 

keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Perintah Allah dalam 

rangka Jalbu manfa‟at yakni melakukan perkawinan.
122

  

Firman Allah SWT :  

                      

Artinya : kawinkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu dan orang-

orang baik diantara hamba-hambamu (QS. An-Nuur: 32) 

Diperluas dengan sabda Nabi SAW diantaranya adalah hadist Abdullah 

bin Masud, muntafaqun alaih: 

  اع ؼاشرع اشثابع نع اس  طاعع ن كع اثاءجعف ي زدج 

  Artinya : “Wahai para pemuda barang siapa di antara kamu mempunyai 

kemampuan untuk kawin laksanakan”.  

Dalam hadis lain dari Anas diriwayatkan oleh Ahmad Nabi bersabda: 

 عتزدجو ع اودددع اواودع  اثرعت كع ال امع ومع افقيا ح 
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Artinya : “Nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan berpotensi banyak 

anak. Saya bangga diakhirat dengan mempunyai banyak umat”.
123

  

Dalam rangka daf‟u mafsadah, diantaranya; 

a. Dilarang hidup membujang 

Sebagaimana terdapat dalam hadis NAbi dari Anas menurut riwayat Ahmad yang 

mengatakan Nabi sangat melarang hidup membujang ( اتبت ). 

b. Dilarang memperoleh keturunan diluar pernikahan (zina) 

5.      Memelihara Harta (حفظ  ام ا) 

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa 

harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka jalbu 

manfa‟at yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta 

tersebut dengan cara berusaha.
124

  

                      

Artinya : bila kamu telah melaksanakan shalat bertebaranlah diatas muka bumi 

dan carilah rezeki Allah. (QS. Al-Jumu‟ah:10) 

Sebaliknya dalam rangka daf‟u madharrah Allah melarang 

a.       Merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.
125

  

                        

    

Artinya : Janganlah kamu memakan harta sesamamu secara bathil, kecuali yang 

terjadi dalam transaksi secara suka sama suka (QS. An-Nisaa‟: 29) 
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Dengan ancaman yang sangat berat, yakni; 

                   

Artinya : Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan-tangan 

keduanya (QS. Al-Maaidah: 38). 

b.      Hasil mencuri 

c.       Melebihkan takaran ketika transaksi jual-beli 

d.      Penimbunan dan monopoli barang dagang 

e.       Penipuan 

f.       Harta anak yatim 

g.      Dan sebagainya. 

Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan 

terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. 

Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau 

rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, 

perbuatan itu adalah madlarat atau merusak. Segala usaha dapat menghindarkan 

atau dapatmenyelamatkan atau menjaga madarat atau kerusakan itu, disebut usaha 

yang baik atau mashlahah. Itulah sebabnya secara sederhana mashlahat itu 

diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat.
126

  

Lima hal diatas oleh al-Ghazali disebutkan sebagai lima maqashid 

syari‟ah. Namun, al-Ghazali tidak menjelaskan dalam bukunya kenapa lima yang 

disebutkan diatas. Kesimpulannya bahwa kehidupan ditentukan oleh jiwa atau 

nyawa, untuk ketahannya diperlukan harta dan untuk keberlanjutannya 
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dibutuhkan seorang keturunan. Untuk kelengkapannya diperlukan akal dan untuk 

kesempurnaannya diperlukan agama.
127

  

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap 

ayat-ayat Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan 

Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di 

akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi 

menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyyah, kebutuhan hajiyat dan 

kebutuhan tahsiniyat. 

1.      Kebutuhan Dharuriyat (primer) 

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atas disebut 

dengan kebutuhan primer.
128

 Yakni sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau 

diperhatikan seandainya tidak atau terabaikan membawa kepada tidak ada atau 

tidak berartinya kehidupan.
129

 Bila tingkat kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan 

terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. 

Menurut al-Syatibi ada 5 (lima) hal yang termasuk dalam kategori, yaitu 

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan 

dan keturunan, serta memelihara harta.
130

 Untuk memelihara lima pokok inilah 

syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan 

pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. 

Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad; 
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Artinya : Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan 

(sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. (QS. Al-

Baqarah: 193). 

Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishah; 

                      

Artinya : Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai 

orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 

179) 

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah 

untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gagguan dan mengajak umat 

manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa 

disyariatkan qishash karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia 

dapat dihilangkan.
131

  

2.      Kebutuhan Hajiyat (sekunder) 

Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bilamana 

tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan 

mengalami kesulitan.
132

 Artinya sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, jika 

tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya 

menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.
133
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Syariat Islam menghilangkan segala kesalahan itu. Adanya 

hukum rukhshah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah 

sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. 

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariakan beberapa 

hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam 

menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak 

berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti 

pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. 

Kebolehan men-qasar shalat adalah dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hajiyat ini. 

Dalam lapangan mu‟amalat disyariatkan banyak macam kontrak (akad), 

serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan) 

dan mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) 

dan beberapa „uqubat (sanksi hukum), Islam mensyariatkan 

hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan 

hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk 

menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan 

keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-

Qur‟an juga.
134

  

3.      Kebutuhan Tahsiniyat (Tersier) 

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi 

tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak menimbulkan 

                                                           
134

 Satria Effendi, Ushul Fiqh, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005), h. 235 



72 
 

kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti 

dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, 

menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan 

keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. 

Tujuan Syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, 

misalnya ayat 6 surat al-Maidah; 

                      

          

Artinya : Tetapi Dia (Allah) hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan 

nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah: 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


