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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dalam QS.Al-Baqarah: 222 kata maḥiḏ disebut dua kali. Maḥiḏ yang 

pertama berarti “darah haid” dan maḥiḏ yang kedua berarti “tempat 

keluarnya darah haid”. Kata maḥiḏ yang pertama yakni ويسئلونك عن المحيض 

al- Qur’an memberikan penegasan bahwa bukan wanita haid yang kotor 

melainkan darah yang keluar itulah kotor. Pernyataan ini berbeda dengan 

anggapan sebagian orang yang mengindentikan haid dengan “perempuan 

yang sedang kotor”. Dalam al-Qur’an yang dianggap kotoran adalah 

darahnya bukan wanita itu sendiri.  

Demikian juga dengan kata maḥiḏ yang kedua  فبعتزلوا النسبء في(

 di mana bukan wanita yang harus disingkirkan melainkan para المحيض(

suami tidak menyetubuhinya selama masa haid di tempat keluarnya darah 

haid hingga wanita tersebut suci darah haidnya.  

Sedangkan pada QS.at-Thalak: 4, kata maḥiḏ pada ayat ini 

menunjukkan pada wanita yang sudah tidak lagi mengalami haid karena 

usia lanjut (menopause) dan wanita yang belum mengalami masa haid 

yaitu wanita yang masih kecil. Ayat ini menjelaskan tentang iddah wanita 

tersebut. Iddah mereka adalah tiga bulan, adapun bagi yang ditinggal 

mati suami iddah mereka empat bulan sepuluh hari.  

2. Menurut medis haid atau menstruasi adalah proses alami yang dialami 

setiap wanita, yaitu terjadinya proses pendarahan yang disebabkan 

menipisnya dinding rahim sebagai akibat tidak adanya pembuahan. 

Menurut penafsiran pada surat al-Baqarah ayat 222 Allah melarang laki-

laki menyetubuhi wanita ketika mereka datang haid karena ia akan 

membahayakan wanita. Bahaya yang timbul selama bersetubuh dengan 

wanita haid, baik bahaya psikis maupun fisik, antara lain perasaan badan 
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kurang enak selama menstruasi, dinding vagina akan menjadi lembek, 

nafsu syahwat akan berkurung dan lain-lain lagi. Bagi laki-laki ia akan 

menimbulkan penyakit radang pada penis dan kencing nanah. Oleh itu 

Allah melarang melakukan bersetubuh ketika wanita sedang haid. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penulisan skripsi ini, kita dapat mengetahui makna maḥiḏ dalam al-Qur’an 

telah melarang bersetubuh pada wanita yang sedang haid. Penulis berharap kaum 

muslimin maupun muslimat dapat mengawal keinginan masing-masing. Islam tetap 

membolehkan pasangan suami-istri bersenang-senang dengan cara lain. Penulis juga 

berharap muslimin dan muslimat dapat menjalankan perintah-Nya dan menjauhkan 

larangan-Nya. 

Penulis juga berharap kepada kaum muslimin dan muslimat agar senantiasa 

menjaga akhlak dan adab-adab dalam segala perkara agar dapat mendekatkan diri 

pada Allah SWT dan juga dapat terhindar daripada perbuatan yang boleh membuat 

kemurkaan Allah SWT. 

Disarankan juga kepada seluruh umat manusia menyadari bahwa al-Qur’an itu 

berisi petunjuk yang lengkap tentang kehidupan manusia. Segala puji bagi Allah 

SWT, ajaran al-Qur’an jauh lebih tinggi dari ajaran-ajaran oleh manusia moderen 

hanya karena kebodohan. Tiada siapa yang dapat memberi petunjuk selain Allah 

SWT. 

 


