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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan puasa Arafah dan hari raya Idul Adha pada tahun 1435

H/2014 M dikalangan dosen Fakultas Syariah terdapat tiga cara, yaitu

berpuasa Arafah pada hari Jum’at (3 Oktober 2014) dan berlebaran pada

hari Sabtu (4 Oktober 2014), berpuasa Arafah pada hari Sabtu (4 Oktober

2014) dan berlebaran pada hari Ahad (5 Oktober 2014), serta berpuasa hari

Jumat (3 Oktober 2014) dan berlebaran hari Ahad (5 Oktober 2014).

Dosen Fakultas Syariah dalam melaksanakan puasa Arafah dan hari raya

Idul Adha ada yang berpedoman dengan keputusan Arab Saudi, ada yang

berpedoman kepada Ormas Islam seperti Muhammadiyah, ada yang

memahami konsep wujudul hilal dalama penetapan awal bulan

Qamariyah, ada yang hanya sekedar mengikuti pemerintah Indonesia saja

dalam penetapan awal  bulan Qamariyah dan ada juga yang berpedoman

dengan metode imkan ar-rukyat.

2. Pelaksanaan puasa Arafah dikalangan dosen-dosen Fakultas Syariah

disertai dengan alasan-alasan yang berbeda-beda dengan memberikan

alternatif jawaban yang disertai dalil-dalil dari al-Qur’an dan as-Sunnah.

Semua alasan yang diberikan oleh dosen Fakultas Syariah tidak ada yang

melenceng dari al-Qur’an dan Sunnah, meskipun dalam pemahamannya
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berbeda-beda. Namun, tidak semua yang memahami perbedaan dalam

penetapan awal bulan baru Qamariyah tersebut, ada sebagian yang hanya

berpedoman pada penetapan Ormas Muhammadiyah atau berpedoman

pada putusan pemerintah saja tanpa mengetahui secara mendalam akar

permasalana dalam penetapan awal bulan baru Qamariyah tersebut.

3. Pelaksanaan puasa Arafah dan hari raya Idul Adha dikalangan dosen

Fakultas Syariah tidak menyalahi hukum Islam, karena masih

menggunakan dalil-dalil yang sharih, meskipun dari sisi pengambilan

dalilnya berbeda-beda pemahaman. Ada yang mengatakan bahwa dalam

pelaksanaan puasa Arafah tersebut hanya berkaitan dengan waktu saja, ada

yang mengatakan bahwa dalam pelakasanaan puasa Arafah berkaitan

dengan waku dan tempat, waktunya adalah tanggal 9 Dzulhijjah dan

tempatnya adalah di Padang Arafah. Dalam pelaksanaan puasa Arafah

harus mengikuti wilayah masing-masing dan berdasarkan keputusan

pemerintah dalam suatu wilayah tersebut, sebagaimana yang telah

dijelaskan pada bab IV skripsi ini.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah

1. Pemerintah melalui Departemen Agama harus lebih teliti lagi dalam

menetapkan penetapan awal bulan Qamariyah terutama dalam penentuan

awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Agar tidak terjadi

kesimpang siuran dalam pelaksanaan ibadah umat Islam.
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2. Dosen Fakultas Syariah sebagai tenaga pengajar yang bercirikan Islam

seharusnya lebih mendalami lagi dari sisi pendalilan pelaksanaan ibadah

puasa sunnah Arafah ini, karena dosen Fakultas Syariah merupakan orang

yang alim yang bisa memberikan solusi kepada  masyarakat awam ketika

terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan Qamariyah.

3. Masyarakat hendaknya tidak menjadikan perbedaan dalam penetapan awal

bulan Qamariyah sebagai isu yang dapat memecah dan menimbulkan

permusuhan antar umat Islam, namun masyarakat harus selalu

mengembangkan sikap toleran terhadap perbedaan yang terjadi. Karena

pada dasarnya, perbedaan yang terjadi merupakan perbedaan ikhtilaf yang

masih berpegang pada dalil-dali yang sharih, meskipun dalam hal

pemahamannya berbeda-beda.


