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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang telah penulis lakukan

berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapatlah ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Mazhab Imam Hanafi bahwa jima’ setelah haid sebelum

melaksanakan mandi adalah boleh, dengan syarat apabila si istri

telah melewati batas maksimal masa haidnya yakni sepuluh hari,

jika kurang masa haidnya dari sepuluh hari dan berhenti darah

haidnya, maka Imam Hanafi dan pengikutnya tetap mengharamkan

untuk melakukan jima’ sebelum melaksanakan mandi.

2. Imam Hanafi dan pengikutnya, menggunakan qiyas dalam

mengistinbathkan permasalahan tentang kebolehan jima’ setelah

haid sebelum melaksanakan mandi wajib. Imam Hanafi

mengqiaskan bahwa status antara perempuan (istri) yang telah

berhenti darah haidnya namun belum melaksanakan mandi wajib

sama halnya dengan perempuan (istri) yang dalam keadaan junub,

kedudukannya adalah sama-sama bersih dan boleh untuk digauli

(jima’) dengan artian bahwa dengan berhentinya darah haid

walaupun belum melakukan mandi wajib sudah menunjukkan

bahwa perempuan tersebut bersih dan boleh digauli, seperti halnya
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perempuan yang dalam keadaan junub yang boleh digauli oleh

suaminya. Metode qiyas yang dipakai oleh Imam Hanafi adalah

qiyas ma’al fariq.

3. Jumhur Ulama berpendapat bahwa haram melakukan jima’ setelah

haid sebelum melaksanakan mandi wajib. Adapun dalil yang di

gunakan oleh jumhur ulama adalah surat Al-baqarah ayat 222, dan

hadis Nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih.

B. Saran – saran

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfat bagi para

akademisi, intelektual dan orang yang ingin mendalami kajian-kajian ke-

Islaman, khususnya dalam permasalahan tentang jima’ setelah haid sebelum

melaksanakan mandi wajib. Walaupun dengan berbagai kekurangan, kiranya

tulisan ini merupakan wujud nyata kontribusi penulis. Paling tidak tulisan ini

dapat dijadikan acuan bagi orang yang tertarik untuk membahas permasalahan

ini lebih lengkap dan lebih mendalam.

Demikianlah hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis merasa

banyak kekurangan, untuk itu, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan

saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih.


