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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah Agama samawi yang terakhir diturunkan kepada Nabi

akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia melengkapi dan menyempurnakan

agama-agama samawi yang diturunkan sebelumnya yang bertujuan untuk menjadi

pedoman hidup umat manusia di dunia dan akhirat dalam mencapai tujuan

kebahagiaan yang hakiki lahir dan batin. Syariat Islam yang abadi mencakup semua

segi kehidupan baik yang mengatur subungan hamba dengan khaliqnya dan

mengatur pula hubungan hamba dengan seksama1.

Para penulis fikih Islam sejak lama membiasakan diri untuk memulai buku-

buku mereka dengan bab thaharah atau kitab thaharah. Ini semua karena mereka

memulai bahasannya dari fikih ibadah sebelum mereka beranjak pada fikih

muamalah, atas dasar bahwa kewajiban utama makhluk adalah kewajibannya untuk

menyembah sang khaliq. Yakni kewajibannya untuk menyembah hanya kepada-Nya

dan tidak menyekutukan-Nya dengan apapun. Ibadah ini merupakan tujuan utama.

Oleh sebab itulah Allah menciptakan orang-orang yang mendapat beban dari hamba-

hamba-Nya2. Allah SWT. berfirman:

1 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005), h. 43.

2 Yusuf Al-Qaradhawi, fiqh At-thaharah, (Al-Qahirah: Maktabah Wahbah , 2008),  h. 11.
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Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku” (QS. Ad-dzariat: 56)3.

Barulah setelah itu melakukan hak-hak hamba-hamba-Nya. Atas alasan inilah,

mereka selalu meletakkan ibadah terlebih dahulu. Sedangkan ibadah yang paling

agung dan paling utama adalah shalat yang merupakan tiang Agama, dan syarat

pertama dari shalat adalah thaharah berarti kebersihan. Sedangkan dalam istilah para

fuqaha, thaharah berarti kebersihan dari sesuatu yang khusus yang didalamnya

terkandung makna ta’abbud (menghambakan diri) kepada Allah. Ia merupakan salah

satu perbuatan yang Allah cintai. Sebagaimana saat Allah menyatakan pujian-Nya

berfirman:









Artinya : “…di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan
diri, dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih” (QS: At-taubah:
108)4.

Di dalam ayat ini disebutkan masjid adalah tempat orang yang membersihkan

diri, adapun masjid merupakan isim yang diambil dari kata sujud, bentuk dasarnya

adalah sajada-yasjudu. Al-masjid berarti tempat sujud, Al-masjad kening orang yang

3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Jakarta: Pustaka Maghfirah,
2006),  h. 523.

4Ibid, h. 35.
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berbekas sujud, dan Al-misjad berarti Al-khumrah (sajadah), yaitu tikar kecil yang

dipakai sebagai alas shalat5.

Adapun masjid menurut istilah adalah tempat yang khusus disiapkan untuk

pelaksanaan shalat lima waktu dan berkumpul, serta berlaku selamanya. Jadi,

berdasarkan defenisi ini, tempat yang disebut untuk shalat ‘Id dan sebagainya tidak

tergolong masjid. Selain itu, berdasarkan pernyataan “ berlaku selamanya”, tempat

yang disiapkan secara khusus untuk shalat di rumah atau di kampung-kampung pun

tidak tergolong masjid6.

Masjid adalah tempat yang suci dan yang memasukinya adalah orang-orang

yang mensucikan diri. Salah satu yang menyebabkan tidak sucinya diri adalah

keluarnya darah dari dalam rahim seorang wanita yang telah mencapai usia baligh,

mereka tidak suci lantaran keadaan mereka dalam keadaan junub, dan cara

menghilangkannya dengan mandi janabah setelah darahnya terhenti, dan Allah juga

menegaskan di dalam Firman-Nya tentang wanita haidh bahwa mereka kotor, maka

jangan menyetubuhinya sebelum mereka suci dari haidhnya.

Allah SWT. berfirman:












5 Huri Yasin Husain, Fikih Masjid,( Jakarta : Dar al-Kutub Al-imiyah, 2007), h. 9.
6 Ibid., h. 12.
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Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah
suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu
haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila
mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah
kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan
menyukai orang orang yang mensucikan dir” (Al-Baqarah: 222)7.

Secara ilmu bahasa, para ulama berbeda pendapat bahwa asal haidh adalah

sesuatu yang mengalir.8. Adapun menurut syara’, haidh adalah darah yang keluar

dari dalam rahim wanita setelah masa baligh (dewasa) pada waktu-waktu tertentu,

bukan karena melahirkan dan tidak pula sakit.

Darah tersebut berwarna merah kehitam-hitaman yang panas, menyakitkan,

dan berbau anyir9. Pengertian ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW. bersabda

kepada Fathimah binti Abi Hubaisy:

إذا  "-صلى اهللا عليه وسلم -عن فاطمَة بنِت أبي ُحَبيش أنها كانت ُتسَتحاُض، فقال لها النبىُّ 
أسَوُد يُعَرُف، فإذا كاَن ذلك فأمِسِكي عن الصالِة، فإذا كاَن اآلَخُر كاَن َدُم الَحيِض فإنه َدٌم 

10فتَـَوّضئى وَصلِّي
.

“Sesungguhnya darah haidh itu berwarna merah kehitam-hitaman yang
dikenal, apabila yang demikian itu maka tinggalkanlah sholat, sedangkan,
jika yang selain itu maka berwudhu’lah dan sholatlah engkau.” ( HR. Abu
Dawud)

7Ibid, h. 43.
8 Mohamed Osman El-Khosht, Fiqh Wanita Dari Klasik Sampai Modern, ( Solo: Anggota

IKAPI, Tinta Medina, 2013), h. 20.
9 Ibid.
10 Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy’ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud , (Dar el-Fikri,  juz 1), h.

82
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Adapun tentang larangan atas wanita haidh disebutkan di dalam kitab imam

madzhab, jumhur (mayoritas) ulama yang menilai hukumnya haram11, berdalil

dengan firman Allah SWT.,






















Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu
dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan
pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu
saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang
dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak
mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah
mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun
(An-Nisa’: 43)”12.

Sedangkan dalil hadits yang mengatakan wanita yang sedang haidh dan nifas

diharamkan menetap di dalam masjid, kecuali jika ada kepentingan. Hal ini

berdasarkan riwayat Ibnu Majah dari dari Ummu Salamah r.a. bahwasannya dia

berkata :

11 Huri Yasin Husain, op., cit. h. 250.
12 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, op., cit, h. 85.
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َصْرَحَة َهَذا اْلَمْسِجِد فـََناَدى -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم -َدَخَل َرُسوُل اللَِّه : َأْخبَـَرْتِني ُأمُّ َسَلَمَة قَاَلتْ 
"13ِإنَّ اْلَمْسِجَد َال َيِحلُّ ِلُجُنٍب َوَال َحاِئضٍ : "بَِأْعَلى َصْوتِهِ 

“Rasulullah SAW. masuk halaman masjid ini, lalu beliau menyeru dengan
suara yang keras, ‘sesungguhnya masjid tidak halal bagi wanita yang junub
dan siapa saja yang dalam keadaan haidh”.

Berhubung masjid adalah tempat untuk beribadah, orang yang hendak

memasukinya harus dalam keadaan suci, baik badan maupun pakainnya. Adapun

sekedar lewat didalamnya, imam As-Syafi’i dan yang sependapat dengannya  bahwa

orang yang junub, haidh, dan nifas boleh lewat di dalam masjid jika ada keperluan

mendadak. Akan tetapi, jika tidak ada kepentingan sama sekali, tidak

diperbolehkan14. Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat lain, di dalam

bukunya fikih thaharah, dia menyebutkan :

“Sebagian besar fuqoha’ melarang wanita memasuki masjid saat mereka
sedang haidh. Sebagaimana mereka juga melarang orang yang junub kecuali hanya
sekedar lewat. Banyak saudara-saudara kita k][aum muslimah yang menanyakan
kepada saya tentang keinginan mereka untuk menghadiri ceramah dan studi
keislaman ke masjid-masjid, saya memfatwakan tidak boleh sesuai dengan
pandangan jumhur fuqaha dan sesuai dengan hafalan hadits yang telah saya hafal,
ternyata saya telah membuat mereka berada dalam kesempitan dalam masalah yang
sebenarnya terdapat kelapangan.15, boleh saja bagi wanita haidh dan nifas untuk
memasuki masjid. Demikian juga orang yang junub karena tidak ada larangan apapun
tentang itu”. Sebab Rasulullah telah bersabda:

13 Abi Abdillah Muhammad bin Yazin Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, ( Beirut: Dar  el-Fikri,
juz 1),  Nomor Hadits 645, h. 212.

14 Huri Yasin Husain, Fikih Masjid, op., cit. h. 255-256.
15 Yusuf Al-Qaradhawi, op., cit, h. 290.
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, جنب فأخذ بيدىوأنا , لقيني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال, عن ابي هريرة رضي اهللا عنه
أين  : "فقال, ثم جئت وهو قاعد, فأنسلت منه وأتيت الرحل فأغتسلت, فمشيت معه حتى قعد

16"ان المؤمن الينجس! ياأباهر! سبحان اهللا: "فقال, فقلت له" كنت يا أباهر؟

“Dari abu hurairah r.a. dia berkata: Rasulullah SAW. berjumpa denganku padahal aku
dalam keadaan junub. Beliau menggandeng tanganku hingga akupun berjaslan
bersama beliau hingga beliau duduk. Aku lantas pergi diam-diam kembali kerumah
untuk mandi. Kemudian kembali lagi dan beliau masih duduk. Beliau lalu bertanya:
“kemana saja kamu wahai abu hurairah?”, maka aku ceritakan kepada beliau, lalu
bersabda: subhanallah! Wahai abu hurairah! Seorang muslim itu tidaklah najis”!.
(HR. Bukhari)

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Yusuf Al-Qaradhawi awalnya

melarang wanita haidh berdiam di dalam masjid karena kebanyakan jumhur Ulama

mengharamkan, dan setelah itu dia merubah pendapatnya karena ada kelapangan dan

kemashlahatan bagi wanita haidh untuk berdiam di dalam masjid karena tidak ada

dalil yang shahih melarang mereka.

Berdasarkan uaraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat

bagaimana pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang perubahan pendapatnya dalam

hukum wanita haidh berdiam di dalam masjid, padahal beliau sependapat dahulunya

dengan jumhur ulama, dengan hal ini penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam

sebuah karya ilmiah yang dengan judul: “BERDIAM DI DALAM MASJID BAGI

WANITA HAIDH ( Studi Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi )”.

B. Batasan Masalah

16 Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, ( Beirut: Dar Ibnu
Katsir, 2002), nomor hadits 23, h. 79. Lihat juga Sunan Ibnu Majah, ( Dar  el-Fikri, juz 1), nomor
hadits 80, h. 178.
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Karena keterbatasan waktu dan untuk memudahkan penelitian ini, maka

penulis membatasi masalah dengan meneliti :

1. Pendapat Yusuf Al-Qaradahawi tentang wanita haidh berdiam di dalam

masjid.

2. Metode istinbath Yusuf Al-Qaradhawi tentang wanita haidh berdiam di

dalam masjid.

3. Analisa terhadap pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang wanita haidh

berdiam di dalam masjid.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan pemikiran dalam latar belakang diatas dan dari

batasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan

dijadikan obyek kajian dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qaradahawi tentang wanita haidh berdiam

di dalam masjid?.

2. Bagaimana metode istinbath Yusuf Al-Qaradhawi dalam menetapkan

wanita haidh berdiam di dalam masjid?.

3. Bagaimana analisa terhadap pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang wanita

haidh berdiam di dalam masjid?.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang

wanita haidh berdiam di dalam masjid.

b. Untuk mengetahui metode istinbath Yusuf Al-Qaradhawi dalam

menetapkan wanita haidh berdiam di dalam masjid.

c. Untuk mengetahui analisa terhadap pendapat Yusuf Al-Qaradhawi

tentang wanita haidh berdiam di dalam masjid.

2. Kegunaan penelitian

a. Untuk syarat menyelesaikan studi S.1 di Fakultas Syari’ah dan Ilmu

Hukum UIN Suska Riau.

b. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan

sumbangan khasanah keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya pada bidang wanita haidh berdiam di dalam masjid.

c. Secara praktis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan wawasan

pengetahuan tentang metode Yusuf Al-Qardhawi dalam menetapkan

hukum  wanita haidh berdiam di dalam masjid.

E. Landasan Teori

Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan, kepentinagan

serta kebahagiaan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial

dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menghilangkan
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kesulitan dalam kehidupan manusia17. Hal ini bentuk keistimewaan dalam Islam.

Adapun ayat yang mencerminkan hal ini adalah:

….




Artinya :“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki
kesulitan bagimu...”(QS. Al-Baqarah : 185)18.

Berbicara tentang maqashid syari’ah (tujuan hukum Islam) yakni untuk

kemaslahatan hidup manusia, maka disini terdapat beberapa metode dalam menggali

suatu hukum yang tidak disebutkan secara jelas hukumnya di dalam Al-Qur’an dan

hadits dalam rangka menjawab sebagai persoalan yang semakin kompleks di era

kontemporer, salah satu metode tersebut adalah mashlahah19.

Melalui pendekatan mashlahah nilai hukum Islam akan mampu berkembang

dan memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan

sosial. Penerapan ini dapat dijadikan pisau analisis dan tempat dan tempat berpijak

guna menjawab segala masalah yang dihadapi manusia. Dengan demikian, pemikiran

keagamaan dan pandangan hidup Islam tidaklah kehilangan relevansi ketika

berjumpa, berkomunikasi, berinteraksi. Sehingga terbuktilah bahwa Islam adalah

17 Muflihatul Bariroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 9.

18Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, op., cit. h. 45.
19 Ibid. h.10.
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salihun likulli zaman wa likulli makan (cocok untuk setiap zaman dan tempat) yang

hal ini menunjukkan Islam mampu bersanding di segala zaman20.

Dengan metode mashlahah inilah Yusuf Al-Qaradhawi merubah fatwanya

yang sebelumnya dia sependapat dengan jumhur ulama yang mengatakan haram

terhadap wanita haidh berdiam di dalam masjid, dan Yusuf Al-Qaradhawi juga

menyebutkan terdapat sanad yang majhul tentang larangan wanita haidh berdiam di

dalam masjid. Oleh karena itu tidak ada dalil yang shahih tentang larangan wanita

haidh berdiam di dalam masjid, dan bagi wanita haidh tentunya menjadi

kemaslahatan bagi mereka untuk mendengar pengajian dan studi keislaman lainnya di

dalam masjid.

Adapun jumhur ulama mengatakan haram berdalil dengan firman Allah SWT.






















20 Ibid.
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Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu
dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan
pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu
saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang
dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak
mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah
mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun
(An-Nisa’: 43)”21.

Keharaman bagi wanita haidh termasuk dalam kategori keharaman bagi orang

junub berdiam di dalam masjid, karena pada dasarnya wanita yang sedang haidh itu

adalah dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan berhadats , yang menjadi

penyebab bukan hanya karena karena darahnya akan tetapi karena mereka (wanita

haidh) dalam keadaan junub, haidh itu hadatsnya sedangkan junub itu keadaannya.

Ulama jumhur juga mengatakan keharaman junub juga sama dengan

keharaman wanita haidh sebelum mereka suci dari hadats tersebut22. Di dalam hadits

juga dikatakan tentang keharaman wanita haidh berdiam di dalam masjid, hal ini

berdasarkan riwayat Ibnu Majah dari dari Ummu Salamah r.a. bahwasannya dia

berkata :

َصْرَحَة َهَذا اْلَمْسِجِد فـََناَدى -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم -َدَخَل َرُسوُل اللَِّه : َأْخبَـَرْتِني ُأمُّ َسَلَمَة قَاَلتْ 
"23ِإنَّ اْلَمْسِجَد َال َيِحلُّ ِلُجُنٍب َوَال َحاِئضٍ : "بَِأْعَلى َصْوتِهِ 

“Rasulullah SAW. masuk halaman masjid ini, lalu beliau menyeru dengan
suara yang keras, ‘sesungguhnya masjid tidak halal bagi wanita yang junub
dan siapa saja yang dalam keadaan haidh”.

21 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, loc., cit.
22 Abi Zakaria Yahya bin Syarafin An-nawawi Ad-dimasyqi, Raudhatu At-thalibin, ( Beirut

Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2006), h. 62.
23 Abi Abdillah Muhammad bin Yazin Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, loc., cit.
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Pembahasan masalah wanita haidh berdiam di dalam masjid bukanlah ijma’

ataupun kesepakatan seluruh ulama, akan tetapi ada sebagian ulama berbeda dalam

menyikapi hal ini, yaitu wanita haidh berdiam di dalam masjid ini, ada dalil lain yang

menyatakan tentang bolehnya orang junub dan wanita haidh berdiam di dalam

masjid. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, oleh

karena itu tergantung kepada diri kita masing-masing menilanya, mana yang harus

diikuti dan mana yang harus ditinggalkan, dalam masalah furu’iyah ataupun

perbedaan dikalangan ulama mesti harus berlapang dada, supaya tidak terjadi

permusuhan diantara ummat Islam.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan kaidah mashlahah

sebagai sumber hukum dasar dalam pemecahan dan penyelesaian masalah, tentunya

dengan tanpa meninggalkan dalil-dalil pokok, yaitu Al-Qur’an dan Hadits serta nash-

nash lainnya.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya tulisan ini adalah library research yang bersifat

kualitatif dimana datanya diperoleh dari buku-buku yang memuat pendapat

Yusuf Al-Qardhawi dalam hal wanita haidh di dalam masjid yang kemudian
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dianalisis dan disusun sehingga memperoleh gambaran yang benar tentang

suatu pendapat dengan alasan yang tepat. Adapun data yang akan digali dalam

penelitian ini adalah mengenai pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang

larangan wanita haidh berdiam di dalam masjid.

2. Sumber data

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian

kepustakaan maka digunakan data sekunder yang dibedakan dalam :

a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang dijadikan sebagai sumber

utama, yakni kitab Fiqh at-Thaharah dan Fatawi Mu’ashirah

karangan Yusuf Al-Qardhawi.

b. Bahan sekunder, data yang diperoleh dari berbagai kitab-kitab fikih

seperti, Al-Muhithu Al-Burhani kitab ulama hanafi, Al-Mu’awwanah

‘Ala Madzhab ‘Alim Al-Madinah Al-Imam Malik bin Anas, Ad-

Durusul Al-Fiqhiyyah ‘Ala Madzhab Syafi’i, Al-Kafi Fi Fiqhi Al-Imam

Ahmad bin Hanbal, Fiqh as-Sunnah karangan sayyid sabiq, Fiqh ‘Ala

Madzhabi al-Arba’ah, Fiqh Islam wa Adillatuh karangan wahbah az-

zuhaili, Kitabu al-Madzaahib al-Arba’ah karangan Abdurrahman Al-

Jaziri, serta buku-buku yang berkaitan dengan haidh,

c. Bahan tersier yaitu yang memberikan petunjuk atau penjelasan

terhadap data primer dan data sekunder. Seperti kamus-kamus,

Ensiklopedia, dll.
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3. Metode pengumpulan data

Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan kitab-

kitab, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul

dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi serta dianalisa untuk

mencapai pada tujuan pembahasan pada penelitian ini.

4. Metode analisis data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah menganalisa data-

data tersebut, dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai

berikut :

a. Metode deskripif

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendetail

data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa. Metode ini penulis

gunakan untuk memahami konsep dan metode istinbath hukum yusuf Al-

Qaradhawi dalam menetapkan hukum wanita haidh bediam di dalam

masjid.

b. Metode analisis konten

Suatu analisis data atau pengelolaan secara ilmiah tentang isi dari

sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini, penulis pergunakan untuk

menganalisi data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu

kesimpulan yakni metode analisis konten.

G. Sistematika penulisan
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Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan

kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika

sebagai berikut :

BAB 1 : pendahuluan berisi latar belakang masalah, batasan masalah,

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : bab ini terdiri dari riwayat hidup Yusuf al-Qardhawi, pendidikan

Yusuf al-Qardhawi, metode ijtihad Yusuf al-Qardhawi, karya-

karya Yusuf al-Qardhawi, keluarga Yusuf Al-Qaradhawi dan

pendapat tokoh tentang Yusuf Al-Qaradhawi.

BAB III : bab ini berisi tentang perempuan haidh dalam tinjauan hukum

Islam, pengertian haidh, waktu permulaan haidh, warna darah

haidh, masa haidh dan suci, masa minimal haidh, darah berhenti

mengalir (An-naqa’) di tengah-tengah masa haidh, perkara yang

diharamkan karena haidh.

BAB IV : bab ini berisi tentang pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang

haidh, konsep dalam menetapkan hukum wanita haidh berdiam di

dalam masjid menurut Yusuf Al-Qaradhawi, dan metode istinbath

hukum Yusuf Al-Qaradhawi dalam menetapkan hukum

wanita haidh berdiam di dalam masjid.
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BAB V : penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dalam penulisan

skripsi ini.


