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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia modern saat ini kita sering sekali tidak menghiraukan 

aturan-aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah SWT untuk umatnya 

sehingga manusia seringkali melakukan kesalahan yang diakibatkan dari 

ketidaktahuannya atau memang tahu tetapi tidak mengindahkan aturan yang 

Allah tetapkan tersebut terutama yang menyangkut dengan perkara haid yang 

akan menjadi pokok dari pembahasan dalam bab ini. 

Perkara haid ini, termasuk materi yang kedudukannya sangat penting 

dalam syari’at, kesehatan, moralitas dan kemasyarakatan, dan masih 

dikategorikan sebagai materi yang sangat rumit. Mengapa dikatakan sangat 

rumit? karena untuk mengetahui dan mempelajari keterangan seputar materi 

yang satu ini, diperlukan ketekunan dalam menghafal hadits-hadits Nabi dan 

atsar-atsar sahabat yang berbicara tentangnya. Disamping itu, diperlukan juga 

pemahaman yang mendalam dengan menelaah penjelasan-penjelasan yang 

diberikan oleh para ahli yang secara khusus mendalami masalah tersebut.1 

Imam an-Nawawi Radhiyallaahu‘anhu dikutip dalam buku Abdurrahman 

Muhammad Abdullah ar-Rifa’i pernah berkata, “Ketahuilah bahwa bab haid ini 

termasuk disiplin materi yang sulit dipahami. Para ulama terkemuka juga tak 

jarang dan bahkan sering keliru dalam memahami bab ini dikarenakan materinya 

yang rumit. Akan tetapi para ahli mencurahkan perhatiannya untuk membahas 

bab tersebut. Mereka menulis kitab-kitab yang khusus berbicara tentang bab haid 

                                                           
1
 Muhammad Abdurahman dan Abdullah ar-Rifa’i, Masa’ilul Haidh Wan-Nifaas Wal  

Istihaadhah Fis Sunnatin-Nabawiy. Terj. Mahfud Hidayat Lukman dan Ahmad Muzayyin Safwan, 

(Jakarta: Mustaqiim, 2003), hal. 20-21. 
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ini.
2
 Namun begitu, tidak berarti mengungkap masalah haid dijadikan momok 

yang menakutkan. Karena bagaimanapun, haid merupakan masalah fitrah  yang 

dialami seluruh kaum  hawa. 

Masalah haid akan makin menarik bila dihubungkan dengan seksualitas 

seorang suami, karena terkadang ada seorang suami yang melakukan hubungan 

intim dengan istrinya yang telah suci dari haid dan belum mandi besar. Sekilas 

memang tidak ada kejanggalan dari apa yang dilakukan oleh suami-istri tersebut, 

karena merupakan suatu hal yang wajar bagi sepasang suami-istri untuk 

melakukan hubungan intim. Namun, meskipun suami-istri itu mempunyai 

kebebasan dalam melakukan hubungan intim, tetapi keduanya tidak 

diperbolehkan melampaui rambu-rambu yang telah digariskan oleh hukum 

Islam.3 Karenanya kehidupan seksual dalam perkawinan, termasuk hubungan 

suami-istri sudah diatur dan tersurat dalam al-Qur’an, diantaranya terdapat 

dalam Surat al-Baqarah ayat 187: 

              

Artinya: 

“Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 

mereka”. (QS. Al-Baqarah [2]: 187).4 

Persoalannya adalah ada seorang suami yang melakukan hubungan intim 

dengan istrinya yang baru suci dari haid, namun sang istri belum mandi besar 

atau bersuci dari haidnya. Persoalan yang muncul, ditinjau dari hukum Islam, 

bolehkah seorang suami melakukan hubungan intim dengan istri yang demikian? 

                                                           
2
 Ibid., Muhammad Abdurrahman, hal. 21. 

3
 Ibnu M. Rasyd, Mahligai Perkawinan Butir-butir Mutiara Cinta, (Batang Pekalongan: 

CV. Bahagia, 1980), hal. 165. 
4
 DEPAG RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal. 41 
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Beberapa dalil telah memberi is yarat tentang hukum berhubungan intim dengan 

istri yang sedang haid, antara lain disebutkan dibawah ini:  

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 222: 

                  

                           

         

Artinya: 

“Meraka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah: “Haid itu adalah 

suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita 

di waktu haid; 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 diri”  

(QS. Al-Baqarah [2]: (222) 5. 

Dalam ayat ini, yang Allah jadikan sebagai batas akhir larangan adalah 

kesucian, bukan berlalunya sehari semalam, tiga hari ataupun lima belas hari. 

Hal ini menunjukan bahwa illat hukum (alasan larangan menjauhi istri) adalah 

haid yakni ada atau tidaknya. Jadi, apabila ada haid maka berlakulah hukum itu 

dan jika telah suci (tidak haid lagi) maka tidak berlaku lagi hukum haid tersebut.6  

Kemudian Sabda Rasulullah SAW: 

اهلُل َعْنُو قَاَل: َأنَّ اْليَ ُهْوَد َكانُو ِاَذا َحاَضِت اَْلمْرأَُة  َرِضىَ  َعْن اََنِس ْبِن َماِلكِ 
ُهْم َلَْ يُ َؤاِكُلوَىا وَلَْ ُُيَاِمُعوُىنَّ ِِف اْلبُ ُيوِت َفَسَأَل َأْصَحاَب النَِّب َصلََّى اهللُ  ِمن ْ

ِحيِض ُقْل ُىَو أََذى َعَلْيِو َوَسلََّم : فَأَنْ َزَل اهلُل َعزَّوَ 
َ

َجلَّ )َوَيْسأَُلوَنَك َعِن امل
فَاْعَتزُِلوا الِّنَساَء ِِف اْلَمِحْيِض فَِاَذا َتْطُهْرَن فَْأتُوُىنَّ ِمْن َحْيُث اََمرَُكُم اهلَل( فَ َقاَل 

                                                           
5
 DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surya Cipta Aksara, Surabaya), 1993, 

hal. 54. 
6
 Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, Ensiklopedi Mini Darah Wanita, (Solo: As-

Salam, 2011), hal. 6. 
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رواه اجلماعة َرُسوُل اهلِل َصلََّى اهللُ َعَليِو َوَسلََّم: ِاْصنَ ُعوا ُكلَّ َشْيٍئ ِاَّلَّ النَِّكاَح.)
 )اَّل البخارى

  Artinya:  

“Dari Anas bin Malik, bahwa orang-orang Yahudi apabila istri-istri mereka 

haid, mereka tidak makan bersama mereka, dan tidak mau tinggal bersama 

mereka di dalam rumah mereka. Lalu sahabat Nabi SAW bertanya, 

kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya: “Dan mereka 

bertanya kepadamu tentang hukum haid, katakanlah dia (haid) itu kotoran, 

karena itu jauhilah perempuan-perempuan (istri-istri) yang sedang 

berhaid’. 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 diri”. lalu 

Rasulullah SAW bersabda:“Berbuatlah apa saja kecuali bersetubuh”.7 

Hadits di atas menunjukkan adanya dua hukum, yakni haram bersetubuh 

dan dibolehkan selain bersetubuh. Ketentuan tersebut dikuatkan dengan ijma’ 

ulama, Nash al-Qur’an dan Sunnah. Orang yang sengaja melanggarnya bisa 

dikatakan kafir. Bagi orang-orang yang tidak sengaja dikarenakan lupa, atau 

tidak tahu adanya haid atau tidak tahu bahwa hal itu diharamkan, maka dia tidak 

berdosa dan tidak wajib kafarat.8 

Oleh karena itu, penulis merasa penting dan tertarik untuk mengkaji 

persoalan tersebut dalam skripsi dengan judul “HUKUM MENDEKATI 

ISTRI YANG SUDAH SELESAI HAID TETAPI BELUM 

MANDI JANABAH (STUDI PENDAPAT IMAM EMPAT 

MAZHAB).” 

 

 

 

 

                                                           
7 

Muhammad Nashirudin al Albani, terj. KMCP Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2003), hal. 150. 
8
 Ibn Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani, terj., Mu’ammal Hamidy dkk, 1986, Terj. 

Nailul Auhtar (Himpunan  Hadits-hadits hukum juz 1), (Surabaya: PT. Bina Ilmu). 
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B. Rumusan Masalah 

Masalah dalam  penulisan skripsi ini dibatasi pada: 

1. Bagaimana pendapat para imam empat mazhab mengenai hukum mendekati 

istri yang sudah selesai haid tetapi belum mandi janabah? 

2. Apa pendapat yang rajih (kuat) di antara imam empat  mazhab? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pendapat para imam mazhab empat 

tentang hukum mendekati istri yang telah selesai haid tetapi belum mandi 

janabah. 

2. Untuk mendeskripsikan pendapat yang rojih (kuat) diantara imam madzhab 

empat. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Memberi pengetahuan tentang pendapat para imam empat mazhab 

mengenai hukum mendekati istri yang telah selesai haid tetapi belum mandi 

janabah. 

2. Memberikan kontribusi pemikiran, terutama yang berkaitan dengan 

pendapat para imam empat mazhab tentang  masalah tersebut. 

3. Diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah pemikiran Islam 

berkenaan dengan pendapat para imam empat mazhab mengenai hukum 

mendekati istri yang telah selesai haid tetapi belum mandi janabah. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kajian 

pustaka (Library Research) yang mana metode penulisannya berdasarkan atas 

buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas (Analisis 

Deskriptif).  

1. Pendekatan Penelitian 

Karena penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, maka 

penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu 

penelitian yang tidak mengadakan data secara kuantitatif. Yang dimaksud 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Penelitian deskriptif kualitatif dirasa tepat dalam 

pemakaian penelitian ini, karena tujuan dari pendekatan ini adalah 

menggambarkan, meringkas berbagai pendapat, atau berbagai fenomena 

realitas sosial yang ada di masyarakat.
9
 Karena itu diharapkan dapat 

diperoleh data-data deskriptif, yaitu data-data mengenai hukum mendekati 

istri yang telah selesai haid tetapi belum mandi janabah. (Studi Pendapat 

Imam Empat Mazhab). 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek 

darimana data dapat diperoleh.10 Sumber data diperoleh dari objek yang 

                                                           
9
 Bungin, burhan, Penelitian Kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan 

ilmu sosial lainnya) (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hal. 68. 
10

 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), hal. 129. 
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diteliti untuk memperoleh data yang konkret tentang segala sesuatu yang 

diteliti. Sumber-sumber data yang digunakan sebagai sumber-sumber 

informasi penelitian ini antara lain adalah: 

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya 

dan merupakan bahan utama peneliti.  

Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah informasi 

langsung dari buku-buku yang membahas pendapat ulama empat 

mazhab, diantaranya: Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i, Fiqih Empat 

Mazhab, Pokok-pokok Pegangan ImamMazhab, Sejarah dan Biografi 

Empat Imam Mazhab, Tafsir Imam Syafi’i, dan Fiqih Perbandingan 

Lima Mazhabi. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang tidak diusahakan peneliti, data 

sekunder ini bersifat penunjang melengkapi terhadap data primer, data 

sekunder diambil dari buku-buku yang dikarang oleh fiqh imam empat 

mazhab dan selainnya yang dapat mendukung pendalaman dan 

ketajaman dalam analisis penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan merujuk kepada buku-

buku, makalah atau artikel, web (internet) ataupun informasi lainnya yang 

berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variable 

berupa catatan, buku, makalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian 

mengenai hukum mendekati istri yang telah selesai dari haid tetapi belum 

mandi janabah. (Studi Pendapat Imam Empat Mazhab). 
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4. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisis data tersebut. 

Data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik 

dalam analisis data adalah analisis deskriptif yaitu usaha untuk 

mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis 

terhadap data tersebut. Analisis deskriftif yakni data yang dikumpulkan 

adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini 

disebabkan adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah 

diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan 

data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan 

tersebut. 
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F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab, tiap-tiap bab terdiri atas 

sub-sub bab. Adapun perincian sistematika tersebut adalah: 

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya akan diuraikan latar 

belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian (pendekatan penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data) serta sistematika penulisan. 

Bab II berisi tinjauan pustaka tentang hukum darah wanita dalam Islam 

yang meliputi: pengertian suci, macam-macam darah yang keluar dari rahim 

wanita (haid, nifas dan istihadhah) serta pendapat para imam mazhab empat 

mengenai hukum menyetubuhi istri yang bersih dari haid dan belum bersuci 

(mandi janabah). 

Bab III berisi tentang analisis pendapat para imam mazhab empat tentang 

hukum mendekatii istri yang sudah selesai haid tetapi belum mandi janabah 

(studi pendapat imam Mazhab Empat). 

Bab IV merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Dan bab ini, 

penulis akan menyajikan kesimpulan-kesimpulan dari uraian pada bab-bab 

sebelumnya dan mengetengahkan beberapa saran. 

 


