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ABSTRAK 

Rohman Atoilah, Muhibur, Pandangan Tokoh Agama Kota Madiun Tentang 

Penggunaan Pil Penunda Haid Pada Jamaah Haji dan Umrah 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari‟ah, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Yudhi Achmad Bashori, M. H. I. 

Kata Kunci : Pil Penunda Haid, Jamaah Haji dan Umrah 

Skripsi ini berawal dari latar belakang adanya kegagalan dalam 

penggunaan pil penunda haid pada jamaah haji dan umrah. 

Dari latar belakang  tersebut, permasalahan yang  perlu penulis bahas 

dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana argumentasi tokoh agama Kota Madiun 

tentang penggunaan pil penunda haid pada jamaah haji dan umrah, serta  apa 

dasar hukum tokoh agama Kota Madiun tentang penggunaan pil penunda 

haid pada jamaah haji dan umrah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) 

dengan jenis penelitian kualitatif. Data primer berupa hasil wawancara 

kepada tokoh agama kota Madiun. Data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi, berupa catatan atau tulisan. Sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Analisis dilakukan bersamaan dengan penyajian data 

berdasarkan pendekatan penelitian, dengan metode diskriptif-analitik. 

Dari analilis penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa (1) 

Penggunaan pil penunda haid saat melaksanakan ibadah haji dan umrah 

adalah boleh. Untuk mengantisipasi kegagalan adalah dengan meminta 

petunjuk yang ahli. (2) Masing-masing narasumber menggunakan dasar 

hukum yang saling menguatkan. Penggunaan pil penunda haid tersebut 

sudah diberikan dasar hukum mulai dalil fakta dilapangan dengan hadits, 

kemudian dalil kaidah fiqih, dan yang terakhir kaidah dari ayat Al-Qur‟an. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perempuan adalah makhluk penyeimbang tatanan kehidupan bagi kaum 

laki-laki. Perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah yang lembut hatinya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perempuan adalah manusia yang 

memiliki puki (kemaluan), menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.
1
  

Perempuan secara alamiyah pasti mengalami menstruasi setiap bulan. 

Menstruasi adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada hari-hari 

tertentu pada saat badan dalam keadaan sehat dan sudah menjadi kebiasaan, 

bukan karena sakit atau melahirkan. Menurut Moenawar Chalil menjelaskan 

dalam bukunya yang berjudul: “Nilai Wanita” bahwa perempuan disebut juga 

wanita, puteri, istri, ibu merupakan sejenis makhluk dari bangsa manusia yang 

halus kulitnya, lemah sendi tulangnya, dan agak berlainan bentuk serta susunan 

tubuhnya dengan susunan tubuh manusia yang bernama laki-laki. 

Dalam pengambilan keputusan talak, hakim juga perlu melihat haid atau 

tidaknya seorang perempuan yang akan dijatuhkan talak. Ini juga sesuai dengan 

kitab fathul qorib bab talak yang berbunyi : 

                                                 
1
 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 856 



 

 

 

ذعخ, ِٕٗ رٗاد ٗاىْغبء فٞٔ ظشثبُ : ظشة فٜ غالقِٖ عْخ ٗ ث

 اىؾٞط

Artinya : Dan dalam urusan talaq, perempuan itu ada 2 macam : macam 

yang pertama adalah sunnah (tidak haram), yang kedua haram, yaitu perempuan 

yang dalam keadaan haid
2
 

Dari pendapat tersebut secara otomatis dalam mengambil keputusan, hakim 

wajib melihat kondisi haid peresmpuan tersebut. 

Pada era 4.0 seperti yang kita rasakan saat ini, segala bentuk gerak gerik 

tubuh dan pekerjaan  manuisia menjadi sangat mudah dilakukan. Istilah era 4.0 

ini tercipta dari gagasan  industri yang  ke 4. Gagasan industri pertama atau 

sering disebut dengan revolusi industri pertama atau bisa disebut dengan era 1.0  

tercipta dengan ditandai oleh ditemukannya mesin uap di Inggris pada tahun 

1784. Era industri 2.0 tercipta dengan ditandai munculnya atau digunakannya 

mesin produksi yang digerakkan oleh listrik, yang dimana mesin-mesin tersebut 

digunakan untuk produksi secara masal. Era tersebut terjadi pada akhir abad ke 

19. Era 3.0 tercipta dengan ditandai oleh penggunan teknologi komputer pada 

tahun 1970.
3
 Penggunaan konputer pada era ini digunakan sebagai otomasi 

                                                 
2
 Syekh Muhammad Ibnu Qosim Al-Ghozi, Fathul Qorib Al Mujibi (Lebanon: Dar Al-Kutub 

Al-Islamiyah, 2003), 111. 
3
 Nurbaiti, S.R. & Bambang, A.N. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

Masyarakat”, Proceeding Biology Education Conference, 1 (Oktober 2017) 224-228 



 

 

 

manufaktur. Perkembangan industri 4.0 merupakan loncatan besar. Dimana era 

4.0 ini ditandai dengan terciptanya teknologi digital.
4
 

Seiring dengan kemajuan zaman, disegala bidang harus mengikuti arus 

perkembangan tersebut. Dalam ilmu kesehatan teknologi merupakan komponen 

yang penting untuk keberlangsungan perawatan pengobatan maupun operasi 

kepada pasien. 

Dengan berjalannya waktu, ilmu kesehatan harus memberikan kemudahan 

bagi setiap orang. Salah satunya terbentuklah pil penunda haid untuk menunda 

siklus haid. Pil penunda haid ini berguna untuk menunda haid pada saatnya. Jadi 

yang seharusnya dia haid pada saat tersebut, pengguna pil tersebut akan tertunda 

haidnya atau tidak keluar darah haidnya. 

Pembahasan tentang penggunaan pil  penunda haid ini baru ada pada 

zaman ulama kontemporer sehingga para fuqaha zaman dahulu belum ada yang 

membahasnya, dan baru dibahas pada masa fuqaha kontemporer masa sekarang. 

Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi yang dimuat dalam website NU Online, 

beliau mengatakan bahwasanya Islam tidak melarang perempuan menggunakan 

pil penunda menstruasi. Ibrahim Al-Hafnawi dalam buku kumpulan fatwanya 

mengatakan: 

ىٞظ ٍَْ٘عب ششعب, ألّٔ الٝ٘عذ ٗرْبٗه ٕزٓ اىؾج٘ة ألعو اىصً٘ 

دىٞو عيٚ اىَْع, اىيٌٖ إال إرا صجذ أّٔ ٝيؾق اىعشس ثبىَشأح ىق٘ىٔ صيٚ 

                                                 
4
 Prasetyo & Sutopo, Industri 4.0: Telaah klasifikasi Aspek Dan Arah Perkembangan Riset 



 

 

 

هللا عيٞٔ ٗعيٌ الظشس ٗالظشاس. ففٜ ٕزٓ اىؾبىخ ٝؾشً رْبٗىٖب. فَِ 

ٍشبٗسح غجٞت ٍخزص, إالإرا مبّذ ٍعزبدح األفعو عْذإسادح رْبٗىٖب 

 يٌعيٖٞب, ٗالٝيؾقٖب ظشسثغججٖب. ٗهللا أع

Artinya: “Mengonsumsi pil (untuk menunda menstruasi) agar dapat 

memenuhi syarat puasa tidak dilarang menurut hukum syara‟ karena memang 

tidak terdapat dalil yang melarang. Lain soal kalau konsumsi pil itu 

membahayakan kesehatannya, maka konsumsi itu jelas dilarang berdasarkan 

hadits Rasulullah SAW, “Tidak boleh ada mudharat dan memudharatkan”. 

Dalam kondisi mudharat seperti ini, menelan pil itu menjadi haram. Karena itu 

ada baiknya kalau ingin mengonsumsi pil (penunda menstruasi), perempuan itu 

berkonsultasi dengan ahli medis spesialis. Lain ceritanya kalau konsumsi pil itu 

sudah menjadi kebiasaannya saat (Ramadhan tiba) dan tidak membahayakan 

kesehatan,”
5
 

Pil penunda haid juga dipilih oleh jam‟ah haji dan umrah ketika akan 

berangkat haji maupun umrah. Beberapa hari seblum berangkat, para jam‟ah 

dianjurkan untuk meminum pil tersebut, dangan tujuan  supaya tidak 

mengganggu kegiatan ibadahnya di tanah suci. Hampir seluruh jama‟ah haji dan 

                                                 
5
Alhafiz Kurniawan, “Hukum Telan Pil Cegah Haidh untuk Kelancaran Ibadah Haji,” 

https://islam.nu.or.id/post/read/70830/hukum-telan-pil-cegah-haidh-untuk-kelancaran-

ibadah-haji, (diakses pada tanggal 12 Desember 2020, jam 10.35). 

https://islam.nu.or.id/post/read/70830/hukum-telan-pil-cegah-haidh-untuk-kelancaran-ibadah-haji
https://islam.nu.or.id/post/read/70830/hukum-telan-pil-cegah-haidh-untuk-kelancaran-ibadah-haji


 

 

 

umrah perempuan memakai pil tersebut ketika umrah, tentu dengan dosis yang 

telah diberikan oleh dokter. 

Kota Madiun merupakan kota dimana letaknya adalah di pulau Jawa. 

Beribukota di Surabaya berarti Kota Madiun merupakan bagian dari Provinsi 

Jawa Timur. Kota Madiun juga sering memberangkatkan haji para masyarakat 

yang ingin berhaji. Pada bulan Juli tahun 2019 sebelum adanya covid-19, Kota 

Madiun memberangkatkan 189 jamaah dengan pembagian 85 jamaah laki-laki 

dan 104 jamaah perempuan, dan ternyata dari jamaah perempuan ini sebagian 

besar adalah wanita yang masih dalam usia haid. Seluruh jamaah perempuan 

sangat dianjurkan menggunakan pil penunda haid untuk menunjang keberhasilan 

ibadahnya.
6
  

Masyarakat Kota Madiun sendiri selain berhaji juga sering ke Tanah Suci 

guna melaksanakan umrah. Dari masyarakat yang berangkat ini yang 

mendominasi adalah dari jamaah permpuan. Jamaah perempuan tersebut bukan 

hanya perempuan yang sudah tidak haid atau menopause, terbukti dari beberapa 

wawancara penulis terhadap jamaah yang pernah berumrah mengatakan memang 

perempuan yang berusia haid ini lebih dominan melaksanakan umrah. Para 

jamaah perempuan berusia haid ini rata-rata menggunakan pil untuk menunda 

siklus haidnnya untuk memperlancar ibadah mereka di Tanah Suci. Tetapi dari 

temuan penulis ternyata ada sebagian perempuan pemakai pil penunda haid ini 

                                                 
6
KEMENAG Kota Madiun, “Pemerangkatan Calon Jamaah Haji Kota Madiun”, 

https://jatim.kemenag.go.id/berita/513962/pemberangkatan-calon-jemaah-haji-kota-madiun, 

(diakses pada tanggal 04 Januari 2021, jam 14.50) 

https://jatim.kemenag.go.id/berita/513962/pemberangkatan-calon-jemaah-haji-kota-madiun


 

 

 

yang gagal dalam penggunaannya, sehingga perempuan tersebut tetap mengalami 

haid ketika di Tanah Suci. Dari 50 orang pengguna pil penunda haid ada 10% 

yang gagal dalam penggunaan pil tersebut atau perempuan tersebut tetap 

mengeluarkan darah haid ketika di Tanah Suci. 

Berangkat dari fakta diatas, penulis berkeinginan lebih jauh melakukan 

penelitian ilmiah tentang bagaimana hukum dan argumentasi tokoh agama Kota 

Madiun menghadapi ketidak  sesuaian tersebut. Hasil penelitian tersebut 

terbentuk dalam  skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh  Agama Kota Madiun 

Tentang  Pil Penunda Haid Pada Jama‟ah Haji dan Umrah”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana argumentasi pandangan tokoh agama Kota Madiun terhadap 

penggunaan pil penunda haid oleh jama‟ah haji dan umrah ? 

2. Apa dasar hukum tokoh agama Kota Madiun terhadap penggunaan pil 

penunda haid oleh jama‟ah haji dan umrah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, penulis mwmpunyai tujuan dalam menyusun 

karya ilmiyah ini. Tujannya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui argumemtasi tokoh agama Kota Madiun tentang 

penggunaan pil penunda haid oleh jama‟ah haji dan umrah. 

2. Untuk mengetahui dasar hukum tokoh agama Kota Madiun tentang 

penggunaan pil penunda haid oleh jamaah haji dan umrah 



 

 

 

D. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini, penulis berharap memberikan manfaat diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan tambahan pengetahuan di bidang fiqhun nisa kontemporer 

b. Dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi juga kepada kaum praktisi 

c. Menyadarkan kepada masyarakat bahwa risalatul maahid merupakan ilmu 

yang penting bagi kaum perempuan 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan tarbiyah bagi jamaah haji dan umrah, pemerintah, tokoh 

agama, dan masyarakat untuk meminimlisir ketidakfahaman terhadap 

penggunaan pil penunda haid 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini digunakan penulis untuk menemukan data yang tersedia 

dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji 

dalam skripsi ini. Beberapa kajian yang peneliti temukan: 

Pertama, skripsi oleh Ni‟matul Khoiriyah yang berjudul “Perubahan siklus 

menstruasi dan penyelesaiannya”. Dalam penelitian ini menggunakan dua 

rumusan masalah, yaitu: Bagaimana analisis fiqih terhadap siklus menstruasi 

bagi pengguna alat kontrasepsi suntikterhadap perubahan siklus menstruasi pada 

jam‟ah yasinan Al-Imroah desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun 

serta bagaimana analisis fiqih terhadap yang dilakukan dalam menghadapi 

perubahan siklus menstruasi oleh ibu-ibu jama‟ah Yasisnan Al-Imroah. Dalam 



 

 

 

penelitiannya menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data, 

observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian membandingkan pandangan 

kedua Imam tentang haid. Hasil dari penelitiannya yaitu pertama dari 

penelitiannya ada beberapa jama‟ah yasin tersebut yang berubah siklus haidnya. 

Dan tata cara peneyelesainnya adalah ketika darah genap 24 jam dalam 15 maka 

darah tersebut adalah drah darah haid, bila tidak mencapai 24 jam maka disebut 

istihadhoh. Kedua ada beberapa jama‟ah yang belum mengetahui tentang haid, 

jadi perlu adanya penambahan ilmu tentang haid kepada jam‟ah tersebut
7
. 

Persamaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah dalam skripsi 

Ni‟matul Khoiriyah menggunakan pembahasan tentang penggunaan obat 

penunda haid dan skripsi yang ditulis oleh penulis juga membhas tentang hukum 

penggunaan pil penunda haid. Perbedaan dari penelitian yang akan disusun ini 

adalah data yang dijadikan objek dari penelitian tersebut. Dalam skripsi milik 

Ni‟matul Khoiriyah tersebut objek penelitiannya adalah ibu-ibu pengguna alat 

kontrasepsi, sedangkan yang akan disusun dalam skripsi ini memiliki objek 

pendapat tokoh agama Kota Madiun tentang penggunaan pil penunda haid. 

Kedua, skripsi yang disusun oleh Dewi Luqmanah yang berjudul 

”Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Meminum Obat  Penunda Haid Pada 

Wanita Untuk Menjalankan  Puasa Ramadhan (Studi Kasus di Desa Terbanggi 

Mulya). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua rumusan masalah yaitu 

                                                 
7
 Ni‟matul Khoiriyah, Perubahan Siklus Menstruasi Dan Penyelesaiannya, Skripsi(Ponorogo: 

IAIN Ponorogo, 2016) 



 

 

 

Bagaimana Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Meminum Obat Penunda 

Haid pada Wanita Untuk Menjalankan Puasa Ramadhan danBagaimana 

pemahaman masyarakat tentang haid dan obat penunda haid. Dalam 

penelitiannya penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil analisisnya adalah 

masih kurangnya pemahaman tentang pembahasan penggunaan obat penunda 

haid walaupun didaerah tersebut ada pengajian rutinan, yang kedua dalam 

pengajian rutuin yang dilakukan dalam masyarakat disana, bebrapa masyarakat 

sudah paham akan haid akan tetapi mereka masih belum menguasai tentang obat 

penunda haid.
 8

Persamaan anatara skripsi yang disusun oleh Dewi Luqmanah 

dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah sama-sama membahas 

tentang hukum penggunaan obat untuk menunda haid. Perbedaan dari penelitian 

yang akan disusun ini adalah objek dan teori yang digunakan. Dalam skripsi yang 

akan dibahas oleh penulis ini menggunakan objek yaitu pendapat tokoh agama 

Kota Madiun dan teorinya adalah tinjauan hukum islam sehingga akan menjadi 

lebih menarik karena dalam skripsi ini bagaimana cara tokoh agama Kota 

Madiun memberikan pemahaman tentang penggunaan pil penunda haid, dimana 

kesimpulan dari skripsi ini bisa dijadikan pengetahuan oleh masyarakat umum 

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Mujibuddin yang berjudul Hukum 

Mengkonsumsi. Obat Penunda Haid dalam Pelaksanaan Ibadah Haji”. (Studi 

Perbandingan Metode Istinbāṭ Hukum Menurut Yusūf al-Qarḍawī dan Ibn 

                                                 
8
 Dewi Luqmanah, Pemahaman Masyarakat Tentang Meminum Obat Penunda Haid Pada 

Wanita Untuk Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan, Skripsi(Lampung: IAIN Metro, 2018) 



 

 

 

„Utsaimīn ). Bagaimana hukum mengkonsumsi obat penunda haid bagi 

perempuan yang melaksanakan ibadah haji menurut Yusūf al-Qaraḍawī dan al-

„Utsaimīn dan bagaimana dalil dan metode istinbāṭ al-hukmi yang digunakan 

oleh Yusūf al-Qaraḍawī dan al „Utsaimīn dalam menetapkan hukum 

mengkonsumsi obat penunda haid. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan 

metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah menurut al-Qardawi menyatakan 

boleh mengkonsumsi pil penunda haid dengan dimaksudkan untuk memenuhi 

rukun-rukun haji, karena pada dasarnya seluruh hukum adalah boleh sampai ada 

dalil yang melarangnya sedangkan menurut „Utsaimīn boleh dengan dua syarat, 

pertama tidak mendatangkan maslahah bagi dirinya dan yang kedua 

mendapatkan izin dari suami.
 9

Persamaan antara skripsi Mujibudin dengan 

skripsi yang akan ditulis oleh penulis ini adalah sama-sama membahas hukum 

penggunaan obat penunda haid oleh jamaah haji dan umrah. Perbedaan penelitian 

yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan skripsi Mujibuddin adalah, dalam 

skripsi Mujibuddin mengambil pendapat  Yusūf al-Qaraḍawī dan al-„Utsaimīn. 

Dalam skripsi yang akan disusun ini mngambil pendapat tokoh agama dan tokoh 

agama kota madiun. 

F. Metode Penelitian  

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan 

sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian 
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 Mujibudin, Hukum Mengkonsumsi Obat Penunda Haid Dalam Ibadah Haji, Skripsi(Aceh: 

UIN Ar-Raniry, 2017) 



 

 

 

tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah 

penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan 

sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan caracara 

tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.
10

 Sehingga 

nantinya penelitian tentang “Tinjauan hukum islam tentang pendapat tokoh 

agama madiun terhadap pnggunaan pil penunda haid pada jam‟ah umrah dan 

haji” dapat dipertanggungjawabkan. Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk 

mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis 

adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti 

bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.
11

 

2. Jenis Pendekatan  

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara 
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 Marzuki, Metodologi Riset. Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000 
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 Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal. 

21. 



 

 

 

menyeluruh (holistic) bagaimana suasana, tempat, dan waktu yang berkaitan 

dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.
12

 

3. Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti 

melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya 

penelitian, yaitu di Kota Madiun. Selain itu peneliti juga melakukan 

wawancara langsung kepada ibu-ibu Jamaah Umrah Alistoon sebagai 

informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait 

perubahan siklus menstruasi yang disebabkan penggunaan pil penunda haid. 

4. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Madiun. Penulis memilih Kota 

Madiun sebagai lokasi penelitian, karena di Kota Madiun masih banyak 

jamaah umrah dan haji yang menggunakan pil penunda haid tetapi mereka 

belum mengetahui tentang hukum pengaruh penggunaan pil tersebut, pun pula 

di Kota Madiun minim akan pondok pesantren sehingga pengguna pil 

penunda haid lebih memilih cara instan dengan meminta petunjuk kepada 

penjual pil tersebut dan tidak berkonsultasi kepada tokoh agama tentang 

penggunaan pil tersebut. 

5. Data dan Sumber Data  

a. Data  
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  Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu‟amalah. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010, hal. 
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Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

tentang pedapat tokoh agama Kota Madiun mengenai penggunaan pil 

penunda haid oleh jamaah umrah dan haji. 

b. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:  

1) Sumber primer dalam penelitian ini adalah pendapat tokoh agama 

Kota Madiun, MUI, Kemenag, NU, Muhammadiyah, dan 2 orang 

jamaah umrah 

2) Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah dari buku Risalatul 

Mahid, dan buku-buku pendukung 

c. Tehnik Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi:  

1) Wawancara (interview)  

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan 

data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat 

perekam.
13

Dalam wawancara ini penulis melaksanakan 

wawancara terhadap tokoh agama Kota Madiun 
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 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hal. 
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2) Observasi  

 Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan 

secara sistematis.
14

  

d. Tehnik Pengolahan Data  

Tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

1) Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, 

keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan 

keseragaman satuan atau kelompok kata. 
15

 Dalam tahap ini penulis 

memeriksa kembali semua data terkait perubahan siklus menstruasi 

yang dialami oleh pengguna pil penunda haid  

2) Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang 

diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 

sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan 

sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah. Dalam 

tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data terkait 

pengguna pil penunda haid serta penyelesaian masalah perubahan 

siklus menstruasi yang dialaminya dengan sistematika pertanyaan 

dalam rumusan masalah.  
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Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, Jakarta: Bumi Aksara, 

2013, hal. 143 
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 Aji, Metodologi Penelitian, 153. 



 

 

 

e. Penemuan Hasil yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-

dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan.
16

 

f. Teknik Analisis Data  

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga 

tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan 

dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi data, bahan-

bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan 

ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap 

penting. Sedangkan display data merupakan proses pengorganisasian 

data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini 

dapat dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun 

grafik.
17

  Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan 

(dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan 

sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih 

mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga 

hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.
18

 Melalui tahapan 

kerja ini peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan 
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yang ada yaitu, perubahan siklus menstruasi akibat penggunaan pil 

penunda haid. 

g. Pengecekan Keabsahan Data  

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan 

cara:  

1) Perpanjangan Pengamatan  

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
19

 Dengan 

perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali 

apakah data-data sudah benr. Jika data-data yang diperoleh 

selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan 

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga 

diperoleh data yang pasti kebenarannya.  

2)  Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
20

 Pada 

penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data 

yang terkait dengan perubahan siklus menstruasi oleh pengguna 

pil penunda haid. 

G. Sistematika Pembahasan  
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Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam skripsi akan 

dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab lainnya saling 

terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika 

pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran tentang isi 

skripsi ini. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini 

berfungsi untuk menjelasan arah penelitian yang akan dilakukan 

penulis dalam skripsi ini.  

BAB II : KETENTUAN FIQIH TENTANG HAID SAAT HAJI DAN 

UMRAH 

Merupakan landasan teori yang berfungsi untuk mengetengahkan 

kerangka awal teori yang digunakan sebagai landasan melakukan 

penelitian yang berisi tentang teori Menstrusi/haid dalam Fiqh yang 

terdiri dari pengertian, sifat-sifat darahnya, macam-macam darahnya 

serta masa keluarnya darah haid (Quru‟), ketentuan fiqih tentang haji 

dan umrah serta salatnya orang yang haid. 



 

 

 

BAB III : PANDANGAN TOKOH AGAMA KOTA MADIUN 

MENGENAI PENGGUNAAAN PIL PENUNDA HAID OLEH JAMAAH 

HAJI DAN UMRAH 

Bab ini merupakan objek analisis terhadap penggunaan pil penunda 

haid oleh jamaah haji dan umrah. Bab ini berfungsi membaca data-data 

di lapangan dengan landasan teoritik  

BAB IV : ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA KOTA MADIUN 

TERHADAP PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID SAAT HAJI DAN 

UMRAH 

Bab ini merupakan hasil analisis oleh pendapat tokoh agama Kota 

Madiun tentang penggunaan pil penunda haid oleh jamaah umrah dan 

haji. Bab ini berfungsi sebagai hasil dari analisis objek menggunaka 

teori. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan 

saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis. Bab ini 

berfungsi menjelaskan hasil analisis perubahan siklus menstruasi dan 

penyelesaiannya bagi pengguna pil penunda haid oleh jamaah umrah 

dan haji 
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BAB II  

KETENTUAN FIQIH TENTANG HAID SAAT HAJI DAN UMRAH 

 

A. Ketentuan Fiqih tentang Haid 

1. Pengertian Haid 

Menurut bahasa, adalah isim masdar dari lafadz ha-da, yahidu, haidon. 

Haid adalah sesuatu yang mengalir. Haid menurut istilah adalah darah yang 

keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat, tidak karena melahirkan, 

tidak karena penyakit, juga darah memiliki masa yang tertentu atau yang 

disebut dengan siklus.
1
Didalam alqur‟an Allah SWT menjelaskan masalah 

haid dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi: 

َْٝغئَ  ِْٞط َٗ ِؾ ََ ِِ اى ََّل َع ْ٘ يُ
َ٘ اَرًٙ  قيٚ قُْو ُٕ

فَبْعزَِضىُ٘ا اىِّْغآَء فِٚ  ال

ِْٞط  ِؾ ََ اْى
َِّ ال  ُٕ ْ٘ الَ رَْقَشثُ َُ َؽز  َٗ ْش ُٖ ٚ َْٝط

ِْ   ط ٍِ  َِّ ُٕ ْ٘ ُ َُ فَؤْر ْش َّٖ فَئِرَا رََط

ٌُ هللاُ  َشُم ٍَ ُْٞش اَ َؽ
َِ قيٚ  ْٝ ِش ِّٖ زََط َُ ُِٝؾتُّ اى َٗ  َِ ْٞ ثِ َّ٘ َُّ هللاَ ُٝؾتُّ اىزَّ  ۲۲۲۲إِ

Artinya:  “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. 

Katakanlah, “Haid itu adalah kotoran.” oleh sebab itu, hendaklah 

kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid dan janganlah kamu 

mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, 

maka campurilah mereka itu di tempat yang telah ditentukan oleh 
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 Dr. Nonon Saribanon, M. Si., Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam,(Jakarta: Sekolah 

Pasca Sarjana Universitas Nasional, 2016), hlm. 13. 



 

 

 

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat 

dan menyukai orang yang menyucikan diri.” 

2. Dasar Hukum Mempelajari Haid  

Hukum mempelajari haid adalah fardhu „ain bagi setiap wanita baligh, 

suami tidak berhak melarang istrinya untuk mempelajari haid. Dan bagi kaum 

laki-laki hukumnya fardhu kifayah, artinya apabila sebagian dari mereka 

sudah ada yang memahami ilmu haid, maka yang lain tidak diharuskan.
2
 

Jadi dapat diambil pernyataan bahwa apabila dalam keluarga tersebut 

sang istri sudah paham tentang haid, maka gugurlah kewajiban sang suami, 

tapi apabila dalam keluarga tersebut belum ada yang memahami ilmu haid 

maka suami wajib mempelajari dan mengajarkan ke keluarganya atau 

menyekolahkan istrinya untuk mempelajari ilmu haid. 

3. Usia Wanita Haid 

Seorang perempuan mengeluarkan darah pada kemaluannya dapat 

dihukumi sebagai darah haid apapabila umurnya telah mencapai genap 9 

tahun Hijriyah dalam Masehinya adalah 8 tahun 8 bulan 24 hari atau dengan 

kurang beberapa hari asal kurangnya tidak mencapai 16 hari. Batas maksimal 

berhentinya haid atau disebut dengan Menopause adalah tidak terlampaui 

batas umurnya. 
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 Nur Salim Habibi, Problematika Haidl, (Kediri: Pon Pes Lirboyo, 2004), hlm 5. 



 

 

 

4. Ukuran Darah Haid 

Darah yang keluar dari kemaluan dari seorang wanita tidak keluar 

seperti air yang mengalir. Tetapi dalam keluarnya darah tersebut bisa 

ditentukan dengan cara melihat darah tersebut masih keluar atau tidak. Waktu 

melihatnya adalah : 

a. Ketika masuk waktu sholat 

b. Ketika akan tidur 

c. Ketika buang air 

Dalam haid, ukuran keluarnya darah haid adalah : 

a. Minimal Haid : 24 jam 

b. Maksimal Haid : 15 hari 15 malam 

c. Umumnya Haid : 6/7 hari beserta malamnya 

d. Minimal Suci diantara Dua Haid : 15 hari 15 malam 

e. Maksimal Suci : Tidak terbatas
3
 

5. Syarat-syarat Darah Haid 

Tidak semua darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita disebut 

dengan darah haid. darah yang keluar dari kemaluan wanita diantaranya 

adalah darah haid, darah nifas (darah setelah melahirkan), dan darah 

istihadhoh (darah penyakit). Keluarnya darah dari kemaluan seorang wanita 

bisa disebut dengan darah haid jika : 
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a. Darah tidak kurang dari 24 jam 

b. Darah tidak lebih dari 15 hari 15 malam 

c. Usia genap 9 tahun Hijriyah 

d. Tidak karena sakit atau hamil 

e. Sudah suci selama 15 hari 15 malam
4
 

6. Sifat dan warna darah haid 

Darah yang keluar dari kemaluan wanita ada beberapa macam sifat dan 

warnanya. Warna darah yang keluar dari kemaluan wanita diantaranya : 

a. Hitam 

b. Merah 

c. Merah kekuning-kuningan 

d. Kuning 

e. Keruh 

Sifat dari darah haid adalah : 

a. Kental dan berbau anyir 

b. Kental tidak berbau anyir 

c. Tidak kental tidak berbau anyir
5
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7. Larangan Bagi Orang yang Haid 

Seorang wanita ketika dalam masa haid ada ketentuan yang mengatur 

supaya dalam haidnya tersebut tidak menimbulkan dosa. Dalam kondisi haid 

wanita juga mempunyai larangan-larangan yang harus ditinggalkan oleh 

seorang wanita. Larangan-larangan tersebut adalah : 

a. Shalat 

Jumhur ulama sepakat, bahwa seorang wanita yang haid tidak 

perlu melaksanakan ibadah shalat dan tidak perlu mengqadhanya setelah 

dia suci.
6
 

b. Puasa 

Wanita yang dalam kondisi haid dan nifas tidak perlu bahkan 

dilarang melaksanakan puasa, walupun sebatas puasa sunnah. Tetapi 

dalam puasa wajib, apabila seorang wanita haid dan dilarang berpuasa 

maka wajib mengqadhanya dilain hari. Dalil tentang wanita yang haid 

dan nifas dilarang berpuasa adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu 

Sa‟id Al-Khudri: 

 ْ٘ ُْْٔ قَبَه َخَشَط َسُع َٜ هللاُ َع ٍْٞذ اىُخذِسٙ َسِظ ِْ أَثِٜ َعِع ُه هللاِ َع

شَّ َعَيٚ  ََ َصيِّٜ فَ َُ ْٗ فِْطِش إَِىٚ اى ٌَ فِٚ اَْظَؾٚ اَ َعيَّ َٗ  ِٔ ْٞ َصيَّٚ هللاُ َعيَ
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 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah (Thaharah dan Shalat) Jilid I, 

(Jakarta: Pustaka At-Tazkiya, 2006), hlm. 277 



 

 

 

َِ فَئِِّّٚ  ْعَغَش اىَِّْغبِء رََصذَّْق ٍَ َِّ اىَِّْغبِء فَقَبَه: َٝب  زُُن ْٝ ِو  أُِس ْٕ أَْمضََش أَ

َُ اىيَّعْ  ه هللا قَبَه رُْنضِْش ْ٘ ٌَ َٝب َسُع ثِ َٗ  َِ ب اىَّْبِس فَقُْي ٍَ َْٞش  َُ اىعَِش رَْنفُْش َٗ  َِ

ََٕت ِىيُّتِ  ٍِ أَْر ْٝ ِد َٗ ِْ َّبقَِصبِد َعقٍو  ٍِ ُْٝذ  َِّ َسأَ ًِ أَْؽذَاُم ُعِو اىَؾبِص اىشَّ

بدَحُ  َٖ َه هللاِ؟ قَبَه: أَىََٞظ َش ْ٘ َعْقِيَْب َٝبَسُع َٗ َِْْْٝب  ُُ ِد ب ُّْقَصب ٍَ َٗ  َِ قُْي

ُعِو, بدَحِ اىشَّ َٖ ضَْو ِّْصِف َش ٍِ ْشأَحِ  ََ ُِ اى ِْ ُّْقَصب ٍِ :ثَيَٚ قَبَه: فَزَِىَل  َِ قُْي

: ثَيَٚ, قَبَه: فَزَِىَل  َِ , قُْي ٌْ ٌْ رَُص ىَ َٗ ٌْ رَُصّوِ  َْٞظ إِرَا َؽبَظْذ ىَ ب, أَىَ َٖ َعْقِي

ب. َٖ ِْ ْٝ ُِ ِد ِْ ُّْقَصب ٍِ 

Artinya: “Sa‟id Khudari R. A., ia berkata: Rasulullah keluar 

pada hari raya idul adha dan idul fitri menuju tempat shalat dan 

melewati kaum wanita, lalu beliau bersabda: “wahai kaum wanita, 

perbanyaklah sadaqah, karena saya melihat kalianlah penghuni 

neraka terbanyak” Mereka menjawab: “ Mengapa demikian wahai 

Rasulullah ?” Nabi menjawab: “Kalian banyak melaknat dan kufur 

terhadap keluarga dekat. Saya tidak melihat orang yang lebih 

lemah akal dan agamanya daripada kalian. “ mereka bertanya 

kembali “Mengapa akal dan agama kami kurang ? ya Rasulullah” 

Nabi menjawab, “Bukankah persaksian seorang wanita setengah 

dari persaksian seorang laki-laki ?” Mereka menukas “Benar” 



 

 

 

Rasulullah bersabda lagi, “Itulah kekurangan akal wamita. 

Bukankah jika mereka haid tidak shalat dan tidak puasa ?” Mereka 

menjawab “Benar ya Rasulullah” Beliau bersabda, “ Itulah 

kurangnya agama wanita”(HR. Bukhari)
7
 

c. Membaca Al-Quran, Membawa Al-Quran, dan Menyentuh Al-Quran 

Seorang wanita yang dalam kondisi haid dan nifas diharamkan 

unyuk membaca Al-Qur‟an dengan niat membaca, meskipun hanya 

sebagian ayat. 
8
Merujuk pada kitab al-fiqh al-imlamy wa adillatuhu 

karangan Wahbah Zuhaii mengatakan bahwa haram bagi perempuan 

haid untuk membaca dan menyentuh al-Qur‟an serta membawanya.
9
 

Imam syafi‟i memperbolehkan perempuan yang sedang haid untuk 

mengambil dan membawa al-Qur‟an apabila al-Qur‟an tersebut 

terancam terbakar atau terbenam dan hanyut disungai. Ulama maddzhab 

Maliki mengatakan tidak haram bagi wanita yang haid untuk membaca 

al-Qur‟an yang telah dihafalkannya.
10
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d. Masuk Masjid 

Wanita yang dalam keadaan haid dan nifas diharamkan memasuki 

masjid, walaupum hanya sebatas lewat tanpa berdiam diri dan tanpa 

kondisi darurat. Argumentasi ini dianut oleh madzhab Imam Hanafi dan 

Imam Malik.. Argumentasi tersebut diperkuat dengan mengqiyaskan 

orang yang junub didalam ayat junub. 

Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad membolehkan seorang wanita 

yang haid dan nifas untuk melewati masjid selam orang tersebut mampu 

melihat kondisi dirinya supaya tidak mengotori masjid
11

, Allah Swt 

berfirman dalm QS. An-Nisa: 43:  

ا اَل َٝب ْ٘ ُْ ٍَ َِ ٰا ْٝ ب اىَِّز َٖ ٌْ ُعٰنٰشٙ َؽزٚ  اَُّٝ ُ ّْز اَ َٗ ٰي٘حَ  رَْقَشثُ٘ا اىصَّ

 ُْ اِ َٗ ا ۗ ْ٘ ٍْٞو َؽزٚ  رَْغزَِغيُ ْٛ َعجِ اَل ُعُْجًب ااِلَّ َعبثِِش َٗ  َُ ْ٘ ىُ ْ٘ ب رَقُ ٍَ ا  ْ٘ َُ رَْعيَ

 ٌُ ُ ْغز ََ ْٗ ٰى َ َِ اْىغَۤبىِِٕػ ا ّ ٍِ  ٌْ ُن ْْ ّ ٍِ ْٗ َعۤبَء اََؽذٌ  ْٗ َعٰيٚ َعفٍَش اَ ٚ اَ ْشٰظٰٓ ٍَّ  ٌْ ُ ز ْْ ُم

ٌْ اىَِّْغبۤ  ُن ِٕ ْ٘ ُع ُ٘ ا ثِ ْ٘ َغُؾ ٍْ ْٞذًا َغِّٞجًب فَب ا َصِع ْ٘ َُ ََّ ۤبًء فَزََٞ ٍَ ا  ْٗ ٌْ رَِغذُ َء فَيَ

ًسا  ْ٘ ا َغفُ ًّ٘ َُ َعفُ َ َمب َُّ ّٰللا  ٌْ ۗ اِ ُن ْٝ ِذ ْٝ اَ َٗ٣٤ 
Artinya: “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu 

mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu 

sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri 
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masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati 

jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu 

sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau 

kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak 

mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik 

(suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. 

Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.” (QS. An-Nisa: 

43) 

e. Thawaf 

Perempuan yang dalam kondisi haid tidak sah dan diharamkan 

melaksankan ibadah thawaf baik dalam haji maupun dalam umrah.
12

 

Suci dari hadast besar merupakan syarat sah yang tidak terpenuhi ketika 

dia haid, sama halnya dengan shalat. Akan tetapi Allah 

memperbolehkan kita untuk berbicara ketika thawaf, sedangkan untuk 

shalat tidak diperbolehkan. 

f. Jima‟ 

Menyetubuhi seorang wanita yang dalam kondisi haid  tidak 

dibolehkan, dengan penetrasi ataupun hanya diantara pusar dan lutut. 

Haramnya menyetubuhi wanita yang sedang dalam kondisi haid dan 
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nifas dengan melaksanakan penetrasi ke vagina  ditetapkan dalam al-

qur‟an, sunnah, dan ijma‟ ulama. 

Dalam Al-Qu‟an Allah Swt. Berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 

222 yang berbunyi: 

ٙۙ فَبْعزَِضىُ٘ا اىَِّْغۤبَء فِٚ  َ٘ اَرً ِْٞط ۗ قُْو ُٕ ِؾ ََ ِِ اْى ََّل َع ْ٘ َْٝغـَٔيُ َٗ

 َِّ ُٕ ْ٘ ُ َُ فَؤْر ْش َّٖ َُ ۚ فَِبرَا رََط ْش ُٖ َِّ َؽزٚ  َْٝط ُٕ ْ٘ اَل رَْقَشثُ َٗ ِْٞطۙ  ِؾ ََ ِْ  اْى ٍِ

 َِ ْٝ ِش ِّٖ زََط َُ ُِٝؾتُّ اْى َٗ  َِ ْٞ اثِ َّ٘ َ ُِٝؾتُّ اىزَّ َُّ ّٰللا  ُ ۗ اِ ٌُ ّٰللا  َشُم ٍَ ُْٞش اَ  ۲۲۲َؽ

Artinya: ”Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) 

tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu 

jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum 

mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai 

dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, 

Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan 

diri.” 

g. Suami mencumbu diantara pusar dan lutut
13

 

Dalam hadits nabi yang artinya “Ismail ibn Khalid menceritakan 

kepada kami ia berkata: Abu ihak menceritakan kepada kami: dari 

Aisyah Ra. ia berkata: salah seorang diantara kami jika haid dan 

Rasulullah menginginkan berdekatan dengan kami, maka dia akan 
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menyuruh untuk memakai kain saat sedang haid kemudia dia 

menyentuhnya, kemudian Aisyah berkata: siapakah yag lebih 

menguasai dirinya sebagai Rasulullah Saw. dapat menguasai dirinya.
14

 

Dari Hadits diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Siti Aisyah R. 

A. ketika dalam kondisi haid dan Rasulullah Saw. ingin mencumbu 

diantara pusar dan lutut, beliau menggunakan kain untuk menutupi 

antara pusar dan lutut. Dan beliau hanya menyentuhnya, jadi ketika 

dalam kondisi haid, kita tidak dianjurkan bahkan dilanrang mencumbu 

bagian tersebut. 

B. Ketentuan Fiqih tentang Haji  

1. Pengertian haji 

Haji adalah pergi ke baitullah mengunjungi ka‟bah dengan menunaikan 

amalan-amalan haji, diantaranya : wukuf dipadang arafah, bermalam atau 

mabit di muuzdalifah serta Mina, thawaf mengelilingi ka‟bah, dan juga 

amalan-amalan lainnya dengan waktu tertentu serta dengan tujuan memenuhi 

panggilan allah dengan ikhlas mengharap ridho dariallah swt.  

2. Waktu haji 

Waktunya haji adalah pada bulan dzulhijjah. Apabila seseorang pergi ke 

makkah tanpa melaksanakan ibadah atau amalan-amalan yang telah menjadi 
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kewajiban ataupun berangkat ke makkah pada saat sebelum waktunya haji, 

maka masih belum bisa disebut dengan haji. 

3. Hukum melaksanakan haji 

Hukum menunaikan ibadah haji adalah fardhu „ain. Hukum tersebut 

dikenakan bagi orang yang memenuhi syarat dan belum pernah melaksanakan 

ibadah haji. Sedangkan bagi orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah 

haji hukumnya adalah fardhu kifayah.
15

 Dasar hukum pelaksanaan ibadah haji 

ada di dalam al-qur‟an surat ali imran 97 yang berbunyi: 

  ٔ ِْ دََخيَ ٍَ َٗ ٌَ ەۚ  ْٞ ِٕ ًُ اِْثٰش قَب ٍَّ ٌذ  ْٰ  ثَِّٞ
ٌذٌۢ ٰٝ ِٔ ٰا ْٞ َُ  فِ ًْب َمب ٍِ ِ  ۗۗ  ٰا لِِل   َعيَٚ َٗ

ْٞذِ  ِؽظُّ  اىَّْبِط  ِِ  اْىجَ ِٔ  اْعزََطبعَ  ٍَ ْٞ ْٞاًل  اِىَ ِْ  ۗۗ  َعجِ ٍَ َُّ  َمفَشَ  َٗ َ  فَِب ٜ   ّٰللا  ِِ  َغِْ  َع

 َِ ْٞ َِ  اْىٰعيَ

Artinya: Disana terdapat tanda-tanda yang jelas barang siapa 

memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia 

terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yaitu orang-

orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa 

mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.”
16

 

Juga terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 27, yang berbunyi: 
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َعٰيٚ  َّٗ َك ِسَعباًل  ْ٘ ُ ُْ فِٚ اىَّْبِط ثِبْىَؾّظِ َٝؤْر ِ
اَرّ َٗ ِْ ٍِ  َِ ْٞ ٍش َّٝؤْرِ ٍِ ُمّوِ َظب

ٍْٞق ۙ  َِ  ُمّوِ فَّظٍ َع

Artinya: Dan berserulah manusia untuk mengerjakan haji niscahya 

mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta 

yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”
17

 

Dalil haji dalam hadist terdapat dalam hadist dari Abdullah bin Umar 

bin Khattab, ia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda: 

ُه هللاِ َصيَّٚ هللاُ  ْ٘ ب قَبَه قَبَه َسُع ََ ُٖ ْْ َٜ هللاُ َع َش َسِظ ََ ِِ ُع ِْ اْث َع

ب َٖ ٍظ َش َْ ًُ َعيَٚ َخ َٜ اإِلْعالَ ٌَ ثُِْ
َعيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ذًا دَحِ أَ َعيَ ََّ َؾ ٍُ  َُّ أَ َٗ ُْ الَ إِىَٔ إِالهللَاُ 

 َُ َعب ٍَ ًِ َس ْ٘ َص َٗ اْىَؾّظِ  َٗ َمبحِ  ْٝزَبِءاىضَّ إِ َٗ ًِ اىصَّالَحِ  إِقَب َٗ ُه هللاِ  ْ٘  َسُع

Artinya: “Islam dibangun diatas lima perkara : bersaksi tidak ada 

sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad 

adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan 

berpuasa dibulan ramadhan.” (HR. Muslim no 16)
18

 

Dari dalil-dalil diatas dapat ditangkap kesimpulannya adalah haji 

merupakan rukun islam yang kelima. Haji menjadi kewajiban bagi seorang 

muslim maupun muslimah bagi yang mampu melaksanakannya. Dari hukum 

kewajiban tersebut membuat orang-orang mengantri untuk melaksanakan 
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ibadah tersebut. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a., ia 

berkata: 

 ِْ ٌَ فَقَبَه: َع َعيَّ َٗ  ِٔ ْٞ َْٝشحَ قََو َخَطجََْب َسُعُو هللاِ َصيَّٚ هللاُ َعيَ َُٕش  ْٜ أَثِ

 ٌُ ُن ْٞ ب اىَّْبط قَْذ فََشَض هللا َعيَ َٖ ا. فَقَبَه َسُعٌو أَ  أَُّٝ ْ٘ ًٍ َٝب اىَؾظُّ فََؾغُّ ُموَّ َعب

 ِٔ ْٞ ُه هللاِ َصيَّٚ هللاُ َعيَ ْ٘ ب صاَلَصًب فَقَبَه َسُع َٖ ُه هللاِ فََغَنَذ َؽزَّٚ قَبىَ ْ٘ َسُع

 ٌْ قُيَذ َّعَ ْ٘ : ىَ ٌَ َعيَّ َٗ َٗ  ْ٘ ٌْ ىَ برََشْمزُُن ٍَ  ْٜ ِّ ْٗ ٌَّ قَبَه: رَُس ُ ض ص َْ ب إَعَطْعزُ ََ ىَ َٗ َعجَْذ 

ٌْ فَئِرَا  ِٖ جَِٞب ئِ ّْ ٌْ َعيَٚ أَ ِٖ اْخزاِلَفِ َٗ  ٌْ ِٖ ٌْ ثَِنضَْشحِ ُعَؤاِى َُ قَْجَيُن ِْ َمب ٍَ َٕيََل  ب  ََ فَئَِّّ

ٌْ ثِشٍٜء  ْشرُُن ٍَ ٌْ عَ أَ ٞزُُن َٖ إِرَا َّ َٗ  ٌْ ُ ب إِْعزََطْعز ٍَ  ُْْٔ ٍِ ٍء فَذَُعُ٘ٓ فَؤْر٘ا  ْٜ  ِْ َش

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya : Rasulullah 

SAW pernah berkutbah kepada kami : wahai manusia Allah SWT telah 

mewajibkan kepada kamu mengerjakan haji, tunaikanlah haji. Seorang lelaki 

bertanya : adakah setiap tahun, wahai Rasulullah SAW ? baginda hanya diam 

saja hingga lelaki tadi mengulangi pertanyaan nya tiga kali. Rasululah SAW 

pun menjawab : jika aku katakan ya, tentu ianya wajib dilakukan setiap tahun 

dan kamu tidak mungkin mampu melakukannya. Baginda bersabda lagi: 

tinggalkanlah sesuatu yang aku tidak galakkan kepada kamu. Kemusnahan 

umat yang terdahulu dari kamu ialah karena mereka banyak bertanya dan 

tidak ada persepahaman dengan Nabi mereka. Jadi, apabila aku perintahkan 



 

 

 

sesuatu kepada kamu, lakukanlah sedaya kamu dan apabila aku melarang 

dari melakukan sesuatu, tinggalkanlah! (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
19

 

Dalil yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah diatas menjadi dasar bahwa 

haji wajib sekali dalam seumur hidup bagi mereka yang mampu. Tapi apabila 

seorang muslim tersebut mampu untuk menunaikan haji lagi dalam kurun lima 

tahu kemudian maka ada sebuah hadist yangnmewajibkannya. Hadist Ibnu 

Hibban dalam Shahihnya, Rasulullah SAW. bersabda: 

ْؾُذ ىَُٔ  َُّ َعْجذًا َصؾَّ : إِ َعوَّ َٗ ِٔ فِٜ قَبَه َعَض  ْٞ عَّْعُذ َعيَ َٗ َٗ  ُٔ ََ ِعْغ

ْٞشَ  ِع ََ ًٌ.اْى ْٗ ْؾُش ٍَ  َ٘ ُٖ َّٜ فَ ْٞذُ إِىَ ًٍ الَ َِٝف ا َ٘ َغخُ أَْع َْ ِٔ َخ ْٞ ْٜ َعيَ ِع َْ  ِخ َٝ

Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya seorang hamba yang Aku 

sehatkan badannya, dan Aku luaskan rizkinya melewati lima tahun tidak 

berziarah ke rumahku (baitullah), maka diharamkan baginya (cintaku).”(HR. 

Ibnu Hibban)
20

 

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa seoarang yang mampu 

melaksanakan haji dalam kurun waktu lima tahun dan dalam kondisi sehat 

maka bagi mereka wajib menunaikan ibadah haji tersebut. 
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4. Syarat-syarat haji 

a. Islam  

Kewajiban melaksanakan haji adalah bagi kaum muslim. 

Sedangkan bagi kaum selain muslim ketika dia melaksankan haji, maka 

hajinya tidak sah. 

b. Berakal  

Bagi orang yang gila dan orang yang bodoh tidak ada kewajiban 

haji baginya. Walaupun dia seorang muslim yang mampu. 

c. Baligh 

Baligh adalah ketika seorang muslim sudah terkena hukum syara‟. 

Syarat seseorang muslim dikatakan baligh adalah : 

 َٗ ْٜ اىزََّمِش  َظ َعَشَشحَ َعَْخً فِ َْ ًُ َخ ب ََ غِ صاَلٌَس : رَ ْ٘
بُد اىجُيُ ٍَ َعالَ

اىَؾُٞط فِٜ  َٗ  , َِ ْٞ ّْضَٚ ِىزِْغعِ ِعِْ
االُ َٗ ْٜ اىزََمِش  ًُ فِ ااِلْؽزاِلَ َٗ ّْضَٚ,  الُ

. َِ ْٞ  االُّضَٚ ِىزِْغعِ ِعِْ

Dari Qoul diatas dapat disimpulkan diantaranya : 

1) Apabila seorang wanita sudah berumur sembilan tahun dan telah 

mengalami haid maka bisa dikatakan sudah baligh. Apabila seorang 

wanita keluar darah dari kemaluannya ketika belum berumur sembilan 



 

 

 

tahun maka darah tersebut belum dikatakan darah haid juga belum bisa 

dikatakan baligh. 

2) Apabila seorang laki-laki atau perempuan telah berumur sembilan 

tahun dan mengalami mimpi basah, maka bisa dianggap balig. Tetapi 

apabila seorang laki-laki ataupun perempuan mengalami mimpi basah 

sebelum usia sembilan tahun, maka belum bisa dikatakan sebagai 

orang yang baligh. 

3) Apabila seorang laki-laki ataupun perempuan sudah berumur lima 

belas tahun, tetapi dia belum pernah mimpi basah dan juga belum 

pernah haid bagi seorang perempuan, maka sudah bisa dikatakan 

baligh.
21

 

d. Kuasa atau mampu 

5. Pengertian mampu 

a. Individu pribadi seseorang mampu mengerjakan haji dengan syarat: 

1) Memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan ke mekah dan sampai 

kepulangannya 

2) Ada kendraan yang sesuai keadaannya, memiliki sendiri atau 

menyewa. Syarat tersebut untuk orang-orang yang tempatnya jauh dari 

mekah. Jauh disini adalah dua marhalah atau lebih (2 marhalah = 

80,640 km). Bahkan bagi yang tempt tinggalnya dekat atau kurang dari 
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2 marhalah pun ketika dia kuat berjalan maka dikenai hukum wajib 

baginya. 

3) Aman dalam perjalanannya. Artinya pada saat tersebut orang-orang 

yng melewati jalan tersebut selamat. Namun apabila julah orang yang 

melewati tersebut lebih banyak yang celaka atau jumlahnya sama, 

maka tidak ada kewajiban untuk haji, bahkan bisa menjadi hukum 

haram ketika dalam keadaan masyaqqoh yang besar. 

4) Kewajiban bagi jamaah perempuan, hendaknya berjalan dengan 

mahramnya atau suaminya atau dengan perempuan lain yang telah ia 

percaya. 

b. Kuasa mengerjakan haji dengan diwakilkan kepada  orag lain. Contoh 

ketika orang yang telah menggal dunia, tetapi selama masa hidupya 

tercukupi syarat-syarat hajinya mka hajinya wajib dengan diwakilkan 

kepada orang lain. Juga bagi orang yang lemah tetapi syarat wajibnya haji 

mencukupi, maka orang tersebut mdapatkan kewajiban haji dengan cara 

diwakilkan kepada orang lain. 

6. Rukun haji 

Rukun haji dalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh orrg yang haji, bagi 

yang meninggalkan tidak menggantinya walapun dengan membayar dam. 

Apabila jamaah meninggal rukun maka tidak sah hajinya( tuntunan haji) 

Diantaranya: 



 

 

 

a. Niat ( ihram) 

b. Wuquf dipadang arafah 

c. Thawaf 

d.  Sai 

e. Mencukur atau memendekkan rambut
22

 

f. Tertib 

7. Niat (ihram) 

Ihram adalah  اىذخ٘ه فٜ اىؾظ اٗ اىعَشحّٞخ   artinya niat masuk 

dalam ibadah haji atau umrah. Dengan niat ihram berarti seorang muslim 

mengharamkan hal-hal yang diharamkan saat ihram. 

8. Thawaf 

Thawaf merupakan rukun dalam haji. Thawaf adalah mengelilingi 

ka‟bah sebanyak 7 kali dengan posisi ka‟bah disebelah kiri dari hajar aswad 

dan diakhir di hajar aswad juga. Syarat-syarat orang yang thawaf adalah:  

a. Menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan 

b. Suci dari hadast dan najis 

c. Berada didalam masjidil haram 

d. Posisi kakbah ada diseblah kiri 

e. Thawaf dimulai dari hajar aswad 
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9. Sai 

Sai menurut bahasa adalah berjalan atau berusaha. Menurut istilah 

berjalan dari bukit shofa menuju bukit marwah 7 kali bolak-balik. Dalam Al-

Qur‟an sai disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 158 sebagai berikut: 

َش  ََ ِٗ اْعزَ َْٞذ اَ ِْ َؽظَّ اْىجَ ََ ِ ۚ فَ ِْ َشعَۤبىِِٕش ّٰللا  ٍِ حَ  َٗ ْش ََ اْى َٗ فَب  َُّ اىصَّ ۲ اِ

َ َشبِمٌش  َُّ ّٰللا  ًْٞشۙا فَِب َع َخ َّ٘ ِْ رََط ٍَ َٗ ب ۗ  ََ ِٖ َف ثِ َّ٘ ُْ َّٝطَّ ِٔ اَ ْٞ فاََل ُعَْبَػ َعيَ

 ٌٌ ْٞ  ٨٥١َعِي

Artinya: “Sesungguhnya shafaa dan marwa adalah sebagian dari syi‟ar 

Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-

„umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa‟i antara keduanya. 

Dan barang siapa yang melakukan kebajikan dengan kerelaan hati, Maka 

Sesunggunya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui”
23 

10. Wajibnya haji 

Wajibnya haji adalah amalan yang wajib dikerjakan oeleh jamaah haji. 

Apabila meninggalkan maka wajib membayar denda aatau dam. Apabila 

sesorang meninggalkannya bukan karena udzur syar‟i maka mendapatkan 

dosa. Diamtaranya adalah : 

a. Ihram (niat haji dari miqat) 

b. Mabit dimuzhdalifah 
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c. Bermalam di mina 

d. Melempar jumrah ula, wustha, aqobah 

e. Thawaf wada‟ untuk orang yang akan meninggalkan mekah.
 24

 

C. Ketentuan Fiqih tentang Umrah 

1. Pengertian umrah 

Umrah secara lughotan atau secara bahasa adalah ziarah. Sedangkan 

menurut syara‟ atau secara istilah adalah ziarah ke ka‟bah dengan melakukan 

thawaf di sekeliling ka‟bah, bersa‟i diantara shofa wal marwah, dan 

memotong atau memendekkan rambut.
25

 

2. Hukum pelaksanaan umrah 

Hukum plaksanaan umrah terbagi menjadi dua. Pertama bagi golongan 

madzhab ulama  imam syafii dan imam hambali hukumnya wajib sekali 

seumur hidup bagi yang mampu, yang kedua bagi golongan madzhab ulama 

imam hanafi dan imam maliki hukumnya sunnah muakkad. 

3. Waktu pelaksanaan umrah 

Umrah bisa dilaksanakan  kapan saja, akan tetapi makruh hukumnya 

ketika melaksanakan umrah pada saat haji wukuf dipadang arafah, 10 

dzulhijjah dan hari tasyrik. 
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4. Rukun umrah 

Rukum umrah adalah kegiatan yang harus dilakukan pada saat umrah 

apabila ditinggalkan maka umrahmya tidak sah. Diantaranya: 

a. Ihram 

b. Thawaf 

c. Sai 

d. Mencukur atau memendekkan rambut 

e. Tertib 

5. Wajib umrah 

Wajib umrah adalah suatu perkara yang harus dilaksanakan, apabila 

tidak dilaksanaka maka harus menggantiya dengan denda atau biasa disbut 

membayar dam. Wajibnya umrah adalah berihram dari miqat.
26

 

D. Ibadah Yang Dilarang Saat Haji Dan Umrah Ketika Kondisi Haid 

Ibadah-ibadah yang dilaksanan dalam haji dan umrah ada banyak  tahapan. 

Dari cakupan tahapan tersebut, ada beberapa tahapan yang mewajibkan orang 

yang melaksanakan ibadah tersebut harus dalam keadaan suci dari hadast besar. 

Diantaranya: 

1. Thawaf 

Dalam keadaan thawaf seorang wanita dilarang melaksanakan thawaf, 

karena beliau masih dalam keadaan haid. Nabi Muhammad SAW. pernah 
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mengeluarkan hadits ketika istri beliau Sayyidatina Aisyah R. A. 

Melaksanakan ibadah haji, lalu Siti Aisyah mengeluarkan darah haid. Nabi 

Muhammad SAW. bersabad: 

بَْٝفعُُو  ٍَ ُِٖشٙفَبْفعَِيٚ  ِْٞذ َؽزَٚ رَْط ْٜ ثِبْىجَ فِ ْ٘ ُْ الرَُط َْٞش أَ , َغ  اىَؾظُّ

Artinya: “Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang 

berhaji, selain dari melakukan thawaf di ka‟bah hingga engkau suci.”( 

HR. Muslim No. 1211)
27

 

2. Shalat 

Shalat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi seluruh manusia 

yang beragama islam. Shalat merupakan rukun dalam islam. Perintah 

mendirikan shalatada dalam beberapa ayat al-Qur‟an. Dalam salah satu surat 

menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shoalat maka dia orang yang 

mendustakan agama. 

Tetapi lain halnya bagi seorang perempuan mereka tidak terkena 

lewajiban melaksanakan shalat bahkan dilarang melaksanakannya, juga tidak 

perlu menqada shalat yang ia tinggalkan ketika haid. Sebagaimana dalam 

kitab Fathul Qarib karangan Abu Syuja‟: 

 ٗٝؾشً ثبىؾٞط ٗاىْفبط صَبّٞخ أشٞبء: اىصالح...
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Artinya: “dan diharamkan bagi orang yang haid dan nifas delapan 

perkara: sholat... 

3. Memasuki masjid 

Masjid merupakan tempat yang suci bagi seluruh kaum muslim. Dalil 

yang menerangkan bahwa wanita yang dalam kondisi haid dilarang memasuki 

masjid adalah terusan dari „ibaroh dari dasar pada sub larangan shalat diatas: 

ٗدخ٘ه ...ٗاىصً٘ ٗقشاءح اىقشآُ ٍٗظ ٍصؾف ٗؽَئ 

 اىَغغذ ٗاىط٘اف...

Artinya: “dan puasa, membaca alqur‟an, menyentu dan membawa 

alqur‟an, masuk masjid, tawaf... 

Kakbah yang mulia dan dihormati merupakan kiblat para kaum muslim 

yang beribadah. Dari pengertian haji sendiri tujuannya adalah mengunjungi 

kiblat kaum muslim tersebut. Ada banyak keutamaan bagi kaum muslim yang 

beribadah didekat kakbah tersebut. Kakbah terletak didalam Masjidil Haram.  

Orang yang berangkat haji atau umrah pasti akan mengunjungi Kota 

Makkah dan Kota Madinah. Dimadinah terdapat Masjid Nabawi, Masjid 

Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun Nabi Muhammad Saw. 

setelah Masjid Quba. Di masjid Nabawi ini pula Nabi Muhamma Saw. 



 

 

 

dimakamkan. Masjid Nabawi merupakan masjid terbesar kedua setelah 

Masjidil Haram
28

 

Keutamaan salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tertulis dalam 

hadits-hadits. Salah satu hadits yang membahas tentang keutamaan salat di 

kedua masjid tersebut adalah: 

ٌْٞت  بدٌ َْٝعِْٜ اْثِ َصٍٝذ، قََو: َؽذَّصََْب َؽجِ ََّ َؽذَّصََْب ُُّٝ٘ظ، قَبَه: َؽذَّصََْب َؽ

عَيِّ  َُ ثَٞشِ اْى ِِ اىضُّ ِْ َعجِذهللاِ ث ِْ َعَطبٍء، َع ُه هللاِ ٌُ، َع ْ٘ َصيَّٚ ، قَبَه: قَبَه َسُع

ب  ََ ْٞ ِْ أْىِف َصالَحٍ فِ ٍِ َٕزَا أَْفَعُو   ْٛ ْغِغِذ ٍَ  ْٜ ٌ فَ ٌَ: َصالَح َعيَّ َٗ  ِٔ ْٞ هللاُ َعيَ

ْغغِ  ََ ٌ فِٚ ٍبى َصالَح َٗ  ، ًَ ْغِغذَ اىَؾَشا ََ ْغِغِذ، إاِلَّ اى ََ َِ اى ٍِ آُ  َ٘ ًِ ِع ِذ اىَؾَشا

َٕزَا.  ْٜ بئَِخ َصالَحٍ فِ ٍِ  ِْ ٍِ   أَْفَعُو 

Artinya: “diceritakan kepadaku Yunus, berkata: diceritakan kepadaku 

Hammad yakni ibn Zaid, berkata: diceritakan kepadaku Habib al-Mu‟allim 

dari atha‟ dari Abdillah bin Zubair, berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Salat 

di Masjidku (Masjid Nabawi) lebih baik dari 1000 salat di masjid lainnya, 

kecuali Masjidil Haram. Salatdi Masjidil Haram lebuh baik dari 100.000 

salat di masjid lainnya.
29

 

E. Sumber Hukum Islam 

                                                 
28

 Haekal Husain, Sejarah Hidup Muhammad, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1994), hlm 191-194 
29

 Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm 

41-42 



 

 

 

Islam adalah sebuah agama yang tentu memiliki dasar atau sumber dalam 

pembalin hukum. Sumber-sumber hukum islam adalah: Alqur‟an, Hadits atau 

Sunnah, Ijma‟, Qiyas, Istishab, Qoul al-Shahabi, Syar‟un man Qablana, Istihsan, 

Mashalih Mursalah
30
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BAB III  

PANDANGAN TOKOH AGAMA KOTA MADIUN MENGENAI 

PENGGUNAAAN PIL PENUNDA HAID OLEH JAMAAH UMRAH DAN 

HAJI 

 

A. Penggunaan Pil Penunda Haid Oleh Jamaah Haji Dan Umrah 

1. Deskripsi Pil Penunda Haid 

Obat merupakan ekosistem yang menunjang kesehatan. Dalam berbagai 

pengobatan tidak dapat dilepaskan dari peran obat. Mulai dari obat berbahan 

tradisional sampai obat yang berbahan  kimia. Dalam penggunaannya obat 

tentu menjadi alat pendukung untuk kesembuhan dari penyakit atau mungkin 

bisa menjadi alat pendukung untuk mencapai suatu tujuan dalam kesehatan. 

Penggunaan obat yang tepat dan sesuai akan memberikan efek yang 

bermanfaat bagi makhluk pemakai obat tersebut. Akan tetapi apabila 

pemakaian obat yang digunakan tanpa ada tujuan atau dengan resep dokter, 

bisa menjadi malapetaka dalam diri makhluk pemakai obat tersebut. 

Dalam UU No. 36 tahun 2009 dijelaskan bahwasanya obat merupakan 

bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk 

mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam 

rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, 



 

 

 

peningkatan kesehatan, dan kontrsepsi untuk manusia
1
. Dalam UU tersebut 

menjadi dasar hukum tentang obat. 

Dalam kegiatan haji dan umrah, peran obat dan medis sangat 

diperlukan, karena waktu beribadah seorang jamaah dituntut untuk fokus 

terhadap ibadahnya tesebut. Dengan waktu yang telah terdeadline otomatis 

kegiatan yang dilakukan para jamaah tidak menutup kemungkinan adanya 

kelelahan. Faktor kelelahan tersebut bisa mejadi asal mula seseorang terserang 

penyakit. 

Haid merupakan kendala dalam kegiatan ibadah yang dilaksakan oleh 

jamaah perempuan. Dalam bebrapa ibadah haji maupun umrah, ada beberapa 

ibdah yang menuntut seorang jamaah suci dari hadast besar. Dengan segala 

kemajuan teknologi dalam ilmu kesehatan, para ilmuwan kesehatan 

menemukan obat untuk mensukseskan ibadah haji atau umrah. Obat 

penunjang kegiatan tersebut adalah obat penunda haid.  

Obat penunda haid ada beberapa macam jenis,  jenis pil KB kombinasi 

adalah jenis obat yang sering diresepkan oleh para dokter untuk dipergunkan 

sebagai alat penunda haid. akan tetapi menunda haid sebaiknya dilaksanakan 

saat keadaan benar-benar dianggap perlu. Penggunaan penunda haid dengan 

hormon secara tidak langsung akan mempengaruhi sistem endokrionologi 

reproduksi wanita, akibatnya apabila penggunaannya tersebut digunakan 

secara tidak rasional adalah mengganggu siklus haid wanita tersebut. 
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Obat penunda haid ada yang berupa injeksi atau suntik dan juga ada 

yang berbentuk pil. Dari kedua jenis ini semuanya mengandung hormon 

progestin. Semua penggunaan pil penunda haid ini diminum mulai kurang 

lebih 14 hari sebelum datangnya adat kebiasaan masa haid perempuan. 

Apabila ingin mendapatkan haidnya kembali, konsumsi obat tersebut 

dihentikan kurang lebih 3 hari sebelum siklus yang diinginkan.
2
 

2. Penggunaan dan Efektifitas Pil Penunda Haid 

Penggunaan pil penunda haid ini merupakan cara untuk memenuhi 

unsur suci dari hadast besar bagi jamaah perempuan. Dari pengunaan pil 

tersebut terungkap fakta bahwa ada sebagian dari para jamaah perempuan 

pengguna pil penunda haid ini gagal atau kebobolan tetap mengalirnya darah 

haid dari farji perempuan. Dari hasil wawancara penulis kepada beberapa 

jamaah haji atau umrah menunjukkan ada ketidak sesuaian dengan teori yang 

seharusnya sudah terhenti darah haid tersebut. 

Umi hanik salah seorang jamaah haji mengatakan bahwa ada sebagian 

jamaah umrah yang gagal dalam menunda haidnya. Pada tahun 2017 ada 

beberapa jamaah yang gagal dikelompok umrahnya. 

Bulan/Tahun 

Jumlah 

Jamaah 

Menopause 

Sudah 

Haid 

Masa 

Haid 

Maret/2017 90 20 25 15 
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Dari 15 orang masa haid ini, ada beberapa orang yang gagal dalam 

penggunaannya atau tetap mengeluarkan darah haid ketika ditanah suci. Dari 

15 orang yang masih dalam masa bisa haid ketika ditanah suci, semuanya 

menggunakan pil penunda haid. 15 orang yang menggunakan pil tersebut ada 

3 jamaah yang gagal menunda haidnya sehingga beliau dalam kondisi haid 

ditanah suci dan tidak dapat melaksanakan beberapa ibadah dalam umrahnya.
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Pil penunda haid milik Umi Hanik 

Zahirotul salah seorang jamaah umrah bulan April tahun 2018 juga 

mengatakan, ada bebeapa jamaah yang ketika umrahnya dalam kondisi haid. 

Pada waktu umrah tersebut beliau belum tahu secara pasti jumlah jamaah 

yang menggunakan pil penunda haid. Akan tetapi teman satu kamar beliau 

merupakan salah seorang pengguna pil penunda haid dan ternyata gagal dalam 

penggunaannya.
4
 

Ibu Suyati salah satu jamaah umrah tahun 2017 merupakan salah satu 

pengguna pil penunda haid saat umrah tersebut. Beliau termasuk pengguna 
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yang gagal dalam penggunaannya karena kurangnya pengetahuan tentang tata 

cara pemakaian pil tersebut.
5
 

Fakta diatas menjadi bukti bahwa masih ada jamaah yang menggunakan 

pil penunda haid sebagai jalan keluar bagi dirinya tetapi, dilapangan yang 

terjadi adalah gagalnya efek obat tersebut yang dimana pengguna pil tersebut 

gagal menunda haidnya atau tetap mengeluarkan darah haid di tanah suci. 

Dengan keluarnya darah haid ketika ditanah suci, maka dari paparan 

teori yang telah tertulis pada Bab II, seorang wanita yang sedang haid atau 

menstruasi harus meninggalkan beberapa ibadah yang menjadi rukun haji. 

Sebenarnya hal itu sangat disayangkan bagi para jamaah. Biaya yang 

telah dikeluarkan oleh jamaah tersebut, waktu yang telah beliau longgarkan 

demi berangkat ke tanah suci adalah sebuah usaha untuk dapat bertemu 

dengan kiblatnya para kaum muslim di dunia. 

B. Biografi Narasumber 

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi tentang penggunaan pil 

penunda haid pada tokoh-tokoh berikut: 

1. Biografi Dr. H. Sutoyo, M Ag. 

Beliau lahir di Ngawi pada 16 November 1964 , beliau berkecimpung 

dalam kepengurusan MUI Kota Madiun sejak , kemudian beliau terpilih 

menjadi ketua MUI Kota Madiun masa bakti 2020-2025, pada tahun ini 

beliau menjadi periode keempatnya menjadi ketua MUI Kota Madiun. 
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Beliau aktif di MUI Kota Madiun mulai periode 2005-2006. Beliau juga 

menjadi dosen di IAIN Ponorogo pada Fakutas Tarbiyah. Beliau juga 

menjadi Ketua Senat Rektorat IAIN Ponorogo. Bukan hanya aktif dalam 

dunia pendidikan, beliau aktif dalam bidang bela diri. Beliau menjadi  dalam 

Kepengurusan Pusat Persaaudaraan Setia Hati Terate, beliau mendapuk pada 

Ketua III Koordinator bidang Kerohanian pada masa bakti 2017-2021. 

2. Biografi KH. Agus Mushoffa 

Beliau lahir di Kota Madiun pada 11 November 1975. Beliau 

merupakan Rais Am Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Madiun. 

Beliau juga pengasuh Pon. Pes. Mujaddadiyah Jl. Demangan, Taman, 

Banjarejo Kec. Madiun, Kota Madiun Jawa Timur. Banyak kitab-kitab yang 

beliau ajarkan kepada masyarakat. Beliau memiliki kajian rutin yang 

diadakan dalam masjid di pondok tersebut. 

3. Biogafi H. M. Suparno Yazid 

Beliau lahir di Magetan pada 23 Oktober 1968. Beliau merupakan 

pengasuh Pon. Pes. Dan Panti Asuhan Daarut Taubah Kota Madiun. Beliau 

juga aktif di KBIH Al-Mabrur Kota Madiun. Dalam ormas Muhammadiyah 

beliau dipercaya dalam Bidang Tabligh & Dakwah Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Kecamatan Manguharjo. 

4. Biografi KH. Moch. Zainal Abidin 

Beliau merupakan kiai yang memiliki kharisma di Kota Madiun. 

Terbukti ketika Wali Kota Madiun Bapak Maidi yang memiliki Nadzar 



 

 

 

ketika beliau terpilih akan mendirikan pondok Tahfidz, Kiai Zainal 

diamanahi sebagai pelantun doa dalam peletakan batu pertama untuk 

pembangunan pondok tersebut. 

Beliau juga pengasuh Pon. Pes Riyadul Jannah. Dalam kepengurusan 

Nahdlatul Ulama beliau merupakan angguta Syuriah Nahdlatul Ulama Kota 

Madiun. Beliau sering menjadi pembimbing dalam kegiatan ibadah haji 

maupun umrah. 

 

C. Pandangan Tokoh Agama Kota Madiun Mengenai Penggunaan Pil Penunda 

Haid oleh Jamaah Haji dan Umrah 

Sebagaimana disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, haji dan umrah 

adalah salah satu ibadah dalam agama islam. Dalam rangkaian ibadah tersebut 

mewajibkan bagi yang mampu secara fisik maupun mampu secara materiil. 

Ibadah tersebut wajib sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Seorang 

muslim maupun muslimah ketika mereka mampu maka wajib melaksanakan 

ibadah tersebut. 

Seorang muslimah yang mempunyai kebiasaan keluarnya darah haid pun 

menjadi halangan atau kendala dalam kegiatan ibadah tersebut. Pada era 

sekarang obat penunda haid merupakan solusi penawaran untuk mensuseskan 

ibadah tersebut. Obat ini seharusnya bisa menjadi jalan keluar bagi kaum 

perempuan untuk mensukseskan ibadah tersebut. Tetapi dalam fakta dilapangan, 

sebagaimana fakta dan data diatas membuktikan ada beberapa jamaah yang 



 

 

 

ternyata tidak efektif dalam penggunaan obat ini. Maksud dari tidak efektif 

adalah seorang jamaah perempuan memakai atau meminum pil penunda haid 

tersebut tetap mengeluarkan darah haid ketika berada di tanah suci. 

Dalam masalah ini tokoh agama di Kota Madiun mengambil peran dalam 

skripsi ini. Pendapat para tokoh agama Kota Madiun yang terkumpul bisa 

dijadikan fatwa penggunaan pil tersebut. Penggunaan pil penunda haid menurut 

pandangan tokoh agama Kota madiun akan dijelaskan dalam sub bab dibawah 

ini. 

1. Pendapat Dr. H. Sutoyo, M Ag. 

Segala jenis penggunaan sesuatu dalam ibadah, peran MUI sangat 

fundamental dalam penetapan hukumnya. Dalam AD/ART MUI menyatakan 

peran MUI adalah: 

a. Sebagai ahli waris tugas para nabi 

b. Sebagai pemberi fatwa 

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat 

d. Sebagai penegak amar ma‟ruf nahi munkar 

e. Sebagai pelopor gerakan tajdid 

f. Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat 

g. Sebagai pengemban kepemimpinan umat
6
 

Sutoyo selaku ketua MUI Kota Madiun mengatakan, bahwasanya 

penggunaan obat penunda haid sangat dianjurkan penggunaannya bagi 
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jamaah yang masih dalam masa usia haid. Karena ini merupakan jalan keluar 

bagi mereka yang memiliki masa haid ketika haji atau umrah. Dalam konsep 

penggunaan sesuatu, apabila tidak mendatangkan madharat dan juga 

mempunyai maslahah yang besar maka diperbolehkan. 

Beliau juga menambahkan, dalam kegiatan manasik jamaah 

perempuan terus diedukasi diberi tarbiyah tentang haid dan penggunaan pil 

penunda haid, supaya menjadi pemahaman tentang jalan keluar untuk masa 

haid jamaah saat di tanah suci.
7
 

Dari argumen diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan pil 

penunda haid ini sunnah muakkad digunakan ketika menjalankan haji 

maupun umrah. Karena dengan menggunakan pil tersebut bisa 

memperlancar kegiatan ibadah tersebut, walaupun hasil dari penggunaan pil 

tersebut belum mesti sesuai dengan rencana. 

2. Pendapat KH. Agus Mushoffa 

Gus Shofa memberikan argumentasi tentang penggunaan pil penunda 

haid ini boleh digunakan, selama tidak menimbulkan mafsadah dan memiliki 

maslahah yang lebih besar.  

Dalil argumentasi untuk memperkuat argumen ketua NU Kota Madiun 

ini sama dengan dalil argumentasi Ketua MUI diatas. Selama 

penggunaannya tersebut tidak menimbulkan kemadharatan bagi manusia dan 
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ada maslahah yang besar ketika sesuatu tersebut digunakan, maka boleh 

untuk digunakan.
8
 

Dari pernyataan Gus Shofa tersebut dapat diambil benang merah 

dengan pendapat Ketua MUI Kota Madiun yang hampir sama. Gus Shofa 

mengatakan selama penggunaan pil tersebut tidak membuat seseorang 

mendapat kerugian dan pengunaan pil tersebut memiliki manfaat yang jauh 

lebih besar maka diperbolehkan, sedangkan dari Sutoyo mengatakan 

menghilangkan mafsadah demi mendapatkan manfaat maka diperbolehkan. 

3. Pendapat H. M. Suparno Yazid  

Penggunaan pil penunda haid sudah menjadi jalan keluar bagi para 

jamaah wanita dalam haji maupun umrah. Tetapi dalam fakta yang ada 

dilapangan memang ada jamaah yang gagal dalam penggunaannya. 

Menurut Suparno, penggunaan pil penunda haid ini boleh dan tidak 

apa-apa, walaupun ada fakta pengguna pil penund haid ini gagal. 

Penggunaan pil tersebut dibolehkan oleh Suparno selama tidak menimbulkan 

masalah dalam dirinya sendiri. 

Penggunaan pil tersebut harus sesuai dengan dosis takaran yang telah 

didiskusikan anatara jamaah dengan dokter ahli dibidangnya.
9
 

4. Pendapat KH. Moch. Zainal Abidin 
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Menurut Zainal Abidin, dalam  haji dan umrah memang penggunaan 

pil penunda haid sangat dianjurkan. Penggunaan pil penunda haid disini 

menjadi salah satu bentuk ikhtiyar manusia dalam menggapai ibadah haji 

dan umrahnya. Dari keterangan yang disampaikan beliau, beliau menjadikan 

ikhtiyar sebagai argumentasi penggunaan pil penunda haid. 

Pernyataan  Zainal Abidin tersebut dapat diambil intisarinya yaitu, 

dalam konsep ibadah haji dan umrah perlu ada ikhtiyar untuk mencapai 

kelancaran ibadahnya tersebut. Penggunaan pil penunda haid tersebut 

termasuk dalam salah satu cara iktiyar atau usaha para jamaah perempuan, 

agar memperlancar kegiatan ibadahnya dalam haji atau umrah. Berhasil atau 

gagal dalam penggunaan pil penunda haid ini tergantung dari resep atau tata 

cara meminum obat tersebut, juga dengan kuasa allah swt.
10

 

D. Dasar Hukum (Istidlal) Narasumber Atas Penggunaan Pil Penunda Haid 

oleh Jamaah Haji dan Umrah 

1. Dr. H. Sutoyo, M Ag dan KH. Agus Mushaffa 

Sebagai dalil penguat argumentasi beliau, antara Sutoyo dan Agus 

Mushaffa menggunakan dalil yang sama, beliau menggunakan dalil kaidah 

fiqih: 

َصبِىؼِ دَْسُء  ََ ًٌ عيَٚ َعْيِت اْى قَذَّ ٍُ فَبِعِذ  ََ  اْى
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Artinya:”Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada 

upaya mengambil kemaslahatan.”
11

 

Dalam dalil yang beliau ambil menjelaskan bahwa menolak kerusakan 

ibadah haji dan umrah dengan penggunan pil penunda haid maka 

dibolehkan. 

 

2. H. M. Suparno Yazid  

Sebagai penguat argumentasi beliau, Suparno menambahkan dalil 

dalam hadits:  

ُِٖشٙ ِْٞذ َؽزَٚ رَْط ْٜ ثِبْىجَ فِ ْ٘ ُْ الرَُط َْٞش أَ , َغ بَْٝفعُُو اىَؾظُّ ٍَ  فَبْفعَِيٚ 

Artinya: “Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan orang yang 

berhaji, selain dari melakukan thawaf di ka‟bah hingga engkau suci.”( HR. 

Bukhari No. 305 dan Muslim No. 1211) 

Melihat dari hadits diatas, hadits tersebut keluar ketika Siti Aisyah 

melaksanakan haji dan dalam keadaan hadats yaitu ketika beliau kondisi 

haid. Dari dalil tersebut dapat diambil hikmah bahwa, seorang muslimah 

boleh melaksanakan thawaf dalam keadaan suci. 

3. KH. Moch. Zainal Abidin 

Dalil argumentasi yang digunakan beliau adalah surat Ar-Ra‟d ayat 11 

yang berbunyi: 
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َُّ هللاَ الَ  ب  إِ ٍَ ًٍ َؽزَّٚ ُٝغَُِّٞشٗا  ْ٘ ب ثِقَ ٍَ ٌْ ُٝغَُِّٞش  ِٖ ّْفُِغ َ  ثِؤ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu 

kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri.”
12

 

Penggunaan pil penunda haid oleh jamaah haji dan umrah merupakan 

salah satu bentuk dia mengubah keadaan yang sebelumnya dia terhalang 

karena haid hingga bisa menunaikan ibadah haji dan umrah tersebut. 
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BAB IV 

ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA KOTA MADIUN TERHADAP 

PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID SAAT HAJI DAN UMRAH 

 

A. Analisis Argumentasi Pandangan Tokoh Agama Kota Madiun terhadap 

Penggunaan Pil Penunda Haid saat Haji dan Umrah 

Analisis penulis tentang penggunaan pil penunda haid oleh jamaah haji dan 

umrah sesuai dengan hasil wawancara penulis, penulis menyatakan penggunaan 

obat tersebut boleh digunakan bahkan bisa menjadi sunnah muakkad bagi para 

jamaah wanita ketika akan berangkat ibadah haji maupun umrah. Akan tetapi 

dalam penggunaan obat tersebut harus sesuai dengan takaran dosis yang telah 

diberikan oleh ahlinya. Dalam biro sendiri harus memberikan edukasi tarbiyah 

tentang pengguanaan pil tersebut. 

Penulis dapat menyatakan analisa tersebut karena yang pertama, hasil 

wawancara dengan Sutoyo dan Agus Mushoffa menyatakan selama penggunaan 

obat tersebut tidak menimbulkan madharat, dan juga dalam penggunaan obat 

tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan bagi penggunanya maka 

diperbolehkan. 

Yang kedua, hasil analisa wawancara kepada Zainal adalah pengguaan obat 

ini meupakan salah satu bentuk ikhtiyar usaha untuk memperlancar ibadahnya, 

sedangakan dalam penggunaan ikhiyar tersebut harus sesuai dengan dosis takaran 

yang telah diberikan oleh yang ahli ini merupakan argumentasi dari Suparno. 



 

 

 

Melihat dari semua argumentasi dari para narasumber, penulis dapat 

mengambil beberapa benang merah yang dimana dalam argumentasi tersebut 

bisa dijadikan tipologi atau beberapa model jenis argumentasi narasumber. 

Pertama, narasumber yang dimana model argumentasi beliau lebih 

mengedepankan atau mengunggulkan kaidah yang terdapat pada qowaidul 

fiqhiyyah. Qowaidul fiqhiyyah adalah kumpulan dari hukum-hukum fiqih yang 

bersifat partikular. Akan tetapi dalam kaidah fiqih yang bersifat umum tersebut 

pasti memiliki pengecualian (istisna), pengkhususan (takhsis), penjelasan 

(tabyin), juga perincian (tafshil).
1
 

Kedua, argumentasi yang bersifat tasawuf. Dari argumentasi Zainal Abidin, 

bentuk ikhtiar adalah salah satu sifat yang ada dalam kesufian. 

Ketiga, argumentasi yang bersifat fakta atau berdasarkan data dilapangan. 

Argumentasi yang dikemukakan oleh Suparno merupakan konlomerasi dari data 

yang telah beliau ketahui. 

Dari semua argumentasi dari narasumber tidak ada yang salah, semuanya 

adalah benar, namun beliau menggunkan tipikal atau sudut pandang yang dimana 

sudut pandang tersebut digunakan untuk memperkuat jawaban beliau. 

B. Analisis Dasar Hukum yang dipakai oleh Tokoh Agama Kota Madiun 

terhadap Penggunaan Pil Penunda Haid saat Haji dan Umrah 

Sebagai penguat argumentasi dari narasumber, para narasumber 

memberikan dalil yang dimana dalil tersebut digunakan sebagai penguatnya. 
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Analisis penulis dari hasil wawancara penulis kepada narsumber terdapat tiga 

dalil yang dimana setiap dalil memang sama-sama bisa digunakan untuk 

memperkuat argumentasi penggunaan pil penunda haid. 

Pertama, hadits yang dijadikan dalil oleh Suparno yaitu seorang muslimah 

boleh melaksanakan tawaf dalam harus dalam keadaan suci. Kedua, dalil kaidah 

fiqih yang disampaikan oleh Sutoyo dan Agus Mushaffa yang menggunkan dalil 

sama yaitu memperbolehkan melakukan sesuatu selama tidak mendatangkan 

madharat juga selama mendatang maslahat bagi dirinya. Ketiga, dalil yang 

dipakai oleh Zainal yaitu, allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum 

ada ikhtiyah dari kaum tersebut. 

Dari dalil-dalil yang digunakan oleh narasumber, penulis bisa memberikan 

pernyataan bahwa pendapat masing-masing narasumber adalah saling 

menguatkan. Dalil yang disampaikan oleh Suparno menjadi awal pembuka untuk 

memberikan edukasi kepada jamaah haji dan umrah. Kemudian dalil yang 

disampaikan oleh Zainal Abidin berupa ayat Al-Qur‟an, yang dimana dalil ayat 

Al-Qur‟an sendiri mempunyai derajat yang kuat sebagai dalil hukum. Kemudian 

disusul oleh dalil yang digunakan oleh Sutoyo dan Agus Mushaffa yang 

menggunakan kaidah fiqih. 

Jadi analisa penulis adalah seorang wanita yang akan haid harus dalam 

keadaan suci berdasarkan hadits, kemudia salah satu bentuk usaha dari muslimah 

tersebut adalah menggunakan pil penunda haid yang dimana penggunaan pil 



 

 

 

tersebut sudah mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemadharatan bagi 

muslimah tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian beberapa bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan pil penunda haid saat melaksanakan ibadah haji dan umrah 

adalah boleh. Untuk mengantisipasi kegagalan adalah dengan meminta 

petunjuk yang ahli. 

2. Masing-masing narasumber menggunakan dasar hukum yang saling 

menguatkan. Penggunaan pil penunda haid tersebut sudah diberikan dasar 

hukum mulai dalil fakta dilapangan dengan hadits, kemudian dalil kaidah 

fiqih, dan yang terakhir kaidah dari ayat Al-Qur‟an. 

 

B. Saran 

Ibadah haji merupakan ibadah wajib bagi yang mampu. Kegagalan dalam 

suatu rukun ibadah tersebut tentu akan membatalkan ibadah tersebut. Akan ada 

kekecewaan bagi jamaah yang gagal dalam ibadahnya. 

Bagi para biro atau lembaga yang memberangkatkan haji maupun umrah, 

alangkah lebih baik apabila ada suatu tim kesehatan yang bertugas sebagai 

edukasi tentang kesehatan terutama tentang pil penunda haid ini. Edukasi yang 

diberikan harus lebih intents, karena notabene sebagian jamaah masih asing 

dengan teori haid lebih-lebih tentang pil penunda haid tersebut. 



 

 

 

Setelah tim kesehatan tersebut terbentuk, mereka tidak hanya bertugas 

ketika pra pemberangkatan, akan tetapi ketika ditanah suci para tim kesehatan ini 

juga berkewajiban terus melihat kondisi para jamaah khususnya bagi jamaah 

perempuan yang masi dalam usia haid. jadi teori ketika pra pemberangkatan 

harus terus dikawal dan dituntun sampai dengan teknis dilapangan. 

Tim kesehatan harus mencatat secara detail bagi para jamaah yang masih 

dalam usia haid. para tim kesehatan harus mempunyai detail dosis bagi para 

jamaah supaya tidak ada kegagalan dalam penggunaannya. 

Setelah bentuk usaha dari biro tersebut sudah ada, maka bagi para jamaah 

juga dituntut utuk aktif dalam mencari lebih mendalam tetang haid dan obat 

penunda haid ini. Karena tanpa ada dukungan dari para jamaah tim kesehatan 

akan lepas taanggung jawab ketika gagal. Kegagalan tersebut adalah akibat dari 

jamaah sendiri tersebut. Tentu akan menjadi kekecewaan bagi para jamaah saat 

di tanah suci dan tidak bisa mengikuti beberapa ibadah yang menjadi rukun haji 

atau umrah tersebut. 
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