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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari seluruh uraian skripsi yang telah penulis paparkan, penulis 

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perhitungan iddah bagi perempuan yang berhenti haid ketika menjalani 

masa iddah karena menyusui yaitu tiga kali waktu suci, sebagai mana 

dijelaskan dalam KHI Pasal 153 ayat (5), “Bagi isteri yang pernah haid 

sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui maka 

iddahnya tiga kali waktu suci”. 

2. Dasar hukum iddah perempuan yang berhenti haid ketika menjalani 

masa iddah karena menyusui yang tertuang dalam KHI tersebut 

tertuang dalam kitab al-Bujraimi, sebagai berikut: 

ِء أَْو اْعَتد بِاْألَقـْرَ َمْن اِنْـَقَطَع َحْيُضَها ِلَعاَرٍض َكَرَضاٍع أَْونَِفاٍس أَْوَمَرٍض, َتْصِربُ َحىت حتَِْيَض فَـتَـ 

ُلَغ ِسَن اْلَيْأِس فـَتَـْعَتد بِاْألَ ْشُهرِ    َحىت تـَبـْ

 

Artinya: “Barang siapa (perempuan) berhenti haid karena adanya 
illat (penyakit) seperti menyusui, nifas, atau sakit, maka ia 
beriddah dengan beberapa suci atau sampai usia 
menopause, lalu ia beriddah dengan beberapa bulan” 
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B. Saran-saran 

Dalam skripsi ini, ada beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan, antara lain: 

1. Iddah merupakan kewajiban yang harus dijalankan bagi umat Islam 

(perempuan) baik yang dicerai, atau ditinggal mati oleh suaminya, hal 

ini dikarenakan ada beberapa kebaikan atau hikmah di dalamnya. 

Untuk itu perempuan tersebut harus mau menjalani masa tunggu atau 

iddah  

2. Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian 

banyak karya umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang 

lebih positif bagi kehidupan beragama dalam rangka kebangkitan umat 

Islam Indonesia. Namun dominasi Syafi’iyyah terhadap pasal-pasal 

membuat KHI seakan-akan tidak moderat. Untuk itu menyamaratakan 

berbagai pendapat madzab selain Syafi’i sangat diperlukan. 

 

C. Penutup 

Alhamduliilahi rabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke 

hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam 

penulisan maupun dalam memahami materi skripsi ini. Untuk itu, kritik dan 

saran yang membangun sangat penulis harapkan. 
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Akhirnya, penulis sampaikan banyak terima kasih kepada para dosen 

sebagai guru serta pembimbing yang tak henti-hentinya memberikaopn 

arahan, kepada teman-teman yang selalu memberikan support, dan segenap 

pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Mudah-

mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri 

maupun orang lain. Amin. 

 


