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ABSTRAK 

Berangkat dari pandemi yang melanda dunia mendorong umat manusia 

menggunakan vaksin untuk melakukan pencegahan justru menjadi 

polemik baru disebabkan menjadi perdebatan dikalangan tokoh dan 

masyarakat berpengaruh dengan adanya vaksin yang tidak evektif, 

keamanan dan ketidakyakinan disertai terdeteksinya vaksin ditemukan 

terdapat didalamnya unsur haram dengan memanfaatkan tripsin babi, 

sedangkan dalam Islam dilarang berobat dari unsur haram berlandaskan 

hadis nabi riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, dan riwayat Abu 

Dawud dari Abu Darda‘ akibatnya banyak umat Islam tidak ingin di 

vaksin sedangkan vaksin saat ini sangat dibutuhkan untuk mencegahan 

penyebaran pandemi covid-19. Tujuan dalam penelitian ini untuk 

mengidentifikasikan makna hadis larangan berobat dari unsur haram 

dihubungkan terhadap vaksin yang menggunakan unsur haram dengan 

melalui teori ma‟na>-cum-maghza >‟ yang kemudian dilakukan 

kontekstualitas terhadap larangan berobat dari unsur haram di dalam 

hadis nabi. Metode yang digunakan terhadap penelitian ini adalah 

kajian tematik menggunakan metode analisis deskriptif. Kajian yang 

peneliti lakukan terhadap objek penelitian berupaya 

mengimplementasikan data-data yang berkaitan dengan interpretasi, 

pemahaman kajian tematik, dan ide pokok, yang selanjutnya data-data 

yang telah dikumpulkan dianalisa untuk dilakukan pendiskripsian 

sesuai dengan interpretasi dan pemahaman teori ma‟na-cum-maghza‟. 

Kemudian setelah itu dari hasil analisa tersebut diakhiri oleh penulis 

dengan membuat kesimpulan. 

Hasil dari peneliti setelah menganalisa dapat diambil kesimpulan 

bahwa larangan berobat mengandung unsur haram dalam hadis nabi 

melalui perspektif teori ma‟na>-cum-maghza>’ (1) secara mutlak berobat 

menggunakan unsur haram dilarang oleh nabi dalam hadis sebab 

bahaya pada jiwa dan raga serta berakibat menimbulkan penyakit pada 

tubuh manusia hingga mudarat yang ditimbulkan sampai kematian. (2) 

penggunaan obat dari unsur haram menjadi hal yang dibolehkan jika 

dalam keadaan terdesak, demi kemaslahatan umat mengancam jiwa dan 

raga seseorang, juga adanya ketetapan dari ahli dalam bidang ilmu 

medis dan kedokteran Islam dianjurkan untuk menggunakannya karena 

tidak ada obat lain selain itu, dan terbukti secara sains bahwa obat yang 

mengandung unsur haram terbukti dapat menyembuhkan dan aman 

sesuai dengan ketetapan dokter, serta adanya pengokohan secara 



viii 

syari‘at Islam oleh para pemuka agama Islam. (3) pembolehan 

menggunakan obat dari unsur haram untuk kepentingan bersama demi 

melenyapkan wabah di dunia berlandaskan hadis nabi riwayat sah}ih}ain 

dari Anas bin Malik dan Q.S. Al-Baqarah: 173. (4) Khabi>s| ialah 

sesuatu yang kotor dan bernajis secara zat, khabi>s| sesuatu yang tidak 

baik dan buruk sebab mengkonsumsinya membahayakan jiwa, raga, 

moral, akhlak, dan akal. (5) Khamar ialah perasan anggur yang 

dipanaskan sebelum difermentasikan sedikit dan banyaknya dapat 

menghilangkan akal. Kemudian kontekstualitasnya vaksin 

menggunakan pankres babi para ulama mazhab sepakat mengharamkan 

karena masuk dalam Khabi>s| dan bernajis, selain itu secara medis 

bahaya babi tidak hanya terdapat pada daging saja tetapi bagian selain 

daging memiliki bahayanya sebab babi pada dasarnya suka memakan 

yang kotor bahkan anaknya kadang dimakan, suka tempat yang 

berlumpur, dan tidak dapat mengeluarkan enzim racun dalam tubuhnya, 

namun secara medis vaksin terbukti dapat mengobati dengan 

memanfaatkan pankres yang bertujuan untuk memisahkan sel virus dan 

antibody dalam wadah, dan secara hukum telah suci sebab sudah 

dilakukan pengangkatang, penyaringan, dan penyucian berulang kali 

dan alat medis yang sudah canggih sehingga kandungan pankres babi 

sudah tidak ada lagi melekat dalam vaksin. Hal ini berlandaskan analisa 

linguistik secara intratekstual dan intertekstual, konteks historis secara 

makro dan mikro, serta makna simbol secara dinamis. 

Kata Kunci: Larangan berobat unsur haram, Vaksin, Covid-19, Hadis, 

Ma‟na>-cum-Maghza >‟. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan 

Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Budaya 

RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 

1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Arab Nama Latin Keterangan 

 alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ b be ة

 ta’ t te ث

 ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es ش

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 
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 ṭa’ ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa’ ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain g ge غ

 fa’ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam I el ل

 mim m em و

ٌ nun n en 

 wawu w we و

ِ ha’ h h 

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya’ y ye ى

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis           muta‗aqqidīn                قديٍيتع

 ditulis          ‗iddah                       عدة

 

C. Ta‘Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis           hibah          هبت      

 ditulis           jizyah               جسيت
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(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab 

yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata 

shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya). 

Bila diikuti oleh kata sandang ―al‖ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan ―h‖. 

ايت األونيبءكر          ditulis         karāmah al-auliyā‘ 

2. Bila ta‘ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, 

dammah, ditulis dengan tanda t. 

 ditulis          zakāt al-fiṭri              زكبة انفطر

 

D. Vokal Pendek 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َ fathah a a 

 ِ kasrah i i 

 ُ dammah u u 

 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif ditulis ā 

 ditulis jāhiliyyah جبههيت

   

fathah + ya‘ mati ditulis ā 

 ditulis yas‗ā يسعي

   

kasrah + ya‘ mati ditulis ī 

 ditulis karīm كريى

   

dammah + wawu 

mati 

ditulis ū 

 ditulis furūḍ فروض

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya‘ mati ditulis ai 

 ditulis bainakum بيُكى
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fathah + wawu 

mati 

ditulis au 

 ditulis qaulun قول

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan 

dengan Apostrof 

 ditulis a‘antum أأَتى

   

 ditulis u‘iddat أعدث

   

شكرتى نئٍ  ditulis la‘in syakartum 

 
 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyah 

 ditulis al-Qur‘ān انقراٌ

   

 ditulis al-qiyās انقيبش

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan 

menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta 

menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ‘ditulis as-samā انسًبء

   

 ditulis asy-syams انشًص

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 żawī al-furūḍ  ذوً انفروض

   

 ahl as-sunnah  أهم انسُت
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberadaan pandemi dengan kapasitasnya yang mendorong 

menggunakan vaksin sebagai upaya pencegahan justru menimbulkan 

perdebatan. Survei kementerian kesehatan menunjukkan kehawatiran 

sebanyak 76% perdebatan vaksin muncul dikalangan tokoh dan 

masyarakat.1 Penggunaan vaksin terhadap pencegahan covid-19 

menjadi polemik baru sebab efektivitas vaksin, keamanan dan 

ketidakyakinan terhadap vaksin, problem lain juga muncul disebabkan 

adanya hubungan vaksin yang terdeteksi mengandung media tripsin 

babi.2 Kandungan ini berdampak perdebatan vaksin masuk dalam ranah 

teologis.3 Perselisihan di tengah pandemi terhadap vaksin corona 

menghadirkan mayoritas masyarakat muslim Indonesia tidak ingin 

untuk divaksin. Hal ini yang menyebabkan vaksin mengalami 

perdebatan dalam wilayah teologis. 

Perdebatan teologis mengenai penggunaan vaksin yang 

mengandung tripsin babi berlandaskan pada hadis. Dari riwayat Abu 

Darda‘ Nabi melarang menggunakan obat yang mengandung unsur 

keharaman.4 Hadis lain yang diriwayatkan Alqomah bin Wa‘il dari 

ayahnya menyaksikan seorang sahabat Suwaid bin Thariq bertanya 

                                                           
1
 Linda Prasetyaning Widayanti dan Estri Kusumawati, ―Hubungan Persepsi 

Tentang Efektifitas Vaksin Dengan Sikap Kesediaan Mengikuti Vaksinasi COVID-

19,‖ HEARTY: Jurnal Kesehatan Masyarakat 9, no. 2 (2021): 79. 
2
 Fatkul Chodir, ―Kehalalan Vaksin Berunsur Babi: (Studi Vaksin Covid-19 

Astrazeneka),‖ Jurnal Kajian Hukum Islam 8, no. 1 (2021): 71. 
3
 Anif Yuni Muallifah, ―Mengurai hadis tahnik dan gerakan anti vaksin,‖ 

Jurnal Living Hadis 2, no. 2 (2017): 263. 
4
  

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy‘ats Al-Sijistani, Sunan Abu Dawud (al-

Alamiyah, t.t.), No 3376. 
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kepada nabi akan khomar yang dijadikan sebagai obat, nabi 

melarangnya bahwa itu penyakit bukan sebagai obat.5 Kedua hadis 

tersebut menunjukkan larangan menggunakan obat yang mengandung 

unsur haram. Hal ini justru menghambat pencegahan pandemi yang 

membutuhkan upaya pencegahan dengan menggunakan vaksin, 

sehingga keberadaan vaksin yang mengandung tripsin babi dengan 

hubungan hadis yang melarang dibutuhkan kajian ulang. Hadis ini bisa 

dilakukan beberapa interpretasi terkait vaksin yang terkandung media 

tripsin babi justru boleh digunakan dengan syarat tertentu.6 

Reaktualisasi yang demikian masuk dalam wilayah fikih bukan dalam 

wilayah hadis. Upaya menemukan makna dan signifikasi larangan 

tersebut dalam kajian hadis dibutuhkan untuk menyelesaikan 

perdebatan teologis. 

Persoalan ma‟na> dan signifikansi yang terkandung dalam hadis 

yang bertentangan dengan kebutuhan ditemukan dua kecendrungan. 

Pertama, mengarah dalam konsep fikih, dengan memberi jawaban atas 

problem vaksin meningitis dan covid-19. Pratiwi7 menyebut konsep 

darurat sebagai rujukan utama memperbolehkan vaksin yang 

mengandung unsur haram di dalamnya. Langkah yang sama dilakukan 

Moch Nurcholis8 dengan melihat vaksin covid dalam perspektif fikih 

                                                           

. 

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, Sunan Tarmidzi (Al-

Alamiyah, t.t.), No 1969. 
6
 Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Syafi‘i al-Nawawi, al-

Majmu‟ (Maktabah al-Irsyad-Jeddah-Saudi Arabiyah, t.t.), Juz 9, h 55. 
7
 Puji Pratiwi, Dinamika fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aborsi dan 

penggunaan vaksin meningitis dalam merespons perubahan sosial (Penerbit A-

Empat, 2020), 6–12. 
8
 Moch Nurcholis, ―Fikih Maqasid dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca,‖ Tribakti: Jurnal 

Pemikiran Keislaman 32, no. 2 (2021): 315. 
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maqashidi. Ia menyimpulkan bahwa vaksin covid-19 yang 

mengandung tripsin babi yang semula haram dengan berlandaskan pada 

konsep maqashidi menjadi mubah. Tidak jauh berbeda dengan 

penelitian Suratmaputra9 dalam menentukan hukum vaksin meningitis 

dengan melakukan penyucian najis melalui fikih empat mazhab. Imam 

Hanafi dan Maliki menjadi suci karena proses penyucian hilang bau, 

rasa, dan sifat. Imam Syafi‘i (qau>l jadi>d) dan Hambali tidak dapat 

menjadi suci disebabkan najis yang mughalladah, jika konsep darar 

para imam mazhab membolehkan. Kedua, pendekatan problem 

kebolehan obat dengan menggunakan kandungan haram analisa kajian 

mukhtali>f al-Hadi>s| yang memberikan jawaban terhadap vaksin Measles 

Rubella. Madani10 memberikan kesimpulan dengan kecendrungan 

menimbulkan salah satu hadis mengacu dari aspek darurat sehingga 

vaksin yang mengandung barang haram menjadi boleh. Pemahaman 

atas hadis yang kontradiksi dengan realitas sosial dengan analisa kajian 

hadis tidak pernah dilakukan oleh banyak peneliti. Pemahaman hadis 

harus berdasarkan pada keilmuan hadis untuk menghindari pemahaman 

yang jauh dari makna literalnya.11 Kecendrungan ini dalam menentukan 

kontradiksi selalu melakukan analisa fikih maka perlu juga dilakukan 

dalam pandangan studi ilmu hadis. 

                                                           
9
 Ahmad Munif Suratmaputra, ―Vaksin Meningitis Dalam Kajian Fiqh,‖ 

MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari‟ah Dan Tarbiyah 3, no. 1 (27 

Juni 2018): 7, https://doi.org/10.33511/misykat.v3n1.1. 
10

 Muhammad Kahfi Madani, ―Penggunaan Vaksin Measles Rubella: studi 

Mukhtalif Al Hadith tentang berobat dengan yang haram dalam Sunan Abu Dawud 

nomor indeks 3874 dan Sahih Bukhari nomor indeks 233‖ (PhD Thesis, UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2019), 2–6. 
11

 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma‟anil Hadits, cetakan 2 (Yogyakarta: Idea Press, 

2016), 4. Lihat juga dalam karyanya Abdul Mustaqim, Paradigma Integrasi-

Interkoneksi Dalam Memahami Hadis, Cetakan I (Yogyakarta: Bidang Akademik, 

2008), 6. 
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Analisa hadis dengan mengikuti struktur kajian hadis 

berdampak pada terjaganya kualitas historisitas teks.12 Dengan 

melakukan ma‟na> dan reinterpretasi akan mempertahankan 

kesinambungan makna baru dari makna asal terhadap teks yang 

diaplikasikan di saat menjelaskan al-ma‟na> az }-Z}ahir wa Ma‟na> al-

Bat}in (makna teks dan historis). Hal ini dianggap ideal dalam 

menafsirkan teks ditinjau dari segi bahasa dan historis.13 Menganalisa 

hadis melalui aspek bahasa akan menemukan signifikansi fenomena 

historis dan dinamis yang kemudian dapat dikontekstualisasikan dalam 

konteks kekinian.14 Penelitian yang hanya menonjolkan aspek riwayah 

terjebak pada analisa yang berkaitan dengan at-takhrij, al-i‟tibar, dan 

status rawi. Kecendrungan kajian semacam ini berdampak pada 

kestatisan makna, karena analisanya hanya merujuk dari aspek 

keshahihan dan kedhaifan tidak mengarah pada kontekstualitas makna. 

Kajian terhadap makna perlu dilakukan untuk menghasilkan makna 

historis teks yang dapat berkontribusi dalam upaya kontekstualisasi 

hadis.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang problematika diatas, maka 

dapat diajukan beberapa rumusan masalah yang urgen dikaji dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana al-Ma‟na> al-Ta>rikhi> hadis yang berkaitan terhadap 

larangan berobat mengandung unsur haram? 

                                                           
12

 Nawawi, Pengantar Studi Hadis, cetakan II (Malang: Literasi Nusantara, 

2020), 87. 
13

 Sahiran Syamsuddin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur‟an, 

Cetakan I (Pesantren Nawesea Press, Yogyakarta, 2009), 85. 
14

 Muhammad Syachrofi, ―Signifikansi Hadis-Hadis Memanah Dalam 

Tinjauan Teori Ma‘na-Cum-Maghza,‖ Jurnal Living Hadis 3, no. 2 (2018): 242–44. 
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2. Bagaimana al-Maghza > al-Ta>rikhi> hadis nabi terkait larangan 

berobat dari unsur yang haram? 

3. Bagaimana al-Ma‟na> al-Mutaharrik al-Mu‟asir hadis larangan 

berobat mengandung unsur haram? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang diinginkan penulis untuk 

mencapai penelitian adalah: 

1. Menemukan al-Ma‟na> al-Tari>khi> terhadap larangan berobat 

mengandung unsur haram didalam hadis nabi berdasarkan 

penjelasan ulama. 

2. Menemukan pengupasan al-Maghza > al-Tari>khi> dalam hadis 

larangan berobat mengandung unsur haram. 

3. Menemukan makna kontekstualitas al-Ma‟na> al-Mutah}arrik al-

Mu‟asir hadis nabi larangan berobat yang mengandung unsur 

haram dengan pendekatan semantik. 

Sedangkan manfaat penelitian secara akademisi diharapkan 

penelitian ini secara garis besar dapat memberikan kontribusi dibidang 

keilmuan studi ilmu hadis khususnya kontekstualitas larangan berobat 

yang mengandung unsur haram didalam hadis nabi pendekatan melalui 

semantik dan juga wacana baru ini sebagai bahan dan penelitian awal 

yang bermanfaat untuk acuan bagi peneliti selanjutnya. 

 

D. Kajian Pustaka 

1. Kontekstualitas hadis 

Konsep kontekstualitas dalam hadis ditemukan dua definisi. 

Pertama, memahami kembali konsep makna teks hadis dengan 
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pendekatan teori medan makna (semantik). Nafi‘ah15 menganalisa hadis 

memfokuskan makna redaksi hadis tentang etika Ekonomi Islam 

menghubungkan makna baru dengan merelevansikan sintagmatik dan 

paradikmatik yang masih berkaitan. Aktualisasi semantik digunakan 

agar wacana reproduksi hukum Islam kontemporer menyesuaikan 

dengan pendekatan dan metodenya. Kedua, memahami konsep hadis 

yang tidak sesuai terhadap makna sebenarnya. Nasrullah16 dalam 

kajiannya memberikan pemahaman kembali hadis khilafah yang 

dijadikan legitimasi atas tindakan anarkis terhadap agama dengan 

membandingkan hadis satu dengan yang lain sesuai dengan historis, 

sebagai makna hadis dapat diterima oleh akal dan tidak besebrangan 

dengan syari‘ah agama. Ia menyimpulkan tidak ada kaitannya wajib 

mendirikan khilafah sebagai pemerintahan resmi, di dalam bai‘at yang 

tercantum dalam hadis mempunyai makna luas sebagai ikatan janji 

untuk mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. 

Persoalan kontekstualitas dalam hadis memiliki dua karakter. 

Pertama, melalui ilmu riwayah dan dirayah. Dalam aspek dirayah 

pendekatan mukhtali>f al-hadi>s| digunakan untuk melihat kecendrungan 

kualitas hadis yang dihubungkan dengan jawaban problemalitas umat 

yang menggunakan hadis yang kontradiktif.17 Hal yang sama juga 

                                                           
15

 Wahyu Hanafi Nafi‘ah, ―Teori Medan Makna Dan Kontekstualitas Hukum 

Islam Kontemporer: Reinterpretasi Hadis-Hadis Etika Ekonomi Islam Dalam Wacana 

Semantik,‖ AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 1, no. 1 (2019): 

107. 
16

 Nasrulloh Nasrulloh, ―Kritik Radikalisme Pemikiran HTI: Studi 

Kontekstualitas Matan Hadis-Hadis Khilafah,‖ Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran 

dan al-Hadis 7, no. 02 (30 Desember 2019): 253, 

https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v7i02.5798. 
17

 Achmad Darojat Jumadil Kubro, ―Hadis-Hadis Tentang Relasi Antar Umat 

Beragama Kajian Mukhtalif Al-Hadis (PhD Thesis, IAIN SALATIGA, 2020), 1. 
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dilakukan oleh Adri18 dengan menggunakan ma‟ani > al-hadi>s| untuk 

meninjau makna ulang konsep tulang rusuk perempuan yang dianggap 

lemah. Kedua, analisa tekstual dan kontekstual. Lailiyah19 

menunjukkan pemikiran Yusuf Qardhawi yang menggunakan hadis 

secara tekstual dan kontekstual, makna teks mengimplementasikan 

menjadi kontradiksi beragama, sedangkan pemahaman konteks lebih 

dialektif dan komunikatif terhadap sosial keagamaan dalam upaya 

mencegah radikalisme beragama. Tidak jauh berbeda penelitian 

Nurrohman20 menguraikan pemikiran Ahmad Hasan terhadap teks dan 

konteks hadis secara bersamaan sehingga cukup mudarat, ia 

menyimpulkan kontekstualitas terhadap bunga bank membolehkan 

dengan alasan maslahat untuk digunakan dana sosial dan pendidikan. 

Sedangkan penelitian yang mengaitkan dengan kontekstual dalam hadis 

dilakukan oleh Basri21 yang memberikan pemahaman tentang hadis 

menjilat jari setelah makan dengan keilmuan-keilmuan modren. 

2. Hadis Pandemi 

Konsep hadis pandemi mengungkap makna hadis penyakit 

menular yang ditopang dengan pendekatan ma’a>ni> secara praktis. 

Mardiana dan Darmalaksana22 hasilnya berkaitan terhadap penyakit 

                                                           
18

 Rino Adri, ―Kontekstualisasi Hadis Penciptaan Perempuan Dari Tulang 

Rusuk Laki-Laki‖ (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

2017), 2. 
19

 Inayatul Lailiyah, ―Pemahaman hadis tekstual dan implikasinya terhadap 

radikalisme beragama (al-tatarruf al-din) perspektif Yusuf Qardawi‖ (PhD Thesis, 

UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 2. 
20

 Muhamad Ridwan Nurrohman, ―Pemikiran Hadis di Nusantara; Antara 

Tekstualitas dan Kontekstualitas Pemikiran Hadis Ahmad Hassan,‖ Diroyah: Jurnal 

Studi Ilmu Hadis 2, no. 1 (2017): 30–31. 
21

 M. Hasan Basri, ―Hadis tentang menjilat jari setelah makan dan 

implikasinya dengan kesehatan‖ (PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 

2018), 2. 
22

 Dede Mardiana dan Wahyudin Darmalaksana, ―Relefansi Syahid Ma'nawi > 

Dengan Peristiwa Pandemi COVID-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis,‖ 

Jurnal Perspektif 4, no. 1 (2020): 16. 
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yang sifatnya menular hadis tersebut secara jelas berhubungan dengan 

pandemi, keseluruhan hadis dimaknai untuk menerapkan isolasi 

memisahkan orang sakit dengan penyakit menular terhadap orang yang 

tidak terinfeksi, karantina untuk pembatasan orang diduga terkena 

penyakit menular tetapi tidak sakit, baik tidak terinfeksi atau masih 

dalam inkubasi, dan menjaga jarak dengan mengurangi interaksi 

terhadap komunitas yang lebih luas. Hal yang sama dilakukan oleh Alif 

dkk23 bahwa hasilnya fokus terhadap kata Tha>’u>n yang dihubungkan 

terhadap wabah. Tha>’u>n sama dengan tha‟an secara bahasa tusukan, 

secara istilah penyakit yang menyebar secara merata merusak udara 

lalu merusak tubuh manusia, sedangkan wabah adalah penyakit 

menular yang terjangkit dengan cepat menyerang sejumlah orang di 

daerah yang luas. Covid-19 yang sifatnya menular ke berbagai negara 

masuk dalam kategori wabah, pengertian Tha>’u>n dan wabah ada 

perbedaan namun memiliki kesamaan yaitu mampu menimbulkan 

korban jiwa yang banyak. 

Hadis pandemi ditemukan beberapa kajian untuk memfokuskan 

penelitian yang memiliki dua karakteristik. Pertama mengumpulkan 

hadis pandemi yang hanya fokus memahami makna teks untuk 

pencegahan tha‟un (wabah) dimasa nabi. Al-Azizah24 meneliti hadis-

hadis pandemic didalam kutu>b as-sittah pencegahan terhadap wabah 

ditemukan terdapat 25 hadis, 3 tentang pandemi, 14 hadis membahas 

wabah, 3 hadis karantina, 5 hadis do‘a nabi agar terhindar dari wabah, 

analisis ini menggambarkan langkah di zaman nabi dalam pencegahan 

pandemi tidak sebagai solusi terhadap penggunaan vaksin. Begitu juga 

                                                           
23

 Alif Jumai Rajab, Muhamad Saddam Nurdin, dan Hayatullah Mubarak, 

―Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah 

Covid-19,‖ BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 2 (2020): 161. 
24

 Bintu Syaifa Al Azizah, ―Al-Wabâ wa al-Hijr as-Shihhi fî Dhoi al-Sunnah 

al-Nabawiyyah al-Syarîfah‖ (Master‘s Thesis, Fakultas dirasat islamiah, 2020), 2. 
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dengan Darmalaksana25  menyimpulkan mencantumkan hadis untuk 

mencegah penyebaran wabah dengan isolasi, karantina, dan sosial 

distancing belum memberikan jawaban terhadap obat melawan corona. 

Kedua masuk dalam konsep fikih karena kondisi darurat hadis yang 

dicantumkan cendrung mendorong ilmu kedokteran modren untuk 

mengembangkan dan menemukan vaksin pencegahan covid-19. 

Khaeruman26 di dalam analisanya menetapkan hadis tentang maslahat 

tidak ditemukan didalam sumber hukum, dan menghindari wabah 

penyakit dalam keadaan darurat, hasilnya hanya mencantumkan hadis 

dan menonjolkan fatwa MUI mendorong ilmu kedokteran meneliti 

vaksin untuk pencegahan covid-19. Sama halnya dengan Mardiana27 

dalam hasil pembahasan ia mencantumkan hadis-hadis pencegahan 

pembatasan sosial, karantina, dan anjuran berobat, kajian ini sudah 

masuk untuk vaksin yang dirancang preventif covid-19 analisanya 

hanya melihat dari kesanadan dan makna teks untuk mengembangkan 

keilmuan di bidang kesehatan terkait pandemi. 

3. Anjuran berobat dalam hadis 

Konsep anjuran berobat dalam hadis terdapat dua definisi. 

Pertama, dengan menginterpretasikan makna lebih kepada menjaga 

kesehatan. Penelitian Akbar dan Budiyanto28 dalam analisis hadis 

anjuran berobat menjaga kesehatan dimaknai berfungsi untuk 

menghilangkan penyakit artinya sesuatu yang terbebas selamat dari 

                                                           
25

 Wahyudin Darmalaksana, ―Corona Hadis,‖ Fakultas Ushuluddin UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, 3. 
26

 Badri Khaeruman dkk., ―Pandemi Covid-19 dan kondisi darurat: Kajian 

hadis tematik,‖ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, 3–7. 
27

 Dede Mardiana, ―Rasulullah Saw. dan Pencegahan Wabah Covid-19: Studi 

Tematik Hadis-hadis Penyakit Menular,‖ Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin 1, no. 3 

(2021): 154–64. 
28

 Diong Liong Akbar dan Budiyanto Budiyanto, ―Konsep kesehatan dalam 

al-qur‘an dan hadis,‖ Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur‟an dan Hadist 3, no. 2 (2020): 

170. 
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segala yang tercela, sehat jasmani dan rohani dalam social dan 

ekonomis, dengan cara menjaga pola makan terhadap makanan yang 

baik salah satunya adalah madu yang dapat menyembuhkan penyakit 

berat. Kedua, definisi anjuran berobat dengan menggunakan 

pengobatan ilahiyah yang terkumpul dalam thibbun Nabawi. Arni29 

dalam berobat dengan melakukan ruqyah syari‘ah yang mengganggu 

kejiwaan dan fisik seseorang membuat sikap umat islam menjadi 3 

macam, sikap ifrat, sikap tafrit, sikap mu‟tadil. pengobatan dengan cara 

ini dibolehkan dalam hadis dengan syarat tertentu berlandaskan pada 

syari‘at islam yang hanya digunakan kepada orang yang sakit, 

pengobatan terhadap ruqyah syari‘ah yaitu membaca ayat-ayat al-

qur‘an menjadikan obat dari segala macam penyakit hati dan badan 

yang dilakukan peruqyah kepada yang diruqyah sebagai alat alternatif 

psikoterapi. 

Anjuran berobat didalam hadis ditemukan dua kecendrungan. 

Pertama menggunakan konsep fikih yang mengarah kepada kedaruratan 

atas jawaban terhadap berobat dari benda yang haram. Badrudin30 

dalam kajian ini berobat dengan sesuatu benda najis tidak dibolehkan 

dalam agama islam tetapi keadaan darurat sebab kondisi dan syarat-

syarat tertentu menjadi boleh. Penelitian yang sama oleh Yenti31 ia 

menyimpulkan bahwa Islam sangat mengutamakan kesehatan untuk 

menyegerakan berobat tanpa keluar dari aturan agama, pada dasarnya 

berobat dengan benda najis adalah haram keadaan darurat menjadi 

boleh namun Islam tetap harus berusaha menemukan obat yang halal 

                                                           
29

 Arni Arni, ―Implementasi Ruqyah Syar‘iyah sebagai Alternatif Psikoterapi 

dalam Kajian Psikologi Islam,‖ Jurnal Studia Insania 9, no. 1 (2021): 20. 
30

 Moh Badrudin, ―Pandangan Islam Dalam Berobat,‖ Al Qalam 9, no. 1 

(2021): 1. 
31

 Endri Yenti, ―Berobat dengan Benda Haram dalam Perspektif Islam,‖ Al 

Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 2018, 1. 
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sebab bila mengkonsumsi obat yang najis akan menimbulkan efek 

psikologis seolah-olah yang haram juga menyembuhkan penyakit 

sehingga tanpa disadari tersugesti tidak meyakini ketetapan hukum 

Islam. Kedua mengumpulkan ayat al-qur‘an dan hadis fokus terhadap 

makna teks menjaga kesehatan yang cendrung mengarah ilmu 

kedokteran jawaban terhadap manfaat kesehatan didalam al-qur‘an dan 

hadis. Akbar dan Budiyanto32 hasil analisis memelihara jiwa dengan 

menjaga kesehatan dianjurkan dalam Islam dan sebagai pengobatan 

memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan dalam rangka ikhtiar 

diri untuk menjalankan rangkaian ibadah kepada Allah. 

 

E. Kerangka Teori 

Teori yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

hermeneutika ma‟na>-cum-maghza >’. Pendekatan terhadap teori ini 

berupaya untuk memahami makna asli terhadap historis teks yang dapat 

dimengerti oleh pembaca pertama kalinya, dan signifikansi arti dasar 

suatu teks dikembangkan untuk menginterpretasikan sesuai pada situasi 

konteks sekarang. Pada dasarnya penggunaan aplikasi tersebut 

digunakan terhadap metode penafsiran Bibel33 kemudian 

diimplementasikan untuk mengaplikasikan interpretasi penafsiran al-

Qur‘an dan hadis.34 Menariknya teori ini menggunakan kombinasi 

beberapa hermeneutika Schleiermacher, Gadamer, Gracia,35 Al-

                                                           
32

 Akbar dan Budiyanto, ―Konsep kesehatan dalam al-qur‘an dan hadis,‖ 

157. 
33

 Sahiran Syamsuddin, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur‟an, 

8. 
34

 Atiqoh Firdaus dan Maula Sari, ―Value of character education in qs. 

Luqman [31]: 18 (Analysis of Ma‘na Cum Maghza),‖ Majalah Ilmu Pengetahuan dan 

Pemikiran Keagamaan Tajdid 24, no. 1 (2021): 39. 
35

 Sahiran Syamsuddin, Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an: 

Edisi Revisi dan Perluasan, cetakan l (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 

59–88. 
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Ghazali, Nashr Hamid Abu Zayd, Hirsch,36 Fazlur Rahman double 

movement dan Abdullah Saeed contextualist approach sehingga teks 

dapat dikaji secara signifikansi dan sistematis. Walaupun tujuan sama 

dalam melakukan kontekstualitas terhadap teks, namun ada sedikit 

perbedaan, hermeneutika Rahman dan Saeed nampak hanya diterapkan 

pada teks yang berhubungan dengan hukum, sedangkan Ma‟na>-cum-

maghza>’ dapat digunakan pada semua teks.37 

Penggunaan dalam mengaplikasikan ma‟na >-cum-maghza>’ 

secara garis besar mempunyai langkah-langkah yang konkrit agar 

terarah dan sistematis. Pertama, menganalisa bahasa terhadap teks 

dengan memperhatikan bahasa yang digunakan mempunyai karakter 

sendiri dari segi kosa kata maupun tata bahasa untuk melakukan 

intratektualitas terhadap kesamaan teks yang lain. Kedua, 

memperhatikan konteks historis yang bersifat makro yaitu melihat 

konteks situasi dan kondisi wilayah pada saat teks itu muncul dan 

mikro adalah kejadian kecil melatarbelakangi munculnya suatu teks 

(asba>bul an-nuzu>l). Ketiga, mencoba menggali maqs}ad teks yang 

sedang diteliti dengan memperhatikan secara cermat konteks historis 

dan kebahasaan terhadap teks, yang keduanya mempunyai simbol 

untuk dipahami secara baik, kemudian mengontekstualisasikan maqsad 

yang sesuai pada konteks kekinian.38 Langkah selanjutnya 

menggunakan Ma‟na> al-Mutah}arik-al-Mu‟assir yaitu signifikansi 

fenomenal dan ideal, signifikansi fenomenal terbagi dua. Pertama, 

                                                           
36

 Asep Setiawan, ―Hermeneutika al-Qur‘an ‗Mazhab Yogya‘(Telaah atas 

Teori Ma‘na>-Cum-Maghza> dalam Penafsiran A l-Qur‘an,‖ Jurnal Studi Ilmu-ilmu 

Al-Qur‟an dan Hadis 17, no. 1 (2018): 85. 
37

 Sahiron Syamsuddin, ―Ma‘na cum Maghza Approach to The Qur‘an: 

Interpretation of Q. 5: 51.‖,‖ Jurnal Advances in Social Science, Education and 

Humanities Research 137 (2017): 132. 
38

 Sahiran Syamsuddin, Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an: 

Edisi Revisi dan Perluasan, 142. 
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historis yaitu pesan utama teks yang diaplikasikan pada masa Nabi. 

Kedua, dinamis yaitu pesan teks yang didefinisikan pada saat teks 

tertentu ditafsirkan setelah itu diaplikasikan dalam kehidupan. Adapun 

signifikansi ideal yaitu akumulasi ideal dari pemahaman terhadap 

signifikansi teks.39 

Menemukan makna yang relevan dalam suatu konteks dalam 

kajian hadis dengan menggunakan ma‟na>-cum-maghza >’ dapat dicapai 

dengan memahami aspek linguistik dari hadis tentang vaksin. Setelah 

terjabar terhadap makna-maknanya kemudian dilakukan proses 

intratekstual dengan menghadirkan riwayat hadis yang lain untuk 

melihat adanya perbedaan makna masa awal dengan pemahaman masa 

sekarang. Setelah itu melihat secara rinci konteks sejarah terhadap 

hadis pandemi dengan memperhatikan keadaan sosial, situasi dan 

kondisi wilayah arab pertama kali hadis itu muncul (makro) dan 

mengimplementasikan latar belakang munculnya teks hadis melalui 

asba>bul wuru>d (mikro) agar teks hadis sesuai dengan historis yang 

konkrit, lalu mencoba memahami tujuan makna teks hadis dengan 

memperhatikan konteks sejarah dan bahasa yang digunakan masih 

saling terhubung terhadap konteks sekarang. Selanjutnya mengambil 

pesan utama terhadap teks yang perlu pemahaman terhadap konteks 

sosial keagamaan masyarakat pada masa nabi, setelah itu melakukan 

pemahaman perkembangan pemikiran saat penafsiran teks hadis (spirit-

masa) kemudian akumulasi pemahaman terhadap pesan utama teks 

dalam penelitian sehingga akan diketahui pada hasilnya, dari sini 

terlihat bahwa sesuatu yang dinamis dalam kontekstual tidak terletak 

                                                           
39

 Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an 

Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer, 

Cetakan Pertama (Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia dengan 

Lembaga Ladang Kata, 2020), 143. 
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pada literal makna teks, melainkan signifikansi (maghza >’) terhadap 

teks, karena makna literal sifatnya satu, objektif, dan historis-statis 

sedangkan kontekstual signifikansi teks bersifat pluralis, subjektif, dan 

historis-dinamis yang dapat berubah dengan keadaan zaman. 

 

F. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan riset pustaka (library research). Pada umumnya 

penelitian kepustakaan menggunakan sumber datanya identik dengan 

berbentuk buku, jurnal, koran, surat kabar, media, dan berbagai jenis 

artikel ilmiah lain yang masih berhubungan dengan objek penelitian.40 

Dalam riset pustaka ini diharapkan dapat meninjau lebih dalam 

terhadap data pustaka dengan menelaah, mempelajari, mencatat, dan 

memeriksa buku-buku pustaka yang masih relevan terhadap objek 

pembahasan. Dalam hal penelitian ini masuk juga pada penelitian 

kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada kejadian atau 

fenomena memberikan makna dibalik apa yang telah terjadi terhadap 

masalah-masalah sosial, seperti meneliti kata-kata dan bahasa, merinci 

laporan dari sumber asli, dan melakukan studi di suatu pengaturan 

alam.41 Berdasarkan penjelasan di atas akan menghasilkan data yang 

deskriptif terhadap objek penelitian. 

2. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini memiliki dua sumber berupa sumber 

primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

                                                           
40

 Mestika Zed, Metode peneletian kepustakaan (Yayasan Obor Indonesia, 

2004), 5. 
41

 M Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, cetakan 1 (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), 26. 
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adalah hadis yang berkaitan dengan larangan menggunakan obat yang 

mengandung unsur haram, yakni hadis sebagai berikut:  

1 

2 

3 

4 

 

Selanjutnya data sekunder adalah data yang berasal dari 

beberapa buku pendukung, jurnal, surat kabar, koran, artikel ilmiah lain 

yang masih terhubung terhadap objek penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data penelitian kualitatif dalam 

bentuk pustaka menggunakan dokumentasi. Maksud dari dokumentasi 

ialah pengumpulan data dengan mencantumkan dokumen resmi 

maupun pribadi dan pendukung seluruh sumber tertulis diberbagai 

literatur yang ada.42 Adapun langkah dalam pengumpulan data yaitu 

dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan 

terhadap data. Pertama, data reduction (reduksi data) yaitu dengan cara 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, 

mencari tema dan pola. Data yang sudah direduksi akan memberikan 

gambaran yang mudah dan jelas dalam pengumpulan data selanjutnya. 

Kedua, data display (penyajian data) adalah data yang sudah direduksi 

                                                           
42

 Ulya, Metode Penelitian Tafsir (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 19. 
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disajikan sebagai kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan 

akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, 

conclutions (penarikan kesimpulan) yaitu mengambil kesimpulan 

merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian 

berdasarkan hasil analisis data.43 

4. Analisa Data 

Pembentukan penelitian analisis data ini menggunakan model 

analisis deskriptif kualitatif. Adapun makna deskriptif adalah yang 

sifatnya mengambarkan, mendiskripsikan dan memaparkan secara jelas 

terhadap objek penelitian yang menjadi problematika disuatu keadaan 

tertentu.44 Analisa ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber 

data dioperasikan untuk menjelaskan dan menguraikan data yang 

diperoleh dalam penelitian kemudian menganalisa unsur-unsurnya 

untuk mengambil kesimpulan akhir terhadap data dalam bentuk temuan 

umum dan khusus. 

5. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan semantik. Unsur 

dilakukan pendekatan diawali bahwa teks hadis mengandung tema 

terkait hukum Islam, filsafat, budaya, seni, akhlak, politik, social, 

teologi, gender dan lainnya. Semua ini tersebar di dalam sumber Islam 

salah satunya hadis yang telah disusun sistematis oleh para tokoh klasik 

dan modren. Di dalam melakukan pemaknaan terhadap teks, semantik 

adalah salah satu pendekatan linguistik modren dalam 

menginterpretasikan makna teks untuk dikontekstualisasikan dengan 

cara memahami dan mengumpulkan hadis yang berkaitan terhadap 

                                                           
43

 Michael Huberman dan Matthew B. Miles, The qualitative researcher‟s 

companion (Sage, 2002), 394–98. 
44

 Cholid Nobuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001), 44. 
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tema kemudian mengkontruksikan secara logis, holistik, menjadi 

konsep yang utuh tanpa menyalahi sumber hukum yang sudah tetap.45 

Hal ini harus memahami serangkaian makna terhadap wacana teks dan 

membutuhkan waktu panjang karena sifatnya logis dan sangat berhati-

hati untuk dilakukan kontekstual. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini membutuhkan sistematika pembahasan dengan 

tujuan untuk mempermudah pengolahan data. Selain itu sistematika 

pembahasan berguna untuk membentuk kedisiplinan penelitian agar 

dapat diselesaikan dengan sistematis dan baik. Tahap penelitian ini 

terbentuk menjadi lima bab. Dalam setiap bab tersusun atas sub-sub 

penjelasan yang masih terikat dengan bab-bab tersebut. Adapun 

susunan sistematika tesis ini sebagai berikut: 

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang memuat 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi penjelasan larangan berobat yang mengandung 

unsur haram secara umum, dan hadis-hadis nabi larangan berobat dari 

unsur haram disertai pendapat para ulama, juga suksesnya pengobatan 

nabi dalam dunia medis serta pentingnya menjaga kesehatan dengan 

cara Rasulullah saw. 

Bab ketiga memuat tentang tinjauan secara umum mengenai 

makna teks dan historis hadis larangan berobat dari unsur haram, serta 

signifikasi dinamis kontemporer terhadap hadis yang bertentangan dan 

                                                           
45

 Abdul Chaer, Linguistik Umum (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 318. 
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vaksin yang memanfaatkan pankreas babi dihubungkan dengan hadis 

larangan berobat dari unsur haram. 

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan penelitian data 

yang sudah terkumpul dalam bab-bab sebelumnya kemudian dianalisa 

secara lebih mendalam. Pembahasan dari konsep larangan 

menggunakan obat mengandung unsur haram didalam hadis terhadap 

pandemi covid-19 dengan pendekatan teori ma‟na >-cum-maghza>’ 

kemudian dikontekstualitaskan terhadap pendekatan semantik. 

Bab kelima ialah bab terakhir yang memuat kesimpulan dari 

penelitian yang sudah diketahui hasilnya dan saran terhadap penelitian 

ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah mengutarakan isi kandungan hadis dengan penjelasan di 

atas, dapat diambil kesimpulan dalam hadis berobat dari unsur haram: 

pertama yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah 

larangan berobat dari yang haram, para ulama hadis bermacam-macam 

menjelaskannya karena tidak dapat dipungkiri sebab mayoritas ulama 

memiliki pendapat yang berbeda. Berobat dari bentuk yang khabis nabi 

melarang sebab hukumnya haram dan menimbulkan unsur buruk dari 

segi kesehatan yang berakibat mengancam jiwa dan raga dari kematian 

karena kotor, jorok, jijik dan lainnya. Berobat memanfaatkan khamar 

ulama hadis mengharamkan sedikit maupun banyak, efek dari khamar 

adalah awal dari segala perbuatan yang buruk bukan menyembuhkan 

malah dapat melemahkan ingatan serta merusak saraf. Dianjurkan 

berobat oleh nabi tapi melarang berobat dari yang haram, haram berasal 

dari khabis dan najis. Berobat dari racun sama dengan bunuh diri dan 

racun diawali dari benda yang khabis diakhirat mereka yang 

menggunakannya akan disiksa dalam neraka selama-lamanya. Tetapi 

pengecualian menggunakan urin unta dibolehkan, selain dari itu haram 

sesuai hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dilihat dari latar belakang 

hadis membolehkan dan melarang berobat dari unsur haram keduanya 

saling mendukung, larangan selama keadaan tidak mendesak dan ada 

obat yang halal dapat tercukupi tidak boleh berobat dengan yang haram 

namun sebaliknya keadaan tidak memungkinkan dan kondisi sosial 

kritis akan kesehatan tidak ada obat yang halal dan tidak mencukupi 

boleh menggunakannya berlandaskan obat tersebut aman, baik, dan 
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tidak menimbulkan efek berbahaya yang teruji secara medis dan 

disepakati ijma‘ ulama, tidak bertentangan dengan nash al-Quran, tidak 

bertentangan secara logika dan sunah nabi, tidak bertentangan terhadap 

hadis mutawatir, dan tidak terdapat kejanggalan (shat) ataupun 

kecacatan (illat). 

Kedua, konsep menggunakan ma‟na>-cum-maghza >’ dalam hadis 

larangan berobat dari unsur haram makna teks dan historisitasnya 

sebagai berikut: (1) secara tekstual hadis pertama riwayat Ahmad obat 

yang beracun dan tidak baik dengan sebab bernajis atau bahaya 

menggunakannya maka nabi melarang dan jatuhnya menjadi haram. 

Hadis kedua berobat menggunakan khamar diharamkan karena 

pernyataan nabi khamar adalah penyakit bukan sebagai obat dan segala 

yang memabukkan hilang akal maka dinamakan khamar, sedikit dan 

banyaknya jatuhnya haram. Hadis ketiga, berobat dari yang haram yaitu 

segala yang berbentuk khabis dan bernajis seperti air urin dan khamar. 

Hadis keempat, meminum racun adalah bunuh diri sebab disengaja 

akan disiksa dalam neraka selama-lamnya sesuai dengan dosanya. (2) 

secara Historisitas makro dan mikro: hadis pertama, makro kondisi 

sosial zaman jahiliyah mereka suka memakan hewan yang sudah mati, 

meminum darahnya dan memakan daging dari yang haram seperti babi, 

dalam keadaan haus dan lapar mereka akan mengambil senjata yang 

tajam untuk ditusukkan pada unta serta hewan lainnya kemudian 

ditampung darahnya setelah itu diminum dan dagingnya dimakan. 

Mikro hadis ini sebab turunnya Q.S al-Ma‘idah:3 ketika nabi 

melaksanakan haji bersama sahabat-sahabatnya ke Mekkah. Hadis 

kedua makro, kebiasaan orang jahiliyah arab khamar tidak hanya 

menjadi minuman tetapi juga dijadikan obat, dokter dan suster dimasa 

itu masyarakat mengganggap mereka sebagai Tuhan dari dewa-dewa. 
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Mikro dilarangnya khamar dalam hadis sebab turunnya Q.S al-

Ma‘idah: 90-91 menjadi haram ketika Umar bin Khattab menceritakan 

kelemahan khamar dan dampaknya pada manusia, maka nabi berdoa 

pada Allah bagaimana hukum khamar, lalu turunlah ayat ini. Hadis 

ketiga sama dengan hadis pertama. Pada hadis keempat secara makro 

pada masa itu di Madinah terjadi musim yang sangat dingin sehingga 

para sahabat tidak kuat dengan dinginnya dan mandi menggunakan air, 

suatu ketika sahabat ingin melaksanakan salat subuh tetapi sebagian 

sahabat dalam keadaan junub karena tidak kuat dengan dinginnya serta 

bila memaksa akan jatuh sakit maka mereka bertayamun namun 

sebagian sahabat melarangnya hingga terjadi perselisihan dikalangan 

sahabat. Mikro hadis menggunakan racun sama dengan bunuh diri 

turun ayat Q.S an-Nisa‘: 29 ayat ini turun ketika para sahabat mengadu 

kejadian tersebut. 

Ketiga, signifikansi dinamis kontemporer larangan berobat 

dalam hadis: (1) hadis kontradiksi bolehnya menggunakan urin unta 

sebagai obat, metode nasakh wal mansukh hadis ini telah dihapuskan, 

sedangkan metode secara historis mempertahankan hadis menunjukkan 

dalam keadaan yang mendesak sebab kaum Uki dan Urainah sakit 

parah dan urin unta terbukti bisa mengobati. (2) vaksin menggunakan 

pankres babi jumhur ulama mengharamkan hanya sebagian kecil yang 

menghalalkan sebab yang diharamkan dalam nash al-Quran adalah 

dagingnya saja serta bukti medis yang berbahaya adalah daging babi 

karena memiliki cacing pita tidak bisa dibunuh dengan dipanaskan. 

Secara hukum fikih babi haram sebab bagian dari khabi>s| maka vaksin 

memanfaatkan pankres babi secara hukum haram tetapi sebab adanya 

ungkapan ahli medis serta pihak farmasi kesehatan dunia proses 

pembuatan memanfaatkan pankres babi sudah dilakukan penyaringan 
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dan penyucian berulang kali sehingga dipastikan suci dan halal tidak 

melekat lagi pankres babi, kemudian mengubah pola pikir masyarakat, 

dan penetapan pihak medis pentingnya kesehatan serta amannya  

vaksin terhadap tubuh dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak 

dokter. (3) makna khabi>s| dalam hadis yaitu bila digunakan pada 

manusia berakibat buruk hingga sampai kematian ataupun bernajis 

secara zatnya. (4) makna khamar perasan anggur yang dipanaskan lalu 

didinginkan sebelum difermentasikan dan alkohol bukan dari khamar 

tetapi jika diminum mengakibatkan hilangnya akal maka menjadi 

khamar dan haram, bila sudah ditakar dengan ukuran alkoholnya oleh 

para ahli pada batasan minumnya hingga tidak sampai hilangnya akal 

maka tidak jatuh menjadi khamar. 

 

B. Saran 

Dalam hasil analisis larangan berobat dari unsur haram pada 

vaksin dihubungkan dalam hadis peneliti masih banyak kekurangan dan 

jauh dari sempurna. Oleh karenanya masih banyak yang harus 

dilengkapi, baik dari segi konsep pembahasan, dan susunan dari segi 

pemikiran serta konsep penulisan. Dari penelitian ini penulis berharap 

para peneliti berikutnya untuk dapat lebih memperbanyak pembahasan, 

sehingga hasilnya akan memberikan titik terang oleh para pembaca-

pembacanya. 

Para ilmuan yang ahli dalam bidang ilmu hadis diharuskan lebih 

mengedepankan kemaslahatan umat manusia, bukan cendrung 

menguatkan dan mengutamakan satu kelompok tertentu, terutama 

dalam menginterpretasikan hadis Rasulullah saw. Sebab bila digunakan 

sebagai ajang perselisihan dan perbedaan dengan kecendrungan suatu 

kelompok demi kepentingan kelompok tersebut akan menimbulkan 

kesan dalam hadis nabi suatu hal yang kurang bermanfaat. Munculnya 



124 

perselisihan larangan berobat dalam hadis dikalangan para ulama dan 

tokoh agama serta ilmuan kontemporer tidak menjadikan perpecahan 

dan kerenggangan disetiap lingkungan, termasuk lingkungan orang-

orang Islam, tetapi justru menjadi khazanah keilmuan yang terus 

berkembang dengan tetap di dalam jalur syari‘at agama Islam.  

Terdapatnya larangan berobat dari unsur haram dalam hadis 

menjadikan dorongan untuk bertambah semangat berstudi dalam 

mengungkapkan isi kandungan hadis nabi akan bahayanya berobat dari 

unsur haram sama ada dari syari‘at Islam ataupun dengan bukti fisik 

melalui dunia medis dan kedokteran. Di sisi lain manusia tidak bisa 

luput dari kesalahan dan dosa. Maka dari itu tetaplah berkarya sebab 

kesalahan adalah awal dari kesuksesan dimasa depan dan menjadi 

pelajaran untuk berhati-hati menetapkan suatu permasalahan baru demi 

keselamatan umat, vaksin memanfaatkan pankres babi jatuhnya haram 

tetapi wabah semakin banyak menelan korban jiwa dan cepatnya 

penyebaran virus covid-19 dan proses pembuatan vaksin memanfaatkan 

pankres babi sudah dilakukan penyucian dan penyaringan sehingga 

tidak ada lagi melekat pada vaksin dan halal dipakai. Untuk para studi 

tetaplah menekuni disiplin ilmu hadis, sebab makna teks memiliki 

beragam tujuan yang berbeda-beda, dari perbedaan tersebut untuk 

memberikan jawaban permasalahan yang terjadi dalam kehidupan 

mereka sedangkan seiring berkembangnya waktu zaman akan berobah 

dan problem trus berkembang. 
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