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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan atau pernikahan menurut Mahmud Yunus adalah

akad antara calon laki-laki dan istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang

diatur oleh syari’at. Dalam hal ini, akad adalah izab dari pihak wali perempuan

atau wakilnya dan Qabul dari calon suami atau wakilnya.1

Perkawinan atau pernikahan adalah proses ikatan perjanjian antara seorang

laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga guna melanjutkan

keturunan yang sah menurut syari’at Islam, yang bertujuan memperoleh keluarga

ya ng Sakinah, Mawaddah, Warahmah.2

Sakinah dalam QS. Ar-Ruum [30] : 21 sakana-Sakinah yang berarti

Tenang.

َرحْ  َودَّةًوَّ ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواًجالِّتَْسُكنُْواآ اِلَْیھَأَوَجَعَل بَْینَُكْم مَّ َذلَِك َالَ َمةً اِنَّ فِيْ َوِمْن اَیَتِِھ اَْن َخلََق لَُكْم مِّ
)21یٍَت لِّقَْوِم یَّتَفَكَُّرْوَن (

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan
pasangan- pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”3

Allah Swt telah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu

merasa tenteram terhadap yang lain” Jadi sakinah dapat diartikan secara sederhana

1 Amirulloh Syarbini dan Hasbiyallah, Anda Bertanya Ustadz Menjawab, (Jakarta : Ruang Kata
imprint Kawan Pustaka, 2013) hal. 119
2 Kamal Mustafa, Fiqih Islam, (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002), hal. 210
3 Al-Qur’an al-Karim
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dengan aman, tenteram, tenang dan saling melindungi. Pengertian sakinah berarti

membina atau membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian,

ketenteraman, ketenangan dan selalu berbahagia.4

Mawaddah adalah sebuah kelapangan dada untuk saling menerima

kekurangan masing-masing. Adapun dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2] : 187

ٌس لَھُنَّ لِبَاُكْم َواَْنتًمْ ھُنَّ لِبَاٌس لَّ 

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”

Satu sama lain (Suami Istri) harus saling menutupi kekurangan

pasangannya dan bersinergi untuk mempersembahkan yang terbaik.5

Warahmah ini adalah hasil akhir dari Sakinah dan Mawaddah yaitu kasih

sayang, ada juga yang mengatakan bahwa ar-rahmah bagi orang yang sudah tua,

sedangkan mawaddah berlaku bagi orang yang masih muda. Implementasi dari

mawaddah warahmah ini adalah sikap saling menjaga, melindungi, saling

membantu, memahami hak dan kewajiban masing-masing antara lain memberikan

nafkah bagi laki-laki.

Dapat disimpulkan sakinah, mawaddah, warahmah berarti keluarga yang

selalu diberikan kedamaian, ketenteraman, selalu penuh dengan cinta dan kasih

4 Khaerudin Nasution, Membentuk Keluarga Sakinah, (Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga,
2002), hal.69
5 Abu Zahroh al-Anwar, Untuk yang Merindukan Keluarga Sakinah, (Gresik : Pustaka al-Furqon,
2008) hal.5
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sayang. Pengertian umum dari kalimat sakinah, mawaddah, warahmah adalah

damai, tenang dan tenteram dalam cinta dan kasih sayang.6

Dengan proses perkawinan ini maka akan mengakibatkan hubungan intim

suami istri yang diharapkan halal dan mengakibatkan kehamilan untuk

melanjutkan proses keturunan. Allah SwT mengatakan bahwa keturunan yang

diamanahkan oleh-Nya adalah suatu perhiasan dunia. Suatu perhiasan seyogyanya

diperlakukan dengan baik dan menjaganya dari hal-hal buruk yang tidak

diinginkan, dengan cara memberikan yang terbaik yang telah terlahir ke dunia.7

Adapun menurut QS. Ar-Ruum [30] : 21 Allah menciptakan pasangan

dengan tujuan hidup yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواًجالِّتَْسُكنُْواآ  َرْحَمةً اِنَّ فِيْ َوِمْن اَیَتِِھ اَْن َخلََق لَُكْم مِّ َودَّةًوَّ َذلَِك َالَ اِلَْیھَأَوَجَعَل بَْینَُكْم مَّ
)21یٍَت لِّقَْوِم یَّتَفَكَُّرْوَن (

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Akibat dari perkawinan atau pernikahan ini maka akan terjadinya proses

kehamilan yaitu dimana masa seorang wanita mengandung seorang janin, sebagai

awal dari proses melanjutkan sebuah keturunan.8

6 Departemen Agama RI, Modul Keluarga Berencana Bahagia Sejahtera, (Jakarta :

Departemen Agama RI, 199)

7 Yahya Abdurrahman al-Khatib, Fikih Wanita Hamil, (Jakarta : Qisthi Press, 2005) hal.339
8 Sukawati Abu Bakar, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana [Dalam Tanya Jawab],
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 3-4
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Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana)

kehamilan adalah proses yang diawali dengan keluarnya sel telur matang pada

saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma, lalu keduanya menyatu

membentuk sel yang akan tumbuh.9

Dalam Islam, kehamilan merupakan salah satu bentuk kebesaran Allah

dan bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal ini terdapat dalam

Q.S As-Sajdah [32] : 7-1010

ْنَساِن ِمْن ِطْیٍن (الَِّذْي اَْحَسَن ُكلَّ َشْيٍءَخلَقَھُ َوبََداَ  آ ءٍ ) ثُمَّ َجَعَل نَْسلَھُ ِمْن ُسلَلَةٍ 7َخْلَق اْالِ ِمْن مَّ

ِھْیٍن( ْوِحِھ َوَجعَ 8مَّ ھُ َونَفََخ فْیِھ ِمْن رُّ ْمَع َواْالَْبَصارَ ) ثُمَّ َسوَّ ا َل لَُكُم السَّ َواْالَْفئَِدةَ قَلِْیًال مَّ

)10(َربِِّھْم َكفُِرْونَ لَفِْي َخْلٍق َجِدْیٍد بَْل ھُْم بِلِقآءِ فِى اْالَْرِضَءاِنَّا) َوقَلُْوآَءاَِذاَضلَْلنَا9تَْشُكُرْوَن(

“Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai
penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari
saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakannya dan
meniupkan ruh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)nya dan Dia menjadikan
pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu,(tetapi) sedikit sekali kamu
bersyukur. Dan mereka berkata, ‘Apakah apabila kami telah lenyap (hancur) di
dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru?’ Bahkan mereka
mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kehamilan suatu proses penciptaan

manusia merupakan bentuk kebesaran Allah yang telah sempurna mengaturnya.11

Sesuai Firman Allah SwT

ُ لَُكم َواْبتَُغوا َما َكتََب هللاَّ

9 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Informasi Pelayanan Kontrasepsi, (Jakarta :
Departemen Kesehatan RI, 1995)
10Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, (Bandung : Mizan, 1997)
Hal.137
11 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta : ACADEMIA & TAZZAFA, 2005)
hal.72
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“ …dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu (yaitu anak)” (Al-

Baqarah [2] : 187)

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, tujuan dari perkawinan atau

pernikahan yaitu membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Untuk mewujudkan hal tersebut harus tercipta keluarga yang berkualitas serta

sejahtera.12 Dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas serta sejahtera maka

kehidupan atau kondisi kesehatan si Ibu dan masa depan si anak salah satu faktor

yang harus diperhatikan. Kondisi si ibu adalah selain memperoleh hak kesehatan

dipandang perlu juga untuk memperoleh kesempatan yang luas bagi seorang ibu

demi melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat, yaitu menata

kehidupan rumah tangga, dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan. Kemudian bagi si anak adalah untuk mempersiapkan secara dini

untuk masa depannya anak untuk membekali anak-anaknya, baik fisik maupun

mentalnya, baik itu sandang, pangan, papan dan tidak kalah penting lagi

mempersiapkan pendidikannya agar dapat mandiri di hari depannya.13

Berdasarkan  pemikiran- pemikiran di atas maka masyarakat saat ini

pada umumnya penundaan kehamilan dalam perkawinan atau pernikahan yaitu

adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut, namun ada dua

hal yang harus kita bedakan yaitu penundaan kehamilan dan membatasi

kehamilan. Penundaan kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara, untuk

memberikan jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Sedangkan membatasi

12Masjfuk Zuhdi, Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia, (Surabaya : Bina Ilmu,
1974) hal. 50-51
13 Rahmat A Rosyadi, Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan, (Bandung :
Pustaka, 1986) hal.7
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kehamilan sama dengan membatasi kelahiran, berarti mencegah kehamilan untuk

selama-lamanya setelah mendapatkan jumlah anak yang diinginkan.14

Membatasi kehamilan sama dengan membatasi kelahiran sifatnya

permanen , misalkan vasektomi dan tubektomi istilah awam disebut Steril, yaitu

metode yang membuat laki-laki atau wanita tidak bisa mempunyai anak untuk

selama-lamanya dengan metode operasi tertentu.15 Metode ini adalah haram

karena membuat laki-laki dan wanita tidak bisa membuat keturunan selamanya,

kecuali pada keadaan dimana seorang wanita terkena kanker ganas atau yang

semacamnya pada rahimnya, dan ditakutkan akan membahayakan

keselamatannya.16

Penundaan kehamilan sifatnya tidak permanen atau hanya sementara

waktu saja sebagai salah satu ikhtiar atau usaha untuk mengatur kehamilan dalam

keluarga, bertujuan penundaan kehamilan untuk meningkatkan kesejahteraan Ibu

dan anak atau keturunan dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia dan

sejahtera untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah,  Mawaddah dan Warahmah.

Disini penulis akan mencoba menguraikan beberapa cara untuk penundaan

kehamilan.

1. Penundaan Kehamilan sebelum ada program pemerintah/KB17

Penundaan kehamilan sebenarnya sudah banyak dilakukan pada jaman

dahulu kala misalkan :

14Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal.330
15Andi Zohda Baso&Judi Raharjo, Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan,
(Sulawesi Selatan : Pustaka Pelajar, 1999) hal.10
16Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal.331
17 Hudaf, Keluarga Berencana dalam Al-Qur’an dan Sunnah
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a. Metode penanggalan

Penundaan kehamilan dengan cara sistem tanggal yaitu melakukan

hubungan suami istri pada waktu keadaan istri tidak subur. Hal ini harus

mengetahui masa subur istri yaitu 14 hari setelah hari pertama menstruasi. Masa

subur adalah dimana ovum/sel telur wanita telah matang dan siap untuk

dibuahi. Para ahli mengambil kemungkinan empat hari sesudah ataupun

sebelumnya bisa terjadi masa subur. Metode ini hanya boleh dilakukan oleh

wanita yang haidhnya teratur tiap bulannya.18

b. Metode ‘Azl

Metode ‘Azl sudah dikenal di masa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Ibnu Hajar Al-Asqalaniy rahimahullah menukil bab dalam shahih Bukhari

menjelaskan tentang ‘Azl,19

باب العزل أي النزع بعد اإلیالج لینزل خارج الفرج

“Bab tentang Al-‘Azl yaitu mencabut (penis) setelah penetrasi agar (air mani)

tertumpah di luar farji/vagina”

Perkataan sahabat Jabir radhiallahu ‘anhu20

.كنا نعزل على عھد النبي صلى هللا علیھ وسلم

“Kami (para shahabat) melakukan ‘azl di jaman Rasulullah shallallaahu ‘alaihi

wa sallam”

18Musallam B.F, Seks dan Masyarakat Dalam Islam, (Bandung : Pustaka, 1983) hal.22
19Muhammad Atho Mudzahar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia [terjemahan], (Jakarta :
INIS, 1993)
20 Syauqi Ahmad Al-Fanjari, Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
hal.101
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1. Penundaan Kehamilan program Pemerintah atau Program Keluarga

Berencana (KB)21

a. Menggunakan Pil KB berupa tablet yang fungsinya bekerja dalam

tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi.

b. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang

fungsi kerjanya yaitu menghalangi terjadinya ovulasi, mengurangi

kesuburan.

c. Susuk KB, yaitu berupa levemorgestrel, terdiri dari enam kapsul

yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6

sampai 10 cm dari lipatan siku.

d. AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim), terdiri atas lippessloop (spiral),

terbuat dari plastik halus dililit dengan tembaga tipis. Cara kerjanya

adalah membuat lemah daya sperma untuk membuahi sel telur wanita

karena penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh dari tembaga

yang melilit pada plastik itu.

e. Alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma,10 tablet vaginal,

dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam

vagina.22

Alquran tidak dijelaskan adanya penundaan kehamilan atau adanya

batasan dalam memperoleh suatu keturunan atau adanya program KB, namun

yang perlu digaris bawahi adalah bahwasannya Islam mengingatkan pada umatnya

untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas, tidak meninggalkan keturunan

21Maslani dan Hasbiyallah, Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah [Fiqih Kontemporer], (Bandung : Sega
Arsy, 2009) hal.61
22 Kiptiyah, Kasih Sayang Allah dalam Rahim Ibu, (Malang : UIN Malang Press, 2009) Hal.45-46
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yang lemah dalam arti lemah akhlak, lemah harta, lemah pendidikan dan lebih

utama lagi lemah dalam hal keimanan.23 Namun di sisi lain, ada pendapat dua

tafsir yang menjelaskan tentang hal ini. Menurut Tafsir Al-Maraghi beliau tidak

melarang asal saja tujuan dari keluarga berencana tersebut tidak merusak

kesehatan dan tidak timbul rasa kurang percaya pada kekuasaan Allah.24

Sedangkan menurut Tafsir al-munir hukumnya makruh kecuali karena sesuatu

keinginan/maksud tertentu. Hukum penundaan kehamilan dengan menggunakan

obat yang hanya memberi jarak kehamilan adalah makruh tanpa suatu darurat dan

mubah karena suatu maksud tertentu, sedangkan melenyapkannya atau

menggunakan obat untuk menutup kemungkinan kehamilan sama sekali tanpa

keadaan darurat adalah haram, tetapi jika menggunakan obat hanya sekedar

mencegah jangan terlalu produktif, kelewat gencer atau melambatkan saja

hukumnya adalah makruh.25

Melihat uraian yang dipaparkan di atas yang jadi masalahnya yaitu

persoalan hukum Islam penundaan kehamilan ini ada dua silang pendapat  ulama

yaitu antara yang membolehkan dan yang melarang. Berdasarkan uraian dan

penjelasan serta permasalahan hukum islam diatas maka menjadi hal penting dan

menarik untuk diteliti untuk dapat memberikan kontribusi penelitian hukum islam

tentang penundaan kehamilan.

Berangkat dari deskripsi di atas, dalam kitab suci al-Quran penjelasan

yang memaparkan mengenai penundaan kehamilan terdapat ada 6 (enam) surat

yaitu QS. Al- Anfal [8] : 24, QS. An-Nahl [16] : 97, QS, Ath-Thalaq [65] : 2-4,

23 Abdurrahman Umran, Islam dan KB, (Jakarta : Lentera Basritama, 1997) hal. 39
24 Tafsir Al-Maraghi
25 Tafsir Al-Munir
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QS. At-Tahrim [66] : 6, QS. Al-Ankabut [29] : 60, QS. An-Nisa [4] : 9, namun

dalam hal ini disini penulis hanya akan membahas 3 (tiga) surat saja yaitu QS. Al-

Anfal [8] : 24, QS. At-Tahrim [66] : 6, QS. Al-Ankabut [29] : 60 menurut tafsir

al-Maraghi dan tafsir al-Munir.

Dari hasil penjelasan diatas maka menjadi hal penting dan menarik untuk

diteliti serta untuk dapat memberikan kontribusi penelitian hukum islam tentang

penundaan kehamilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka dirumuskan pokok

masalah yaitu : Bagaimana penjelasan tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Munir

tentang penundaan kehamilan dalam QS. Al- Anfal [8] : 24, QS. At-Tahrim [66] :

6, QS. Al-Ankabut [29] : 60 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penjelasan QS. Al-

Anfal [8] : 24, QS. At-Tahrim [66] : 6, QS. Al-Ankabut [29] : 60 tentang

penundaan kehamilan tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Munir.

D. Signifikansi Penelitian

Mengenai signifikansi penelitian, ada beberapa hal yang penulis harapkan

dari penelitian ini, yaitu:

1. Menyelesaikan tugas akhir perkuliahan guna mendapatkan gelar sarjana.
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2. Memberikan informasi tentang penundaan kehamilan menurut tafsir al-

Maraghi dan penjelasan menurut tafsir al-Munir.

3. Memberikan informasi lebih lanjut mengenai pengaturan jarak kehamilan

atau keluarga berencana (KB) tentang penundaan kehamilan menurut tafsir

al-Maraghi dan penjelasan menurut tafsir al-Munir.

4. Pandangan masyarakat tentang penundaan kehamilan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terhadap ayat-ayat al-Quran tentang penundaan kehamilan

sangat jarang diteliti. Salah satu penelitian yang penulis temukan adalah sebuah

skripsi dari Suhaedah, seorang mahasiswa pada jurusan Tafsir Hadits Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2013. Penelitian tersebut berjudul

Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut al-Quran. Penelitian yang dilakukan

Suhaedah ini hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, hanya

saja kitab tafsir yang digunakan adalah kitab yang berbeda. Perbedaan

metodologis (metode, corak dan sumber) antara kedua kitab tafsir ini tentunya

akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda pula.26

Penelitian tentang penundaan kehamilan juga telah dilakukan oleh Minnati

Daniyyati, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang

Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qardawi. Dalam penelitian Minnati

Daniyyati mencoba menjabarkan tentang hukum penundaan kehamilan menurut

al-Quran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka

26 Lihat Skripsi Suhaedah, Pengaturan Jarak Kehamilan Menurut Al-Qur’an, (Makssar : UIN
Alauddin Makassar, Fak. Ushuluddin dan Filsafat. 2013)
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mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang

sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin

terkendalinya pertambahan penduduk. Sementara disisi lain Minnati beranggapan

bahwa keluarga berencana menurut hukum Islam diperbolehkan, dengan syarat

kebolehan keluarga berencana itu hanya merupakan jalan keluar bagi suatu

keluarga apabila terdapat alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda karena penggunaan

sumber primer yang berbeda.27

Penelitian tentang penundaan kehamilan telah dilakukan juga oleh

Muhammad Luthfi Afif dengan judul Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Azhar

(Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. al-An’am ayat 151 dalam Tafsir al-

Azhar). Penelitian ini mencoba menganalisa makna penundaan kehamilan dengan

keluarga berencana dengan bantuan ayat-ayat relevan serta pandangan ulama

terhadap keluarga berencana. Untuk menghasilkan makna yang ilmiah

Muhammad Luthfi Afif menggunakan dalil-dalil dan fakta-fakta yang dapat

dipertanggungjawabkan sebagai sumber dalam penelitiannya. Penelitian ini tidak

menggunakan salah satu kitab tafsir yang sudah ada sebagai sumber primernya.28

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang penulis temukan

juga sebagai perbandingan yang penulis temukan penelitiannya adalah penelitian-

penelitian terhadap kitab Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Wahbah Al-Munir. Tafsir

27 Lihat Skripsi Minnati Daniyyati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut
Yusuf Al-Qardawi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fak. Syari’ah dan Hukum.
2016)
28 Lihat Skripsi Muhammad Luthfi Afif, Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Azhar [Analisis
Penafsiran Hamka Terhadap QS. al-An’am ayat 151 Dalam Tafsir al-Azhar], (Semarang : UIN
Walisongo Semarang, Fak. Ushuluddin dan Humaniora. 2018)
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Al-Maraghi karya Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun’im al-

Maraghi yang bercorak adabi Ijtima’i. Sedangkan Tafsir al-Munir karya Prof. Dr.

Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili Abu ‘Ubadah yang bercorak adabi Ijtima’i

tafsir ini juga lebih cocok diklasifikasi dalam penggabungan corak tafsir bi al-

ma’tsur dan tafsir bi al-ra’yi dan Wahbah Zuhaili menggunakan tafsir tematik

(maudhu’i) di sisi yang lain ia menggunakan metode perbandingan (muqaran)

namun dalam banyak kesempatan ia menggunakan metode tafsir analitik (tahlili).

Dari sejumlah penelitian tentang hukum penundaan kehamilan yang telah

penulis temukan tidak ada satu pun penelitian yang sama persis dengan penelitian

yang akan penulis lakukan. Hal ini merupakan satu bukti bahwa penelitian yang

akan dilakukan akan menghasilkan kesimpulan yang belum pernah ada

sebelumnya.

F. Kerangka Berfikir

Penundaan berasal dari kata “Tunda”. Di dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia kata penundaan adalah selalu atau berkali-kali penundaan, mengulur-

ngulur waktu, memperlama. Dalam kehidupan manusia banyak sekali dengan kata

“Tunda” terutama misalnya penundaan kehamilan. Sedangkan kehamilan menurut

Islam adalah salah satu bentuk kebesaran Allah dan bukti bahwa Allah Maha

Kuasa atas segala sesuatu. Allah telah menciptakan wanita dengan mekanisme

tubuh yang dipersiapkan untuk mampu mengandung dan melahirkan bayi.

Agama Islam telah menegaskan pada umatnya dalam mendapatkan

keturunan harus menghasilkan keturunan yang berkualitas artinya yaitu

berkualitas baik segi agama atau akidah serta akhlaknya, pendidikannya dan juga
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harus berkualitas masalah harta, berkualitas dari segi jasmani dan rohani yang

artinya harus berkualitas masalah akhlak. Namun disisi lain, ada pendapat dua

tafsir yang menjelaskan tentang hal ini. Menurut Tafsir Al-Maraghi beliau tidak

melarang asal saja tujuan dari keluarga berencana tersebut tidak merusak

kesehatan dan tidak timbul rasa kurang percaya pada kekuasaan Allah. Sedangkan

menurut Tafsir al-munir hukumnya makruh kecuali karena sesuatu

keinginan/maksud tertentu. Hukum penundaan kehamilan dengan menggunakan

obat yang hanya memberi jarak kehamilan adalah makruh tanpa suatu darurat dan

mubah karena suatu maksud tertentu, sedangkan melenyapkannya atau

menggunakan obat untuk menutup kemungkinan kehamilan sama sekali tanpa

keadaan darurat adalah haram, tetapi jika menggunakan obat hanya sekedar

mencegah jangan terlalu produktif, kelewat gencer atau melambatkan saja

hukumnya adalah makruh.

Dalam istilah Arab, KB juga memiliki arti yang sama dengan tanzhim al-

nasl, yaitu pengaturan keturunan/kelahiran. Bukan tahdid al-nasl, birth control

atau pembatasan kelahiran. Menurut Muhammad Syaltut, jika program KB itu

dimasukkan sebagai usaha pembatasan anak dalam jumlah tertentu, misalnya

hanya 3 anak untuk setiap keluarga dalam segala situasi dan kondisi tanpa kecuali,

maka hal tersebut bertentangan dengan syari’at Islam, hukum alam, dan hikmah

Allah menciptakan manusia agar berkembang biak dan dapat memanfaatkan

karunia Allah untuk kesejahteraan hidupnya.29

29M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah [Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum
Islam], (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996) Hal.59
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G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini penulis selesaikan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu

jenis data yang tersusun dalam bentuk konsep, pemikiran, gagasan, ide, teori-teori,

tokoh dan sebagainya. Data utama dalam penelitian ini adalah Tafsir al-Maraghi

dan Tafsir al-Munir karya Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun’im

al-Maraghi dan Prof. Dr. Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili Abu ‘Ubadah.

2. Sumber Data

Penulis membagi data penelitian ini ke dalam dua kategori yaitu:

a) Data primer, yaitu mengumpulkan tafsir-tafsir dan buku-buku yang

mengacu pada penelitian (data yang diperoleh langsung dari sumber asli)

yakni Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Munir.

b) Data sekunder, yaitu berbagai literatur yang ada relevansinya dengan

penelitian yang dilakukan (data yang diperoleh dari pihak kedua yang

memuat informasi serta pendapat orang lain yang berhubungan dengan

penelitian yang dilakukan).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan

cara studi kepustakaan (library research), yaitu teknik penelitian yang dipusatkan

pada penelitian tafsir-tafsir (kepustakaan). Teknik ini digunakan untuk
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mendapatkan literatur yang sesuai dalam penelitian dengan cara mengumpulkan

sumber data penelitian. Kemudian mengolah data dan melakukan analisis

terhadap data-data yang telah terkumpul. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari

materi-materi yang sudah dikumpulkan dan dianalisis.

4. Teknik Interpretasi Data

Dalam menginterpretasikan data, penulis melakukan beberapa teknik

sebagai berikut :

1) Mencari dan mengumpulkan ayat-ayat tentang penundaan kehamilan.

2) Menafsirkan ayat-ayat yang telah ditemukan dengan menggunakan Tafsir

al-Maraghi dan Tafsir al-Munir.

3) Menganalisa penafsiran ayat-ayat tentang penundaan kehamilan dalam

Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Munir serta menambahkan informasi dari

sumber lain sehingga terbentuk sebuah konsep.

4) Menuliskan laporan penelitian.

5. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif,

yang memfokuskan penelitian pada Contain Analysis. Metode deskriptif adalah

metode yang diarahkan pada suatu usaha pemecahan masalah dengan cara

memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Sedangkan

Contain Analysis adalah sebuah metode yang berorientasi pada masa kini dan

datanya dapat dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan.
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6. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melakukan studi pustaka guna mencari celah untuk penelitian yang akan

dilakukan.

b. Melakukan eksplorasi terhadap kitab tafsir yang akan digunakan dalam

penelitian.

c. Menyusun proposal pengajuan penelitian.

d. Mengumpulkan data terkait masalah yang akan diteliti.

e. Mengolah dan menganalisis data.

f. Menulis hasil penelitian.

7. Teknik Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku panduan

serta bimbingan dari dosen pembimbing. Buku panduan yang penulis gunakan

adalah buku yang berjudul Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh

Fakultas Ushuluddin UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Gunung Djati

Bandung. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis akan membagi laporan

penelitian ke dalam lima bab, berikut pemaparannya.



18

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang akan memuat Latar Belakang

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kajian

Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Ssitematika Penulisan.

Bab II adalah Bab Landasan Teoretis. Dalam bab ini akan dimuat materi

terkait tafsir dan penundaan kehamilan. Bab ini merupakan kumpulan materi yang

akan menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya.

Bab III adalah Bab Kajian Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Munir. Dalam

bab ini akan diuraikan biografi dari pengarang tafsir yaitu Ahmad Musthafa bin

Muhammad bin Abdul Mun’im al-Maraghi dan Prof. Dr. Wahbah bin Mushthafa

az-Zuhaili Abu ‘Ubadah. Dalam bab ini akan dipaparkan pula metodologi Ahmad

Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun’im al-Maraghi dan Prof. Dr. Wahbah

bin Mushthafa az-Zuhaili Abu ‘Ubadah dalam menulis Tafsir al-Maraghi dan

Tafsir al-Munir. Informasi yang termuat dalam bab ini akan membantu penulis

pada saat menganalisa penafsiran dari Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Munir.

Bab IV adalah Bab Pembahasan. Dalam bab ini akan dipaparkan

penafsiran Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun’im al-Maraghi dan

Prof. Dr. Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili Abu ‘Ubadah terkait ayat-ayat

tentang hukum penundaan kehamilan yang telah penulis temukan. Kemudian

dalam bab ini juga akan dijelaskan pemikiran-pemikiran Ahmad Musthafa bin

Muhammad bin Abdul Mun’im al-Maraghi dan Prof. Dr. Wahbah bin Mushthafa

az-Zuhaili Abu ‘Ubadah tentang hukum penundaan kehamilan khususnya dalam

Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Munir. Selanjutnya penulis akan menyusun

konsep Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun’im al-Maraghi dan
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Prof. Dr. Wahbah bin Mushthafa az-Zuhaili Abu ‘Ubadah terkait hukum

penundaan kehamilan berdasarkan penafsirannya dalam Tafsir al-Maraghi dan

Tafsir al-Munir. Bab ini merupakan bab yang memuat hasil dari penelitian yang

telah penulis lakukan.

Bab V adalah Bab Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan

dari penelitian yang telah dilakukan.
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