
BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dengan metodologi yang 

digunakan pendekatan deskriptif-analisis dan takhrij hadis (untuk 

pengumpulan data yang berupa hadis-hadisnya). Adapun motif dan tujuan 

penulis ialah untuk mengetahui apa maksud dari ‘azl, bagaimana kedudukan 

hadisnya, serta ‘azl sebagai upaya pencegaha kehamilan dalam keluarga 

berencana. Maka, setelah melakukan penelitian dan kajian, didapat 

kesimpulan sebagai beikut: 

‘Azl ialah suatu cara yang dilakukan sahabat Rasululullah SAW untuk 

mencegah kehamilan dengan cara mengeluarkan sperma di luar faraj istri 

(ketika bersenggama). Hal ini dilakukan sahabat dengan tujuan agar tidak 

terjadi kehamilan pada isteri atapun budak yang ia gauli. Adapun kedudukan 

hadis yang menginformasikan tentang metode ‘azl, dilihat dari segi kualitas 

adalah ṣahīh, segi kuantitas mutawatir dan dilihat dari segi sandaran, hadis 

tersebut marfu’ karena langsung disandarkan pada Rasulullah SAW. 

Setelah dilakukan penelitian, ternyata salah satu metode dalam 

Keluarga Berencana dan merupakan metode paling lama (tua), jauh sebelum 

ini sudah digunakan oleh sahabat di zaman Rasulullah SAW. Metode yang 

dalam penggunaannya sangat aman, tidak menggunakan bahan kimia, 

namun tingkat kegagalannya sangat tinggi, dan kemungkinan keberhasilan 

hanya kurang lebih 40%. Hanya saja pada masa Rasulullah metode itu 

dikenal dengan sebutan ‘azl, sedangkan pada zaman sekarang, dikenal 

dengan istilah coitus interruptus (senggama terputus), namun cara 

pelaksanaannya tetap sama, yakni dengan sesegera mungkin mencabut 

kemaluan (pria) dari faraj (wanita) ketika akan merasakan inzal (ejakulasi), 

lalu mengeluarkan sperma di luar faraj (wanita) tersebut. 
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5.2 Saran 

Setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian mengenai ‘azl pada 

masa Rasulullah SAW dan dalam Keluarga Berencana, kiranya penulis perlu 

untuk mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian penulis 

di atas: 

1. Pengkajian hadis-hadis tentang azl, termasuk salah satu kajian yang 

masih minim dilakukan oleh akademisi, khususnya mahasiswa jurusan 

Tafsir Hadis. Hal ini terlihat dari sangat sedikitnya tulisan baik 

berbentuk skripsi, tesis, maupun disertasi yang membahas isu ini. 

Kalaupun ada, pembahasan hanya seputar hukum dan perbedaan 

pandangan ulama’. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada 

akademisi terutama jurusan tafsir hadis, untuk memberikan perhatiannya 

terhadap hadis-hadis yang membahas tentang ‘azl, serta kajian-kajian 

selanjutnya yang lebih menyempurkan dan bisa optimal dalam 

membahas permasalahan ini; 

2. Kepada pemerintah, khususnya BKKBN diharapkan lebih 

memperhatikan dan mengawasi secara ketat alat-alat kontrasepsi yang 

baik dan cocok untuk digunakan oleh masyarakat, tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. Lebih penting lagi tidak memberikan himbauan 

yang bersifat memaksa bagi masyarakat untuk mengikuti program 

keluarga berencana. Serta lebih ketat mengawasi pemasaran/peredaran 

alat-alat kontrasepsi, karena dapat memberikan peluang terjadinya seks 

bebas; 

3. Untuk masyarakat, terutama kaum muslimin janganlah tergoda hawa 

nafsu untuk melakukan pengaturan kehamilan, jika tidak ada alasan kuat 

untuk melakukannya (seperti sakit parah yang tidak memungkinkan 

hamil dan melahirkan). Kalaupun ingin mengatur kehamilan, pilihlah 

alat kontrasepsi yang tidak bertentangan dengan syariat. 


