
BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pernikahan ialah suatu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan, untuk 

hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut 

ketentuan-ketentuan syariat Islam
1
. Pada dasarnya, menikah dianjurkan oleh 

syari‟at. Hal ini sebagaimana tertera dalam nash-nash al-Qur‟an dan hadis, 

diantaranya: 

Firman Allah SWT 

 2 َفْضِلِو َواللَُّو َواِسٌع َعِليمٌ ِمْن َوأَْنِكُحوا اْْلَيَاٰمى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فُ َقَراَء يُ ْغِنِهُم اللَُّو 

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan 

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, 

Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan 

Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” 

 

Hadis Rasulullah SAW 

 َة فَ ْلَيت ََزوَّْج َوَمْن َلمْ اْسَتطَاَع ِمْنُكْم اْلَباءَ قَاَل لََنا النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمْن  َعْبُد اللَِّو بن مسعود قَالَ  َعنْ 

 3ِوَجاءٌ َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِو بِالصَّْوِم فَِإنَُّو َلُو 

“Dari „Abdullah ibn Mas‟ud ia berkata: Nabi SAW telah bersabda kepada 

kami: Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai 

kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah, dan barangsiapa yang 

belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena hal itu merupakan benteng 

baginya (dapat meredakan nafsunya).” 
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Pernikahan atau perkawinan dalam Islam memiliki tujuan dan hikmah 

yang mulia, diantaranya, menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri, 

pendewasaan diri bagi keduanya, dan melahirkan generasi yang berkualitas
4
. 

Selain itu, dalam Islam salah satu hikmah menikah ialah dapat memelihara 

kehormatan serta menjaganya dari segala keharaman, memperoleh 

keturunan yang dapat menjadi penyejuk bagi keduanya dan menjaga nasab 

dalam keluarga tersebut, bahkan sangat dianjurkan untuk memperbanyak 

keturunan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

اٍل َعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر قَاَل َجاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َقاَل ِإنِّي َأَصْبُت اْمرَ  ََ ٍٍ َوَج َس ََ ََاَت   َأة  

 .5 اْلَوُلوَد فَِإنِّي ُمَكاِثٌر ِبُكْم اْْلَُممَ ُد َأفَأَتَ َزوَُّجَها قَاَل ََل ثُمَّ أَتَاُه الثَّانَِيَة فَ نَ َهاُه ثُمَّ أَتَاُه الثَّالَِثَة فَ َقاَل تَ َزوَُّجوا اْلَوُدودَ َوِإن ََّها ََل َتلِ 

“Dari Ma'qil ibn Yasār, ia berkata: telah datang seorang laki- laki kepada 

Nabi Muhammad SAW, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi 

SAW: “Saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab 

baik, akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan, apakah saya 

menikahinya?” Nabi SAW menjawab: “Jangan. Kemudian laki laki tersebut 

datang lagi untuk kedua kalinya, dan Nabi SAW juga melarangnya. 

Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk yang ketiga kalinya, dan Nabi 

SAW menjawab: “Nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan 

bangga dengan banyaknya ummatku”. 

Namun, walaupun pada hakikatnya salah satu tujuan menikah ialah 

untuk mempertahankan dan memperbanyak keturunan, saat  ini sedang 

marak-maraknya pengaturan bahkan pembatasan kelahiran. Sebagaimana 

yang telah diprogramkan pemerintah dengan diadakannya program Keluarga 

Berencana. Keluarga Berencana atau yang lebih akrab disebut KB, ialah satu 

program yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan pengaturan jarak 

kelahiran, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga 

kecil yang bahagia lagi sejahtera, serta pengendalian pertumbuhan 

penduduk
6
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Program ini oleh pemerintah dibentuk dalam suatu lembaga yang 

bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada tahun 1968. 

Lalu pada tahun 1970, dengan SK Presiden No.8 tahun 1970, status LKBN 

ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN)  yang berstatus sebagai lembaga pemerintah Non Departemen. 

Dan perintah pelaksanaan program ini terwujud setelah dikeluarkannya 

Keputusan Presiden RI No. 38 tahun 1978 yang tertuang dalam Garis-Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN)
7
. 

Program ini mempunyai dua metode yang digunakan untuk pengaturan 

kehamilan, yang mana setiap metode mepunyai cara-cara tersendiri. Metode 

yang digunakan ialah dengan pengaturan jarak kehamilan dan pembatasan 

jumlah anak, yang mana dalam Islam, dikenal dengan sebutan tahdid al-nasl 

(pembatasan kelahiran) dan tanzhim al-nasl (pengaturan 

keturunan/kehamilan). Metode tahdid al-nasl (pembatasan kelahiran) bisa 

mempunyai konotasi yang negatif, karena mencakup juga di dalamnya 

aborsi (pengguguran kandungan), penundaan kawin sampai usia lanjut, dan 

sterilisasi
8

. Sterilisasi dalam keluarga berencana yakni pencegahan 

kehamilan secara permanen, sehingga kehamilan tidak mungkin terjadi. 

Metode ini mempunyai dua cara, yaitu: 

1. Vasectomi (sterilisasi yang dilakukan pada pria); 

2. Tubectomi (sterilisasi yang dilakukan pada wanita). 

Untuk metode vasektomi dan tubektomi, ulama sepakat bahwa metode 

ini haram hukumnya. Dikarenakan hal ini sangat bertentangan dengan 

perintah Rasulullah yang mana beliau menyuruh ummatnya untuk menikah 

dengan perempuan yang subur. Ditambah lagi jika melakukan tahdid al-nasl 

(pembatasan kelahiran) tersebut dengan alasan takut banyak anak atau takut 

akan kemiskinan, itu adalah alasan yang tidak bisa diterima. Hal ini 
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sebagaimana yang telah Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya surat al-

Isra‟ ayat 31: 

َلُهْم َكاَن ِخْطئ ا َكِبير ا  9َوََل تَ ْقتُ ُلوا َأْوََلدَُكْم َخْشَيَة ِإْمََلٍق َنْحُن نَ ْرزُقُ ُهْم َوِإيَّاُكْم ِإنَّ قَ ت ْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 

Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. 

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” 

 

Namun, adakalanya sterilisasi dibolehkan dalam Islam, apabila keadaan 

suami istri tersebut sangat terpaksa (darurat), seperti untuk menghindari 

penurunan penyakit dari orang tua (bapak/ibu) terhadap anaknya yang akan 

lahir, menghindari terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung dan 

melahirkan
10

. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam: 

 الضرورة تبيح الَحظورات

“Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang” 

 

Metode kedua, yaitu metode tanzhim al-nasl (pengaturan kehamilan), 

mempunyai beberapa cara: 

1. Menggunakan alat kontrasepsi (seperti menggunakan kondom, pil, 

suntik, dan lainnya); 

2. Tanpa alat kontrasepsi. Metode ini menggunakan cara alamiah (seperti 

metode pantang berkala, metode suhu badan basal, metode coitus 

interruptus (senggama terputus), dan lainnya)
11

. 

 

Ternyata, pengaturan kehamilan tidak hanya ada pada zaman sekarang, 

pada zaman Rasulullah SAW sudah ada dari sebahagian sahabat pernah 

melakukan pengaturan kehamilan. Pengaturan yang sifatnya tanzhim 

(sebatas pengaturan, penertiban), tidak sampai tahdid (pembatasan). Namun, 
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bedanya dengan orang zaman sekarang, sahabat melakukannya dengan cara 

yang alami, tidak menggunakan alat pengaturan (alat kontrasepsi). Cara 

yang pernah dilakukan sahabat disebut ‘azl. Hal ini dibuktikan dari beberapa 

hadis yang menginformasikan bahwa terdapat beberapa sahabat yang pernah 

melakukan ‘azl, diantaranya: 

 12«نَ ْعِزُل َوالُقْرآُن يَ ْنِزلُ  ُكنَّا»َجاِبر ا َرِضَي اللَُّو َعْنُو، قَاَل:  َعنْ 

“Dari Jabir RA. telah berkata: Kami pernah melakukan 'azl, sedangkan Al 

Qur`an juga turun.” 

 

َها، َوأَنَا  َعَلْيِو َوَسلََّم، فَ َقاَل: ِإنَّ ِلي َجارِيَة ، ِىَي َخاِدُمَنا َوَسانَِيتُ َنا، َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُجَل  أََتى َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ   َوأَنَا َأُطوُف َعَلي ْ

َل، فَ َقاَل:  َِ َر َلَها اْعِزلْ »َأْكَرُه َأْن َتْح َها ِإْن ِشْئَت، فَِإنَُّو َسَيْأتِيَها َما ُقدِّ ، فَ َقاَل: ِإنَّ اْلَجارِيََة َقْد ، فَ َلِبَث الرَُّجُل، ثُمَّ أَتَاهُ «َعن ْ

ِبَلْت، َر َلَها َقْد َأْخبَ ْرُتَك أَنَّوُ »فَ َقاَل:  ََ  13«َسَيْأتِيَها َما ُقدِّ

“Dari Jabir bahwa seorang laki-laki mendatagi Rasulullah SAW, lalu ia 

bertanya: Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba perempuan, dia 

adalah pelayan dan pemberi minum kami, aku menyetubuhinya, namun aku 

tidak suka jijka dia hamil, lalu Rasulullah menjawab (lakukanlah „azl 

terhadapnya jika kamu menghendaki itu, sesungguhnya kelak akan terjadi 

juga apa yang telah ditakdirkan kepadanya). Tidak lama kemudian lelaki itu 

datang kembali, seraya berkata: sesungguhnya hamba sahaya yang kemarin 

aku ceritakan, telah hamil, lalu Rasulullah berkata: (sesungguhnya telah aku 

katakana padamu bahwa apa yang telah ditakdirkan bagi wanita tersebut 

akan terjadi baginya).” 

 

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pada masa sahabat 

sudah pernah dilakukan tanẓim al-nasl (pengaturan kehamilan), yang 

dibuktikan dengan adanya informasi dari hadis bahwa ada diantara sahabat 

yang pernah melakukan ‘azl. Dan pada zaman sekarang, telah ada program 

Keluarga Berencana (KB) yang dibentuk oleh pemerintah sejak tahun 1978 

yang terus berkembang hingga saat ini. Pembahasan mengenai pengaturan 

kehamilan ini menjadi bahan omongan yang hangat dikalangan ibu-ibu 
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maupun pasangan baru suami isteri yang akan merencakan jumlah anak 

yang mereka inginkan. Maka berdasarkan keterangan yang menyatakan 

bahwa pengaturan kelahiran telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan 

terus berkembang hingga saat ini, timbul pertanyaan dalam benak penulis, 

apakah ada persamaan antara pengaturan kehamilan pada zaman Nabi SAW 

(‘azl) dengan yang ada pada saat ini. Oleh karena itu, penulispun tertarik 

untuk membahas permasalahan ini, dengan mengangkat judul “Metode ‘Azl 

dalam Keluarga Berencana (Studi Hadīts Maudhū’i)”. 

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Sebelum memilih untuk membahas judul ini, penulis mempunyai beberapa 

alasan yang dapat penulis jadikan argumen mengapa penulis mengangkat 

judul ini, yaitu: 

1. Dikarenakan maraknya pengaturan kehamilan (tanẓim al-nasl) yang 

dilakukan oleh rata-rata keluarga di Indonesia, ditambah lagi dengan isu-

isu “dua anak cukup” . Serta dengan telah ditetapkannya program 

Keluarga Berencana (KB) oleh pemerintah, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji ulang, apakah pengaturan kehamilan baru ada pada zaman 

sekarang ataukah sudah ada sejak masa Rasulullah SAW; 

2. Jika sudah ada pada masa Rasulullah SAW, peneliti juga merasa 

tertantang untuk mengkaji bagaimana metode pengaturan kehamilan 

(tanẓim al-nasl) yang ada masa Rasulullah SAW dan apakah metode 

tersebut juga dipakai dalam metode program keluarga berencana. 

 

1.3 Pembatasan dan Perumusan Permasalahan 

1.3.1 Pembatasan Permasalahan 

Berdasarkan “Latar Belakang Masalah”, peneliti memfokuskan 

bahasan hanya pada ‘azl (metode tanẓim al-nasl (pengaturan 
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kehamilan) pada masa Nabi SAW) sebagai salah satu metode dalam 

Program Keluarga Berencana.  

Untuk mengetahui berapa banyak hadis yang membicarakan 

tentang ‘azl, maka penulis melacaknya dengan menggunakan takhrij. 

Dan diperdapati bahwa hadis-hadis yang membahas tentang ‘azldi 

dalam al-kutub al-tisa‟ah, sebanyak 57 hadis
14

, diantaranya, terdapat 

pada kitab Shahih al-Bukhari, kitab Tauhid, bab no. 18, kitab Qadr 

bab no. 4; Shahih Muslim, kitab Thalaq, bab no. 20, 23, dan 31; 

Sunan Abu Daud, kitab Nikah, bab no. 48; Sunan al-Nasaa’iy, kitab 

Nikah, bab no. 55; Sunan Ibn Majah, kitab Nikah, bab no. 30 dan 61; 

Sunan al-Darimiy, kitab Nikah, bab no. 36; Muwaththa’, kitab 

Thalaq, bab no. 95 dan 100; Musnad Ahmad, juz. 1, hal. 13, juz. 3, 

hal. 22, 47, 49, 57, 59, 68, 78, juz. 6, hal. 361, dan lain sebagainya. 

Mengingat hadis-hadis yang menginformasikan ‘azl, baik hadis yang 

selafazh maupun semakna berjumlah banyak, maka di sini penulis 

akan memfokuskan hanya pada beberapa hadis yang akan penulis 

teliti sanadnya, yaitu hadis dari Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah, 

serta Sunan al-Tirmidzi. 

 

1.3.2 Perumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat 

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa yang dimaksud dengan ‘azl dan bagaimana kedudukan hadis 

tentang ‘azl tersebut? 

2. Bagaimana analisis ‘azl sebagai upaya pencegahan kehamilan 

dalam Keluarga Berencana? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan “Perumusan Permasalahan” di atas, terdapat beberapa tujuan 

yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu: 

1. Mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘azl dan kedudukan 

hadis-hadis tersebut, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun segi 

sandaran; 

2. Menganalisis ‘azl sebagai upaya pencegahan kehamilan dalam keluarga 

berencana. 

 

1.5 Tinjauan Kepustakaan 

Literatur-literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini, merujuk 

kepada buku-buku, jurnal-jurnal, serta penelitian-penelitian yang dilakukan 

oleh para peneliti sebelum penulis yang membahas tentang metode tanzhim 

al-nasal (metode kontrasepsi) dalam hadis dan ‘azl dalam keluarga 

berencana, diantaranya: 

1. KB Cara Islam, sebuah buku yang telah diterjemahkan oleh Sarwedi M. 

Amin Hasibuan, dari judul asli al-‘Azl ‘an al-Mar’ah: Dirasah 

Syar’iyyah wa Thibbiyyah karya Dr. Thariq bin Muhammad al-Thawari. 

Buku yang di dalamnya membahas hadis serta atsar tentang ‘azl, ditinjau 

dari segi hukum fiqh, serta pembahasan tentang pencegahan kehamilan 

baik secara medis maupun syar‟i. Perbedaan buku ini dengan penelitian 

yang akan peneliti tulis, di sini peneliti tidak ingin menjabarkan secara 

detail tentang hukum ‘azl dari segi hukum fiqh, namun peneliti akan 

membahas bagaimana metode tanzhim al-nasl yang terdapat dalam hadis 

serta ‘azl sebagai salah satu metode kontrasepsi dalam keluarga 

berencana
15

. 

2. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi, oleh dr. Hanafi Hartanto. Sebuah 

buku yang berisikan panduan-panduan keluarga berencana, dimulai dari 
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 Sarwedi M. Amin Hasibuan, KB Cara Islam, terj. dari bahasa Arab, al-‘Azl ‘an al-Mar’ah: 
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pemilihan metode kontrasepsi yang cocok hingga kelebihan dan 

kelemahan dari masing-masing metode tersebut. Disini sangat terlihat 

perbedaannya dengan tulisan yang akan penulis tulis, karena dalam buku 

ini tidak memuat hadis-hadis yang berkenaan dengan salah satu metode 

kontrasepsi pertama kali yang sudah dikenal sejak masa Rasulullah 

SAW. Sedangkan tulisan yang akan penulis bahas ialah metode tanzhim 

al-nasl  dalam hadis Nabi SAW, yaitu metode yang pernah dilakukan 

oleh beberapa sahabat pada masa Rasulullah SAW dan metode ‘azl 

dalam keluarga berencana
16

; 

3. “Fenomena ‘Azl Bagi Suami Isteri”, oleh Maghfirah dalam Hukum Islam 

Journal For Islamic Law, vol. IX, no. 2, (2009). Jurnal yang di 

dalamnya membahas mengenai hadis-hadis yang membolehkan serta 

melarang melakukan ‘azl, pendapat para ulama‟ mengenai ‘azl, serta 

analisis tentang ‘azl sebagai upaya untuk menghindari kehamilan. Tentu 

saja terdapat perbedaan pembahasan dalam jurnal ini dengan yang akan 

peneliti kaji, karena di sini penulis akan membahas apa metode tanzhim 

al-nasal (kontrasepsi) yang terdapat dalam hadis, serta bagaiamana 

kedudukan hadis tersebut, buka hanya menuliskan hadis yang 

membolehkan dan melarangnya saja, seperti yag dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya dalam jurnal tersebut
17

; 

4. “Hukum Islam Tentang ‘Azl (Studi Komparatif Pandangan al-Ghazali 

dan Ibn. Hazm)”, oleh Rifa‟atin dalam Skripsinya (Skripsi S1 yang 

sudah dipublikasikan secara online, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2008). Penelitian yang telah dibahas oleh Rifa‟atin dalam skripsinya 

tersebut, membahas ‘azl dalam pandangan Imam al-Ghazali dan Ibn 

Hazm serta perbedaan pendapat keduanya. Kajian ini sangat berbeda 

dengan kajian yang akan peneliti teliti, karena di sini peneliti membahas 

‘azl dari segi hadisnya, bagaimana kedudukan hadis tersebut dan 

                                                             
16

 Hanafi Hartanto, Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. 

 
17

 Maghfirah, “Fenomena ‘Azl Bagi Suami Isteri”, dalam Hukum Islam: Journal For Islamic Law, 

vol. IX, no. 2 (2009). 
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bagaimana analisisnya sebagai salah satu metode dalam keluarga 

berencana bukan perbedaan mengenai hukumnya dikalangan ulama
18

; 

5. “al-‘Azl Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Menurut Pandangan Ibn 

Hazm”, oleh Devi Julianti dalam Skripsinya (Skripsi S1 yang tidak 

dipublikasikan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Suska Riau, 

2012). Dalam penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi tersebut, 

penulis (Devi Julianti) membahas tentang “‘azl sebagai upaya mencegah 

kehamilan menurut pandangan Ibn Hazm”, yang mana pembahasannya 

tetuju kepada hukum ‘azl tersebut dari perspektif Ibn Hazm pada 

khususnya, dan para ulama pada umumnya. Kajian yang dilakukan oleh 

Devi Julianti, sangatlah berbeda dengan kajian penulis pada tulisan ini. 

Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji metode ‘azl tersebut sebagai 

salah satu bentuk metode kontrasepsi dalam keluarga berencana
19

. 

Dengan tidak mengabaikan kajian para peneliti terdahulu, penelitian 

ini memiliki nuansa tersendiri, yaitu mencari hadis-hadis yang 

menginformasikan metode tanzhim al-nasl yang pernah dilakukan oleh 

beberapa sahabat pada masa Rasulullah SAW, dengan mengumpulkan 

hadis-hadis tersebut menggunakan metode maudhu’i, kemudian meneliti 

kedudukan hadisnya lalu menganalisa ‘azl dalam program. Sehingga dapat 

menghasilkan pemahaman yang baik mengenai metode pengaturan 

kehamilan serta diharapkan dalam pelaksanaannya dapat memilih dengan 

cermat metode apa yang layak digunakan. 

 

 

                                                             
18

 Rifa‟atin, “Hukum Islam Tentang ‘Azl (Studi Komparatif Pandangan Imam al-Ghazali dan Ibnu 

Hazm)”, (Skripsi S1 yang telah dipublikasikan secara online, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2008 M); diperoleh dari http://digilib.uin-

suka.ac.id/1205/1/BAB%201%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%PUSTAKA.pdf; Internet; 

diakses pada 20 Mei 2016. 

 
19

 Devi Julianti, “al-„Azl Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Menurut Pandangan Ibn. Hazm”, 

(Skripsi S1 yang tidak dipublikasikan, UIN Suska Riau, 2012). 

http://digilib.uin-suka.ac.id/1205/1/BAB%201%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%25PUSTAKA.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/1205/1/BAB%201%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%25PUSTAKA.pdf


11 
 

1.6 Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman pihak pembaca terhadap beberapa 

istilah yang penulis gunakan dalam judul, maka pada bagian ini penulis 

menjelaskan beberapa makna yang kiranya perlu untuk dijelaskan, yaitu: 

1. Metode 

Metode: cara yang teratur dan bersistem untuk memudahkan mencapai 

maksud yang diinginkan (dalam ilmu pengetahuan, dsb.)
20

. 

2. ‘Azl 

 ‘Azl: mengeluarkan air (mani) dari kemaluan perempuan karena 

khawatir akan terjadi kehamilan
21

. 

3. Keluarga Berencana 

Keluarga Berencana (KB): satu program yang dibentuk oleh pemerintah 

dengan tujuan pengaturan jarak kelahiran, peningkatan kesejahteraan 

keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia lagi sejahtera, 

serta pengendalian pertumbuhan penduduk
22

. 

4. Studi 

Studi: penelitian ilmiah; kajian; telaahan
23

. 

5. Hadīts 

Hadīts: perkataan, perbuatan, ketetapan, dan shifat yang disandarkan 

kepada Nabi SAW
24

. 

6. Maudhū’i 

Maudhū’i: metode tematik; metode pembahasan hadis sesuai dengan 

tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadis
25

. 

                                                             
20

 Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Nasional, 2008), 852. 

 
21

 Ibn Manzhur, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar Shaadr, t .th.), 11: 440. 

 
22

 Reno Muhatiah, “Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi”, 109. 

 
23 Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, 1377. 

 
24

 Mahmud al-Thahhan, Taisir Musthalah al-Hadits, (Iskandariyah: Markaz al-Huda li al-

Dirasah, 1415 H), hal. 16. 
25 Abdul Majid Khon, Takhrij dan Metode Memahami Hadis, (Jakarta: Amzah, 2014), 141. 
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1.7 Metodologi Penelitian 

 1.7.1 Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

pendekatan deskriptif
26

 dan analisis
27

. Alasan peneliti menggunakan 

kedua pendekatan ini ialah: 

1. Karena dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan dan 

menjelaskan secara tepat sifat-sifat, keadaan, dan karakter dari 

metode ‘azl sebagai salah satu metode tanzhim al-nasl; 

2. Penulis akan menelaah atau menganalisa metode tanzhim al-

nasal yang dipakai dalam hadis dan dalam keluarga berencana. 

 

1.7.2 Jenis Penelitian 

Penelitian yang peneliti lakukan ini menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (library research)
28

. Alasan peneliti menggunakan 

penelitian kepustakaan berdasarkan beberapa alasan berikut: 

 

 

                                                             
26

Pendekatan deskriptif ialah menjelaskan karakter, sebab, hasil, dari sesuatu secara tepat dengan 

memahami dan menyatakan detail-detailnya yang relevan dengan jelas sesuai dengan data dan 

informasi yang tersedia. Lihat di: Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas 

Ushuluddin UIN Suska Riau, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah [Makalah, Sinopsis, Proposal, 

dan Skripsi] (Riau: Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau kerjasama dengan CV. ASA RIAU, 

2015), 71. 

 
27

Pendekatan analisis ialah memilah suatu pembahasan berdasarkan pokok-pokok pikirannya dan 

kemudian melakukan evaluasi terhadapnya secara menyeluruh. Lihat di: Tim Penyusun Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

[Makalah, Sinopsis, Proposal, dan Skripsi], 71. 

 
28

Penelitian kepustakaan, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan 

data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber data penelitian ini 

menggunakan sumber primer maupun sekunder, diambil dari sumber-sumber berbentuk tulisan 

(buku, jurnal, tesis, disertasi, skripsi, ensiklopedi, dsb). Tegasnya, penelitian kepustakaan 

membatasi kegiatannya haya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan 

penelitian lapangan dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data. .Lihat di: 

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Ofset, 1990), 9., dan Mestika Zed, Metode 

Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 1. 
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1. Metode kajian hadis yang peneliti kaji menggunakan metode 

maudhū’i
29

, oleh karena itu untuk mengumpulkan hadis-hadis 

tersebut, peneliti membutuhkan kitab-kitab takhrij serta kitab-

kitab induk hadis, yang mana itu penulis dapat dengan 

menelusuri kitab-kitab tersebut di perpustakaan tidak di 

lapangan; 

2. Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan hadis tentang 

‘azl, dengan  menganalisa sanad dan matannya, untuk itu peneliti 

membutuhkan literatur-literatur yang telah ditulis ulama-ulama 

terdahulu sebagai rujukannya, dan ini hanya didapat di pustaka; 

3. Di sini peneliti menganalisa ‘azl sebagai salah satu cara dalam 

program keluarga berencana, oleh sebab itu peneliti memerlukan 

literatur-literatur yang relevan baik dari segi agama maupun 

medis, tidak memerlukan penelitian lapangan. 

 

1.7.3 Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan ialah data primer
30

 dan data 

sekunder
31

, diantaranya: 

                                                             
29

 Metode maudhū’i  ialah metode pembahasan hadis sesuai dengan tema tertentu yang 

dikeluarkan dari sebuah buku. Menelusuri, menghimpun, kemudian mengkaji secara mendalam 

dan tuntas dari berbagai aspek sesuai dengan temanya. Lihta di: Abdul Majid Khon, Takhrij dan 

Metode Memahami Hadis, 141. 

 
30

Data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (sumber 

data pokok atau sumber utama yang dijadikan rujukan). Lihat di : Sugiyono, Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 225; Djam‟an Satori dan Aan 

Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), 145; Tim Penyusun 

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Pedoman Penulisan 

Karya Ilmiah [Makalah, Sinopsis, Proposal, dan Skripsi], 72. 

 
31

Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (sumber data pendukung yang relevan dengan 

penelitian ini). Bisa dilihat pada Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 

225; Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, 145; Tim Penyusun 

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Pedoman Penulisan 

Karya Ilmiah [Makalah, Sinopsis, Proposal, dan Skripsi] , 72. 
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1. Data primer: kitab-kitab hadis yang menginformasikan tentang 

‘azl yaitu dari al-kutub al-tis’ah (Shahih al-Bukhari, Shahih 

Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan Ibn 

Majah, Sunan al-Nasā’iy, Musnad Imam Ahmad, Muwaththa’ 

Imam Malik, dan Sunan al-Darimi ), kitab-kitab syarah dari 

kitab-kitab hadis tersebut (seperti ‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan 

Abu Dawud, karya al-„Azhīm al-Ᾱbādi, dan kitab syarah 

lainnya), dan buku-buku panduan keluarga berencana (seperti, 

Keluarga Berencana dan Kontrasepsi, KB Cara Islam, dan buku 

lainnya); 

2. Data Sekunder: sedangkan data-data sekunder, diambil dari 

sumber bacaan yang relevan dengan penelitian ini, baik itu dari 

kitab atau buku-buku, seperti kitab al-Mughni karangan Ibn. 

Qudamah, penelitian (jurnal dan skripsi), seperti Jurnal Hukum 

Islam, “Fenomena ‘Azl Bagi Suami Isteri” oleh Maghfirah, dsb. 

 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan 

data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan teknik yang 

peneliti gunakan ialah sebagai berikut: 

1. Melacak hadis-hadis tentang ‘azl dengan mentakhrijnya 

menggunakan metode takhrij yang lima (dengan lafazh dalam 

matn, lafazh pertama matn, rawi pertama, berdasarkan tema, 

berdasarkan klasifikasi hadis); 

2. Mengumpulkan hadis-hadis tersebut dari kitab induk hadis (al-

kutub al-tis’ah), sesuai dengan informasi yang didapat ketika 

mentakhrij hadis tersebut; 

3. Mengumpulkan kitab-kitab serta buku-buku, baik dari literatur 

Arab maupun literatur Indonesia, yang membahas mengenai 

metode ‘azl (coitus interruptus) dalam keluarga berencana. 
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1.7.5 Teknik Analisis Data 

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka peneliti akan 

menganalisa data-data tersebut, dengan beberapa metode berikut: 

1. Menganalisa sanad dan matn hadis-hadis tentang al-‘azl (selain 

dari jalur Imam al-Bukhari dan Imam Muslim) untuk mengetehui 

kualitas dan kuantitas hadis-hadis  tersebut, menggunakan 

metode takhrij hadis; 

2. Menganalisa matn hadis tersebut dengan merujuk pada kitab-

kitab syarahnya; 

3. Menganalisa ‘azl sebagai salah satu metode dalam Keluarga 

Berencana. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang penulis gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, 

dimulai dari bab pertama yang memuat informasi tentang seluk beluk 

penelitian ini, meliputi latar belakang penelitian; pembatasan dan perumusan 

permasalahan; tujuan penelitian; tinjauan kepustakaan; penjelasan istilah; 

serta metodologi dan manfaat penelitian. Pada bab kedua, mengenai tinjauan 

umum, memaparkan pengertian, tujuan, dan metode keluarga berencana, 

serta pengertian ‘azl dan ‘azl sebagai salah satu metode dalam keluarga 

berencana. Pada bab ketiga, pembahasan difokuskan pada takhrij hadīts 

yaitu menelusuri dan menilai hadis-hadis mengenai ‘azl, baik matn maupun 

sanadnya, untuk mengetahui kedudukan hadis-hadis tersebut. 

Pada bab keempat, analisa metode ‘azl dalam Keluarga Berencana. 

Disinilah penulis akan menjelaskan secara terperinci mengenai 

permasalahan yang akan penulis bahas. Dan pada bab terakhir (bab kelima), 

memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-

bab sebelumnya dengan memberikan jawaban ringkas tapi menyeluruh 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. 
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1.9 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara keilmuan, 

terapan, maupun institusional. Yang mana, secara keilmuan, kajian ini 

diharapkan dapat memberi wawasan bahwa Rasulullah sudah 

menginformasikan dalam hadis mengenai metode tanẓim al-nasl ini, 

sebagaimana telah dicontohkan oleh sebagian sahabat.  

Dari segi terapan, diharapkan bisa menjadi salah satu acuan, bahwa 

ketika akan melaksanan kb (keluarga berencana), tidak lagi menggunakan 

metode pembatasan kehamilan (baik dengan cara vasektomi maupun 

tubektomi), namun jika ingin mengatur kehamilan alangkah lebih baiknya 

menggunakan metode tanzhim al-nasl, dan alangkah lebih baiknya lagi 

menggunakan cara ‘azl, meskipun cara ini tidak menjamin seratus persen 

berhasil. Terakhir, secara institusional, penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khazanah kajian Islam kontemporer di lingkungan UIN Suska 

Riau pada umumnya dan Fakultas Ushuluddin khususnya. 

 

 

 


