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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul tesis ini,

maka beberapa point yang dapat diambil sebagai kesimpulan dari tesis ini adalah:

1. Urgensi imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin menurut medis

sangat banyak, di antaranya adalah: pertama, untuk menyelamatkan si istri

dari penyakit tetanus pada saat setelah berhubungan suami istri yang di

takutkan akan terjadinya infeksi pada bagian kewanitaannya. Kedua, untuk

mengantisipasi terhadap istri agar terhindar dari penyakit tetanus setelah

melahirkan anaknya, karena pada saat melahirkan anak ditakutkan terjadi

luka sehingga menyebabkan tetanus yang dapat membahayakan istrinya.

Ketiga, untuk menjaga si istri yang melahirkan secara ceasar (jalur operasi)

yang ditakutkan akan menyebabkan tetanus dibagian jahitannya, sehingga

dapat membahayakan si istri. Keempat, untuk menjaga si bayi dari penyakit

tetanus ketika pemotongan tali pusar yang dimungkinkan alat yang

digunkan tidak steril, sehingga menyebabkan tetanus terhadap bayi tersebut.

Dengan demikian, secara psikologis pemeriksaan itu akan dapat membantu

menyiapkan mental pasangan. Sedangkan secara medis, pemeriksaan itu

sebagai ikhtiar (usaha) yang bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak

diinginkan di kemudian hari sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan

tindakan preventif yang dilakukan jauh-jauh hari untuk mengindarkan

penyesalan dan penderitaan rumah tangga.
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2. Urgensi imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin dalam tinjauan

Maqâshid al-Syarî’ah adalah bahwa dalam proses pemilihan pasangan dan

prosedur pernikahan dalam Islam, di samping aspek keimanan dan

keshalihan (hifzh dîn) juga sangat memperhatikan aspek keturunan serta

aspek kesehatan fisik dan mental (hifzh nasl dan hifzh ‘aql). Berdasarkan

manfaat dari pemeriksaan kesehatan tersebut, syariat Islam sangat

menganjurkan agar calon pengantin melakukan pemeriksaan fertilitas dan

tes kesehatan fisik maupun mental serta tindakan imunisasi, termasuk

imunisasi TT pra menikah agar dapat diketahui lebih awal berbagai kendala

dan kesulitan medis yang mungkin terjadi untuk diambil tindakan antisipasi

yang semestinya sedini mungkin berdasarkan prinsip sadd al-dzari’ah

(prinsip pengambilan langkah preventif) terhadap segala hal yang dapat

membahayakan lima mashlahat (hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-‘aql,

hifzh al-nasl, dan hifzh al-mâl). Anjuran Nabi Saw untuk melihat calon

pasangan sebelum menikah merupakan ekspresi urgensi pemeriksaan dan

observasi fisik oleh masing-masing calon mempelai dalam batas ketentuan

syariat agar lebih dapat melestarikan hubungan dan kehidupan rumah

tangga.

B. Implikasi

Berdasarkan paparan di atas, kita menjadi mengetahui bahwa vaksinasi

Tetanus Toxoid pra nikah bagi calon pengantin ini sangat bermanfaat bagi

pasangan suami istri, baik dari sisi kesehatan, maupun dari sisi Maqâshid al-
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Syarî’ah, walaupun tidak ada nash yang menjelaskan masalah vaksin TT ini

secara eksplisi, baik di al-Qur’an maupun hadis. Oleh sebab itu, para calon

pengantin jangan takut dan khawatir untuk melakukan vaksinasi TT ini.

C. Saran

Dari hasil penelitian penyusun lakukan beberapa kesimpulan di atas, maka

penyusun perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kesehatan pra nikah seharusnya tidak hanya melalui imunisasi

Tetanus Toksoid, tapi juga harus didahului dengan pemeriksaan darah dan

urin dan tidak hanya diwajibkan terhadap calon pengantin wanita, tetapi

juga calon pengantin pria, sehingga sempurnalah asas kerelaan di antara

kedua belah pihak.

2. Peran KUA sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat memang

seharusnya memahami kondisi sosial dan masyarakat yang berada di bawah

naungannya, sehingga jika ada suatu permasalahan ataupun kasus dalam

perkawinan, KUA lebih tanggap dalam mengantisipasinya dan bersama

instansi yang terkait lebih dioptimalkan lagi penyuluhan tentang pentingnya

pemeriksaan kesehatan pra nikah. Terkait dengan pemeriksaan kesehatan

seharusnya memang KUA mempunyai kewenangan dalam menentukan

kebijakannya terkait dengan permasalahan yang terjadi dilingkungannya,

walaupun memang itu bukan legitimasi KUA.

3. Petugas KUA harus memberikan ketegasan dalam pengumpulan persyaratan

administratif pernikahan, terutama dalam pengumpulan kartu tanda
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imunisasi TT bagi calon pengantin wanita dan mewajibkan semua calon

pengantin wanita untuk melakukan imunisasi TT, begitu juga dengan calon

pengantin laki-laki. Selain itu, petugas KUA menata program penataran

calon pengantin dengan lebih terstruktur dan selalu berkoordinasi dengan

pelayanan kesehatan.

4. Sebagai penyuluh, pengetahuan petugas harus terus ditambah dan metode

dalam penyuluhan harus lebih menarik dan interaktif agar informasi yang

diberikan dapat tersampaikan dengan lebih baik. Dalam penyuluhan, materi

yang disampaikan harus singkat, jelas, dan padat serta alat peraga yang

digunakan harus lengkap dan menarik. Selain itu, penyediaan ruang

konseling untuk calon pengantin perlu di pertimbangkan. Pemberdayaan

posyandu bukan hanya untuk pemantauan kesehatan balita dan ibu hamil

tapi juga untuk tempat penyuluhan bagi calon pengantin.


