
BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. LANDASAN TEORI

1. Tinjauan Tentang Pemahaman

a. Definisi Pemahaman

Pemahaman  diambil dari kata Paham, yang bermakna; Mengerti benar.

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya :

1). Pengertian; pengetahuan yang banyak.

2). Pendapat, pikiran.

3). Aliran; pandangan.

4). Mengerti benar (akan); tahu benar (akan).

5). Pandai dan mengerti benar.

Apabila mendapat imbuhan   me - i   menjadi   memahami,   berarti   :

1). Mengerti   benar   (akan); mengetahui benar.

2). Memaklumi.

Dan jika mendapat imbuhan pe- an menjadi: Pemahaman, artinya perihal

menguasai (mengerti, memahami).1

Menurut Poespoprodjo,2 bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata,

melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri di situasi atau dunia orang lain.

1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) , edisi
ke IV, Pustaka Bahasa; Jakarta, 2008, hal. 568.

2 Nama lengkap DR. Warsito Poespoprodjo, S.H,S.S,B.Ph,L.Ph. Seorang pengajar filsafat di
Universitas Padjajaran, judul buku yang pernah ditulis, di antaranya : Interpretasi: Beberapa catatan
pendekatan filsafat, Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu, Filsafat Moral, Dasar - Dasar
Publisistik, Logika Ilmu Menalar. Lihat: Profil Perpustakaan FIKOM UNPAD d i



Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam erlebnis (sumber

pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran) pengalaman

yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam,

menemukan dirinya dalam orang lain.3

Menurut Nana  Sudjana,  pemahaman  adalah  hasil  belajar,  misalnya peserta

didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau

didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan

menggunakan petunjuk penerapan pada kasus  lain.4 Dengan kata lain, memahami

adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat

disimpulkan bahwa seorang dikatakan memahami sesuatu, apabila ia dapat

memberikan penjelasan atau memberikan uraian yang lebih rinci tentang hal yang

dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Menurut Suharsimi Arikunto, pemahaman (comprehension) adalah bagaimana

seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan,

memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan

kembali, dan memperkirakan.5

http://library.fikom.unpad.ac.id/biblio.php?menu=library&action=author&name=POESPOPRODJO%2C
+W.

3 W. Poespoprodjo, Beberapa catatan pendekatan filsafat, Remaja Karya; Bandung 1987, hal. 52-53.
4 Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,

1995), hal. 24.
5 Suharsimi Arikunto, Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan , (Jakarta: Bumi Aksara,  2009), hal.118

– 137.



b. Tingkatan-Tingkatan dalam Pemahaman

Menurut Daryanto, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat

kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan,

yaitu:

1) Menerjemahkan (translation)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari

bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak

menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.

Contohnya dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-

beda tapi tetap satu.

2) Menafsirkan (interpretation)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah

kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan

dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan

yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi

yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok

dalam pembahasan.

3) Mengekstrapolasi (extrapolation)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena

seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat

ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu,

dimensi, kasus, ataupun masalahnya.6

6 Zuchdi Darmiyati, Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca Peningkatan Komprehensi,
(Yogyakarta: UNY Press), hal. 24.



2. Tinjauan Tentang Ibu Rumah Tangga

Ibu Rumah Tanggamerupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang

wanita yang telah menikah serta menjalankan pekerjaan rumah keluarga, merawat

anak-anaknya, memasak, membersihkan rumah dan tidak bekerja di luar rumah.

Seorang ibu rumah tangga sebagai wanita menikah yang bertanggung Jawab atas

rumah tangganya.

Pekerjaan mengurus rumah tangga bagi kaum wanita mendapatkan

perhatian yang besar dalam ajaran agama Islam, karena beberapa pekerjaan rumah

tangga yang dilakukan oleh wanita tidak dapat diwakilkan kepada pihak pria.

Terdapat pesan moral dari al-Qur’an dan Hadits bagi kaum wanita untuk lebih

memfokuskan dirinya pada tugas – tugas mengurus rumah tangga, di antaranya:

















Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan

bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu  dan dirikanlah shalat,

tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah

bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai  ahlul bait dan

membersihkan kamu sebersih-bersihnya (Al Azh}za>b; 33).



ِ َعْبدِ َعنْ  ُ َرِضيَ هللاَّ ولَ أَنَّ : َعْنھُ هللاَّ ِ َرُس لَّىهللاَّ ھِ هللاُ َص لَّمَ َعلَْی الَ َوَس مْ «: قَ ئُولٌ َراعٍ ُكلُُّك نْ َمْس َع

ِذيفَاألَِمیرُ َرِعیَّتِِھ، ىالَّ اسِ َعلَ وَ َراعٍ النَّ ئُولٌ َوھُ ْنھُْم،َمْس لُ َع ُج ىَراعٍ َوالرَّ لِ َعلَ ھِ أَْھ وَ بَْیتِ َوھُ

ْنھُْم،َمْسئُولَةٌ َوِھيَ َوَولَِدهِ بَْعلِھَابَْیتِ َعلَىَراِعیَةٌ َوالَمْرأَةُ َعْنھُْم،َمْسئُولٌ  دُ َع ىَراعٍ َوالَعْب الِ َعلَ َم

»َرِعیَّتِھِ َعنْ َمْسئُولٌ َوُكلُُّكمْ َراعٍ فَُكلُُّكمْ أَالَ َعْنھُ،َمْسئُولٌ َوھُوَ َسیِِّدهِ 

Dari Ibnu Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda :”Kalian

semuanya adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawaban terhadap

rakyatnya. pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami

pemimpin keluargnya dan akan di tanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri

memelihara rumah suami dan anak-anaknya dan akan di tanya tentang hal yang

dipimpinnya. Seorang hamba (buruh) memelihara harta majikannya dan akan

ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua pemimpin dan

akan dituntut (diminta pertanggung jawaban) tentang hal yang dipimpinnya.7

Menurut Dwijayanti, Ibu rumah tangga memiliki pengertian sebagai wanita yang

lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, mempersembahkan waktunya

untuk memelihara anak-anak dan mengasuh menurut pola-pola yang diberikan

masyarakat.8 Menjadi seorang ibu rumah tangga adalah “profesi” yang tidak bisa

dianggap remeh. Menjadi seorang ibu rumah tangga bukanlah hal yang mudah,

sehingga dituntut untuk lebih memiliki kemampuan manajemen yang bagus,

7 Shahih Bukhari, Kita>b al ‘Itqi; 19, Was}a>ya>; 9, Istiqra>d{; 20, Ah}ka>m; 1, Shahih
Muslim, Kita>b al Ima>rah; 20, Musnad Imam Ahmad; 2; 111)

8 Dwijayanti, Perbedaan Motif antara Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dan yang Tidak Bekerja
dalam Mengikuti Sekolah Pengembangan Pribadi dari John Robert Power, (Media Psikologi Indonesia
1999), Vol.14 No.55.



walaupun ilmu-ilmu dasar manajemen tersebut tidak dipelajari di bangku

perkuliahan.9

3. Tinjauan Tentang Kesehatan reproduksi

a. Definisi Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi menurut WHO (World Health Organization), ICPD

International Conference  on Population and Development) 199410 adalah:

Suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata

bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu hal yang berkaitan dengan

sistem

kesehatan reproduksi.11

Kesehatan reproduksi menurut Ida Bagus Gde Manuaba12 adalah :

Kemampuan seseorang wanita untuk memanfaatkan alat reproduksinya dan

9 Seorang istri tidak mempunyai kewajiban melayani dan melaksanakan urusan rumah tangga,
namun pekerjaan istri tersebut merupakan bagian dari tolong menolong dan kesukarelaan dalam berbagi
kehidupan dengan suami. (Lihat: Al Kasani, Bada>i’ al S{ana>’i , juz IV, hal. 24. Al Balkhi, al Fata>wa>
al Hindiyyah, juz I, hal. 548. Al Dasuki, H{a>syiyatu al Dasu>qi> ‘ala> al Syarh{i al Kabi>r, juz II, hal.
510. Al Shirazi, al Muhazzab, juz II, hal. 482); Bandingkan dengan riwayat dari Sayidah ‘Aisyah dan
Sayidah Asma’(Lihat: Shahih Bukhari, Kita>b Fadha>ilu al Shah}a>bah; 9, Kita>b Fardhu al Khams; 6,
Kita>b al Nafaqa>t; 6, Kita>b al Da’awa>t; 10. Sunan Abi Dawud, Adab; 100. Musnad Imam Ahmad; 1;
6; 126; 152; 247; 298.

10 Hasil kesepakatan Konferensi Kependudukan dan Pembangunan di Kairo (International
Conference on Population and Development) disingkat ICPD pada tahun 1994. Kesepakatan di Kairo
tersebut merupakan tonggak sejarah dalam pembangunan manusia karena program aksinya telah disepakati
oleh 179 pemimpin Negara-negara di dunia. Walapun kesepakatan tidak mengikat secara hukum
internasional, faktanya dari waktu ke waktu sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) merasakan betapa pentingnya kesepakatan tersebut dalam pembangunan nasionalnya. Dalam
konteks keindonesiaan yang merupakan penduduk terbesar mayoritas muslim, tentunya memainkan
peranan yang sangat penting. Pengaruh dari kesepakatan ini mewarnai kebijakan nasional, khususnya yang
berkenaan dengan kepenpendudukan dan kesehatan masyarakat.Kesepakatan ICPD ini menjadi wahana
yang menjebatani antara kepentingan dan kebijakan negara-negara maju dengan negara-negara
berkembang. (Lihat: Siswanto Agus Wilopo, Paradigma Baru Kependudukan dan Pembangunan Global
Pasca ICPD)

11 Dwi Maryanti, dkk., Loc. Cit
12 Ida Bagus Gde Manuaba adalah: Pakar ahli kebidanan dan penyakit kandungan, dilahirkan di

Bali. Aktif mengambil bagian dalam pertemuan lokal, nasional mupun internasional dengan menyampaikan



mengatur kesuburannya (fertilitas), menjalani kehamilan dan persalinan secara

aman serta mendapatkan bayi tanpa resiko apapun atau well mother dan well

born baby dan selanjutnya mengembalikan kesehatan dalam batas normal.13

Secara harfiah “reproduksi” berasal dari kata “re” yang artinya “kembali”

dan “produksi” yang artinya “menghasilkan” atau “memberikan hasil”. Jika

demikian “reproduksi” bisa diartikan dengan “menghasilkan kembali”.

Selanjutnya istilah “reproduksi” berarti “proses terciptanya generasi baru untuk

meneruskan keturunan” atau “proses kehidupan manusia untuk menghasilkan

keturunan”. Sedangkan kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan

sejahtera fisik, mental, sosial dalam segala hal yang berkaitan dengan kesehatan

reproduksi. Kesehatan reproduksi juga berkaitan dengan kemampuan untuk

memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman, serta kemampuan

untuk memiliki keturunan dan bebas menentukan waktu memiliki keturunan dan

jumlah keturunan. Kesehatan reproduksi memiliki tiga komponen yaitu

kemampuan untuk prokreasi, mengatur tingkat kesuburan dan menikmati

kehidupan seksual.

Sehat merupakan salah satu karunia Allah yang menurut Nabi Muhammad

SAW sering terlupakan. Kita baru merasa betapa mahalnya nikmat sehat ketika

lebih dari 95 kertas kerja. Perhatiaanya dalam bidang keluarga berencana sangat besar dalam membantu
pembanguna kehidupan bangsa yang dicanangkan oleh pemerintah. Karya di dalam bidang keluarga
berncana yang perlu dicatat adalah menemukan sterilisasi wanita melalui vagina dengan nama: Tehnik
Manuaba Vaginal. Karya tulisnya dalam bidang kedokteran antara lain: Ilmu kebidanan, Penyakit
Kandungan, Keluarga Berencana, Memahami Kesehatan reproduksi Wanita, Obstetri dan Ginekologi
Sosial.

13 Ida Bagus Gde Manuaba, dkk., Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita, Jakarta; Buku
Kedokteran EGC, 2006), hal. 7.



sedang sakit. Salah satu nikmat sehat yang harus dijaga ini adalah kesehatan

reproduksi.

Sehat yang sering dimaknai sebagai tiadanya penyakit pada tubuh,

sesungguhnya tidak hanya berhubungan dengan faktor fisik semata, namun juga

terkait dengan aspek mental, sosial, dan hal lain yang dapat mengganggu

kesehatan. Sebab itu Kesehatan Reproduksi adalah keadaan fisik, mental dan

sosial yang sehat, bersih dan terhindar dari hal-hal yang mengganggu sistem

reproduksinya.

Bagi perempuan, Kespro ini sangat berkaitan dengan berfungsinya alat-

alat reproduksinya pada masa pra-produksi (remaja), ketika produksi (hamil dan

menyusui), dan pasca reproduksi (menopouse).

Alquran menyatakan, tolok ukur kesalehan itu termasuk menjaga

kehormatan (menjaga alat-alat reproduksi). Hal ini sama-sama ditekankan

kepada lelaki maupun perempuan. Firman Allah swt:







































“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan

perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam

ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan

yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan

yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan

perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang

banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka

ampunan dan pahala yang besar“. (QS.Al-Ahzab:35)

Kemampuan bereproduksi adalah karunia Allah SWT. kepada manusia

agar dapat meneruskan fungsi kekhalifahannya di muka bumi. Sebab itu,

Kesehatan Reproduksi perlu dijaga dan diperhatikan agar sistem reproduksi

yang telah dilimpahkan tidak mengalami kerusakan.

Ajaran Islam telah mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk

mengetahui sekaligus melaksanakan terhadap prinsisp -prinsip yang berkenaan

dengan Kesehatan Reproduksi, diantaranya:

i. Menjaga kebersihan. Di berbagai tempat, umat Islam dapat

mengutip hadits:



ىهللاِ َرُسْولُ قَالَ  ،اِإلْیـَمـانِ َشْطرُ اَلطُّھُْورُ : «َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاُ َصلـَّ

َماتَـْمألُ أَوْ تَـْمألنِ ِ َواْلـَحْمدُ هللاِ َوُسْبَحانَ ،اْلـِمْیَزانَ تَـْمألِ َواْلـَحْمدُ 

َمـاءِ بَْینَ  الَةُ ،َواألَْرضِ السَّ َدقَةُ ،نُْورٌ َوالصَّ ْبرُ ،بُْرھَانٌ َوالصَّ َوالصَّ

ةٌ َواْلقُْرآنُ ،ِضیَاءٌ  نَْفَسھُ فَبَائِعٌ : یَْغُدوْ النَّاسِ ُكلُّ ،َعلَْیكَ أَوْ لَكَ ُحـجَّ

ُمْوبِقُھا.أَوْ فَُمْعتِقُھَا

Bersuci adalah sebagian iman, alhamdulillâh (segala puji bagi

Allah Azza wa Jalla) memenuhi timbangan. Subhânallâh (Maha

suci Allah Azza wa Jalla) dan alhamdulillâh (segala puji bagi

Allah Azza wa Jalla) keduanya memenuhi antara langit dan bumi;

shalat adalah cahaya; sedekah adalah petunjuk; sabar adalah

sinar, dan al-Qurân adalah hujjah bagimu. Setiap manusia

melakukan perbuatan: ada yang menjual dirinya kemudian

memerdekakannya atau membinasakannya. 14

Ajaran bersuci (thaharah) dalam Islam ini adalah indikasi

perintah menjaga kebersihan termasuk alat reproduksi.

ii. Larangan ber-khalwat bagi laki-laki dan perempuan berdua di

tempat sepi tanpa ada mahram. Hadis Nabi Muhammad SAW:

ُ َرِضيَ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنْ  ُ َصلَّىالنَّبِيَّ َسِمعَ أَنَّھُ َعْنھَُماهللاَّ یَقُولُ َوَسلَّمَ َعلَْیھِ هللاَّ

َرُجلٌ فَقَامَ َمْحَرمٌ َوَمَعھَاإِالَّ اْمَرأَةٌ تَُسافَِرنَّ َوَال بِاْمَرأَةٍ َرُجلٌ یَْخلَُونَّ َال 

ِ َرُسولَ یَافَقَالَ  ةً اْمَرأَتِيَوَخَرَجتْ َوَكَذاَكَذاَغْزَوةِ فِياْكتُتِْبتُ هللاَّ َحاجَّ

اْمَرأَتِكَ َمعَ فَُحجَّ اْذھَبْ قَالَ 

14 Shahih Muslim No. 223. Sunan At-Tirmidzi No. 3517.



Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Nabi

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali-kali

seorang laki-laki berkholwat (berduaan) dengan seorang wanita

dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali

bersama mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit

seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku

untuk mengikutu suatu peperangan sedangkan istriku pergi

menunaikan hajji". Maka Beliau bersabda: "Tunaikanlah hajji

bersama istrimu".15

Larangan tersebut adalah tindakan preventif (pencegahan)

agar terhindar dari perzinahan atau kerentanan atas tindakan

kekerasan seksual lainnya.

iii. Pernikahan. Apabila seorang perempuan dan lelaki sudah siap fisik

dan mental untuk menikah, maka keduanya dianjurkan untuk

menikah. Selain anjuran menikah pada QS. Ar Ru<m ayat 21, ada

pula hadis Nabi saw. yang menyitir pentingnya pernikahan.  Sabda

Nabi Muhammad SAW:

ِ َرُسولُ لَنَاقَالَ  اْستَطَاعَ َمنِ اَلشَّبَابِ َمْعَشرَ یَاوسلمعلیھهللاصلىَهللاَّ

جْ اَْلبَاَءةَ ِمْنُكمُ  َوَمنْ , لِْلفَْرجِ َوأَْحَصنُ , لِْلبََصرِ أََغضُّ فَإِنَّھُ , فَْلیَتََزوَّ

ْومِ فََعلَْیھِ یَْستَِطعْ لَمْ  ِوَجاءٌ لَھُ فَإِنَّھُ ; بِالصَّ

Rasulullah SAW bersabda pada kami: "Wahai generasi muda,

barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya

15 Shahih Bukhari, No. 2784



ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan

memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya

berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.16

iv. Menyusui. Allah SWT berfirman;

َضاَعةَ یُتِمَّ أَنْ أََرادَ لَِمنْ َكاِملَْینِ َحْولَْینِ أَْوَالَدھُنَّ یُْرِضْعنَ َواْلَوالَِداتُ  …الرَّ

Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan....”.

(Q.S Al Baqarah; 233)

Sungguhpun dalam Islam menyusui adalah hak ibu, tapi hal

ini sangat dianjurkan karena dengan menyusui mengurangi risiko

penyakit kanker payudara dan dapat menjarangkan kelahiran yang

berdekatan jaraknya.

v. Larangan berganti-ganti pasangan. Berganti-ganti pasangan, adalah

satu perilaku yang sangat rentan menularkan Penyakit Menular

Seksual (PMS). Larangan perilaku berganti pasangan ini

disebutkan dalam firman Allah SWT;

َربُواَوَال  نَاتَقْ َسبِیًال َوَساءَ فَاِحَشةً َكانَ إِنَّھُ الزِّ

Dan janganlah kamu mendekati zina karena ia adalah perbuatan

yang keji dan seburuk-buruknya jalan.

16 Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulu>ghu al Mara>m, (Riyadh: Dar Falaq, 1427 H), hal 291.



Sering gonta-ganti pasangan baik dengan cara apapun, dapat

berdampak pada terjadinya penyakit menular seksual baik kepada

laki-laki maupun perempuan. Sementara perempuan sendiri lebih

berisiko tertular karena bentuk alat reproduksinya bersifat lebih

terbuka sehingga rentan tertular penyakit PMS, termasuk oleh

suaminya sendiri.

Pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia masih dianggap tabu untuk

diperbincangkan. Jika masyarakat pada umumnya masih tabu dan enggan

membicarakan persoalan seks dan reproduksi, sebaliknya dengan masyarakat

pesantren. Masyarakat pesantren telah lama memberikan pendidikan seks dan

reproduksi kepada para santri melalui pengajian kitab kuning, khususnya kitab

fiqih yang menjadi basis keilmuan pesantren. Kitab fiqih pesantren adalah kitab-

kitab yang berisi tentang hukum-hukum islam yang berkaitan dengan perilaku

orang yang secara umum diajarkan di pesantren-pesantren tradisional di

Indonesia. Karena itu, pada dasarnya norma-norma seksualitas dan reproduksi

dalam kitab-kitab fiqih dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan syariat islam

yakni memelihara kehormatan dan harga diri dan memelihara kesucian

keturunan dan hak reproduksi. Ini menunjukkan bahwa islam senantiasa

mengutamakan aspek perilaku dan gaya hidup untuk mewujudkan kesehatan

reproduksi manusia. Padahal kesehatan reproduksi berpengaruh pada kualitas

sumber daya manusia dan merupakan awal dari terbentuknya generasi muda

yang sehat jasmani dan rohani.

b. Ruang Lingkup Masalah Kesehatan Reproduksi



Isu – isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi kadang merupakan

isu yang pelik dan sensitif, seperti hak – hak reproduksi, kesehatan seksual,

penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV / AIDS, kebutuhan khusus

remaja, dan perluasan jangkauan pelayanan kelapisan masyarakat kurang

mampu.

Beberapa masalah kesehatan reproduksi yang dapat kita kelompokkan

sebagai berikut :

1) Masalah reproduksi

a) Kesehatan, morbiditas (gangguan kesehatan) dan kematian perempuan yang

berkaitan dengan kehamilan.17 Termasuk di dalamnya juga masalah gizi dan

anemia dikalangan perempuan, penyebab serta komplikasi dari kehamilan,

masalah kemandulan dan ketidaksuburan serta peranan atau kendali sosial

budaya terhadap masalah reproduksi.18 Pandangan masyarakat terhadap

kesuburan dan kemandulan, nilai anak dan keluarga, sikap masyarakat

terhadap perempuan hamil. Persoalan dan tanggung jawab reproduksi

manusia sesungguhnya melibatkan faktor medis dan faktor sosial-budaya.

Secara medis, masalah kesehatan reproduksi meliputi 3 unsur pokok yaitu

kemampuan bereproduksi, keberhasilan bereproduksi dan keamanan dalam

17 Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang peka dalam menggambarkan
kesejahteraan masyarakat di suatu negara, oleh karena itu upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak
menjadi perhatian khusus pemerintah. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup.
Angka ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan SDKI tahun 1999, yaitu sebesar 390 per 100.000
kelahiran hidup. Target global MDGs (Millenium Development Goals) ke – 5 adalah menurunkan Angka
Kematian Ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. (Lihat: Pusat Data dan
Informasi Kementerian Kesehatan RI 2014).

18 Irwan M Hidayana, Kehamilan, Kelahiran, Perawatan Ibu dan Bayi dalam Konteks Budaya,
Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1998, hal. 124.



proses reproduksi. Dalam kenyataan, ketiga unsur tersebut selalu

dipengaruhi pula oleh faktor-faktor sosial budaya dalam suatu masyarakat.

Misalnya, apabila sepasang suami-isteri belum memiliki anak setelah

menikah beberapa lama, secara medis belum tentu mereka tidak mampu

bereproduksi. Namun secara sosial, pasangan tersebut bisa dianggap mandul

(infertilitas) dan seringkali si istrilah yang ‘dituduh’ tidak mampu

memberikan keturunan sehingga sang suami sering dituntut untuk menikah

lagi atau mencari pasangan baru. Sebaliknya bila pasangan tersebut segera

mendapatkan keturunan, maka si istri dianggap ‘berhasil’ melakukan tugas

budayanya dan status sebagai ibu dipandang lebih tinggi daripada status

sebagai istri.

Dr Maurice Bucaille, ilmuwan Perancis dalam bukunya yang

fenomenal La Bible Le Coran Et La Science (Bibel, Quran, dan Sains

Modern) menyatakan bahwa sebelum ilmu kedokteran modern berkembang,

para ilmuwan memiliki konsep yang salah tentang penciptaan manusia

padahal  Al Quran telah menyatakannya dengan sangat jelas sejak 14 abad

yang lalu.19 Al Quran telah menjelaskan tahap demi tahap perkembangan

penciptaan manusia. Al Quran  menyebutkan tempat - tempat mekanisme

yang tepat dan  menyebutkan tahap - tahap yang pasti dalam reproduksi,

tanpa memberi bahan yang keliru sedikitpun. Semuanya diterangkan secara

sederhana  dan  mudah dipahami oleh semua orang serta sangat sesuai

19 Mita Desy Yani, KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI DALAM ISLAM, (Surabaya;
UNAIR, 2014), hal 6.



dengan hal-hal yang  ditemukan oleh sains di kemudian hari. Mari kita lihat

kandungan surat Al Quran di bawah ini yang begitu menakjubkan:

ِعظَاًمااْلُمْضَغةَ افََخلَْقنَ ُمْضَغةً الَْعلَقَةَ فََخلَْقنَاَعلَقَةً النُّْطفَةَ َخلَْقنَاثُمَّ 

ُ فَتَبَاَركَ آَخرَ َخْلقًاأَْنَشأْنَاهُ ثُمَّ لَْحًمااْلِعظَامَ فََكَسْونَا اْلَخالِقِینَ أَْحَسنُ هللاَّ

“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal

darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami

jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan

daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka

Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik”(QS. Al Mu’minun: 14)

Hal yang dijelaskan Al Quran di atas sangat sejalan dengan ilmu

kedokteran dan embriologi modern, termasuk diciptakannya pancaindera

seperti tercantum dalam Surat As Sajadah: 9, yang berbunyi:

ئَِدةَ  َفْ َبَْصاَر َواْأل ْمَع َواْأل اهُ َونَفََخ فِیھِ ِمْن ُروِحھِ َوَجَعَل لَُكُم السَّ ثُمَّ َسوَّ

قَلِیًال َما تَْشُكُرونَ 

Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh

(ciptaan)Nya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan

dan hati, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.(Q.S Al Sajadah:9)



b) Intervensi pemerintah dan negara terhadap masalah reproduksi. Misalnya

program KB,20 undang – undang masalah genetik,21 dan tersedianya

pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana,22 serta

terjangkaunnya secara ekonomi oleh kelompok perempuan dan anak – anak.

2) Masalah gender dan seksualitas

a) Pengaturan negara terhadap masalah seksualitas. Maksudnya adalah

peraturan dan kebijakan negara mengenai pendidikan seksualitas,

pornografi, pelacuran. 23

b) Pengendalian sosio–budaya terhadap masalah seksualitas, bagaimana

norma – norma sosial dan keagamaan yang berlaku tentang perilaku

seks, homoseks, poligami, dan perceraian.24

20 Lihat: Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga.

21 Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan
Reproduksi,  memberikan gambaran jelas berkaitan dengan kebijakan strategis pemerintah dalam
menyikapi isu-isu kesehatan reproduksi. Terdapat pro dan kontra dari lapisan masyarakat terkait dengan
terbitnya peraturan pemerintah ini, khususnya pasal yang berkenaan dengan masalah Aborsi, namun secara
umum, semua pihak menyadari bahwasanya praktek Aborsi dapat dilakukan dengan aturan dan mekanisme
yang jelas. ( Lihat: Siaran Pers KOMNAS Perempuan, tanggal 03 September 2014; Website resmi KPAI,
Pro Kontra Aborsi Legal, Aturan ini terbungkus dalam PP Nomor 61 Tahun 2014; Fatwa Majelis Ulama
Indonesia No 04 tahun 2005 tentang Aborsi.

22 Kehidupan suatu bangsa sekarang ini tidak lagi bersaing dalam jumlah warganya, atau luas
wilayahnya, tetapi bersaing dengan kualitas dan prestasinya. Sesungguhnya pengaturan keluarga
dibolehkan pleh agama dan dibenarkan oleh pertimbangan akal, bila ada sebab – sebab yang
mendukungnya. Sebab – sebab itu dapat dinilai oleh suami istri sesuai dengan situasi dan kondisi mereka
berdua. Lihat : M. Quraish Shihab, Pengantin Al –Qur’an, (Jakarta; Lentera Hati, 2007), Cet V, hal. 172.

23 Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
24 Pasang surut hubungan politik dan agama yang terjadi di Indonesia, ikut mempengaruhi UU

Perkawinan yang disahkan pada tahun 1974. Perbedaan wacana serta perdebatan terhadap lahirnya UU
Perkawinan ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Beberapa elemen masyarakat menilai pasal-pasal
yang terkandung di dalam UU ini belum mengadopsi beberapa kepentingan dan pemahaman dari setiap
kelompok yang mewakilinya. Perubahan pasal yang dianggap perlu dikoreksi di antaranya: Batas usia
menikah, Syarat sahnya perkawinan, Status anak di luar nikah, Status kepala keluarga dan Poligami (Lihat:
Program Legislasi Nasional DPR-RI 2015-2019; Website Hukumonline.com, Lima Hal Krusial dalam
Revisi UU Perkawinan 27/02/2015).



Seksualitas dalam Islam dapat menjadi hal yang terpuji sekaligus

tercela. Seksualitas menjadi hal yang terpuji jika dilakukan dalam

lingkup hubungan yang sesuai syariat, yaitu hubungan pasangan laki-

laki dan perempuan bukan antara pasangan sejenis (homoseksual) atau

dengan binatang (zoofilia). Sebaliknya seksualitas dalam Islam dapat

menjadi hal yang tercela jika hubungan dilakukan di luar pernikahan,

antara pasangan sejenis, atau dengan binatang.

Ayat Al Quran yang paling terkenal untuk menjelaskan hubungan

laki-laki dan perempuan yang sesuai syariat adalah dalam QS. Ar

Ru>m: 21













“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antara kamu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar Ru>m: 21)

Dalam surat ini menyatakan menyatakan tujuan pernikahan yaitu

dijadikannya rasa cinta dan kasih sayang. Hal ini berarti Islam sangat

mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal



seksualitas adalah untuk kebaikan bersama secara fisik dan mental serta

menghasilkan keturunan sebagai penerus diinul Islam, bukan hanya

untuk kepuasan secara biologis saja, islam melarang perilaku seksual

yang tidak wajar.

Kekhawatiran Islam tentang hal ini sangat beralasan mengingat saat

ini perilaku di atas banyak ditemukan di masyarakat di seluruh dunia

yang berakibat pada timbulnya penyakit-penyakit menular seksual dan

desakralisasi hubungan pernikahan dimana hanya mementingkan

syahwat semata. Hubungan seksual juga dilarang untuk dilakukan saat

menstruasi yang dijelaskan dalam QS. Al Baqarah: 222 :

















Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “ Haid itu

adalah kotoran”.  Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari

wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum

mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu

ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang tobat dan menyukai orang-orang yang

menyucikan diri. (QS. Al Baqarah: 222 )



Penelitian-penelitian di abad modern menunjukkan korelasi positif

antara larangan tersebut dengan efek merugikan yang ditimbulkannya

bila dilakukan.

Dalam Islam hubungan seksual pranikah dan perselingkuhan dilarang

dan dapat dihukum sesuai syariat. Bahkan negara kita juga telah

memasukkan perihal ini dalam KUHP. Supaya umat manusia tidak

terjebak pada perilaku tercela maka Islam mengaturnya dalam Quran

surat Al Israa: 32







Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah

satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat  (yang membawa

kerusakan).

Bukan hanya melakukan, mendekatinya saja dilarang dalam Islam

seperti hubungan laki-laki dan perempuan bukan muhrim yang

terlampau bebas.

Hubungan seksual yang bebas (freesex) secara kedokteran dapat

menyebabkan penyakit/ infeksi menular seksual, kehamilan tak

diinginkan, aborsi dan kematian ibu, dan bayi tanpa ibu. Secara sosial

maka akan menimbulkan nasab yang tidak jelas, sehingga kehidupan

keluarga dan sosial budaya akan terganggu. Semua hal itu akan

berujung pada penurunan kualitas generasi bangsa



3) Masalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.

a) Masalah penyakit seksual , seperti sifilis, gonore dan masalah HIV /

AIDS (Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immunodeficiency

Syndrome).

4) Praktek hubungan seks berisiko.

a) Dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, baik bagi pelaku maupun

bagi keluarga, dan kaitannya dengan masalah prostitusi itu sendiri.25

Terkait prostitusi, hukuman yang diberikan oleh KUHP hanya

ditujukan kepada mucikari, belum ada hukuman pidana dan pidana

denda bagi pengguna jasa di dunia prostitusi. Hal ini mengakibatkan

kekosongan hukum terhadap pengaturan pengguna jasa prostitusi,

sehingga penegakan hukum terhadap prostitusi belum dapat

dilakukan secara komprehensif. Negara Swedia merupakan salah satu

percontohan dalam mengatasi masalah prostitusi, di Swedia prostitusi

dianggap sebagai bagian dari kekerasan pria terhadap wanita dan

anak, oleh karena itu secara resmi dianggap bentuk eksploitasi wanita

dan anak-anak dan merupakan masalah sosial yang besar. Tidak

berhenti sampai di situ, UU di negara tersebut juga mengatur soal

bantuan dana sosial untuk membantu para pekerja seks yang ingin

25 Harris Y. P. Sibuea, Penegakan Hukum Prostitusi Di Indonesia ; Website CNN Indonesia,
Kriminalkan Hidung Belang, Cara Ampuh Swedia Atasi Prostitusi, 12/05/2015).



berhenti menjajakan tubuhnya. Selain itu, tersedia juga dana bagi

sosialisasi dan pendidikan bagi masyarakat soal undang-undang ini

5) Masalah sekitar teknologi26

a) Teknologi reproduksi dengan bantuan (Inseminasi buatan dan bayi

tabung),27 Kesehatan Reproduksi banyak mengalami kemajuan, sejak

dari teknologi kontrasepsi sederhana sampai teknologi kloning yang

kontroversial.  Diharapkan hak-hak kesehatan reproduksi dan

kesehatan seksual semakin dipenuhi dengan pemanfaatan maksimal

teknologi dan sesuai norma dan nilai-nilai agama dan kemanusiaan

yang adil dan beradab. Perkembangan teknologi kedokteran terkini

mengantarkan pada kloning yang memungkinkan terciptanya

manusia baru tanpa peran hubungan seksual laki-laki. Namun, hal

tersebut masih menjadi polemik pro dan kontra berkepanjangan.

Islam telah memberikan garis-garis petunjuk yang jelas dalam

memahami dan menyikapi perkembangan teknologi khususnya dalam

hal-hal kesehatan reproduksi, salah satunya adalah pemahaman

terhadap konsep teori pengambilan hukum islam Mashlah}ah al

Mursalah, tentunya sejauh mashlahat atau kepentingan tersebut tidak

bertentangan dengan makna dan kandungan dua sumber hukum

islam, yaitu al Qur’an dan Hadits, dan mendatangkan manfa’at, serta

26 Aturan penggunaan teknologi kesehatan reproduksi terhadadap manusia telah dijabarkan
melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
Bab V Pasal 40 kesehatan reproduksi.

27 Imam al Syatibi, al Muwa>faqa>t, hal. 292.



menolak kemudharatan (dan alat-alat yang berkaitan dengan

kontrasepsi. Hingga saat ini kontrasepsi sebagai sarana pengaturan

jarak kehamilan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan

ilmuwan Islam. Ada kalangan yang menentang karena mereka

beranggapan kontrasepsi atau keluarga berencana merupakan produk

Yahudi dan kaum kafir untuk melemahkan kaum muslimin karena

mereka takut kalau-kalau pertumbuhan umat Islam akan mengancam

tujuan, dominasi/pengaruh dan kepentingan mereka. Kalangan yang

menentang juga beranggapan bahwa KB bertentangan dengan

anjuran Islam untuk memperbanyak keturunan. Ada pula kalangan

yang membolehkan atau membolehkan dengan syarat.

Kontrasepsi di dunia Islam memiliki sejarah panjang. Dasar

penggunaan kontrasepsi di dalam Islam adalah hadits Rasulullah

yang berbunyi, ‘Kami pernah melakukan azl (senggama terputus) di

zaman Rasulullah. Rasul mengetahui hal itu terapi tidak melarang

kami melakukannya’. Beberapa ulama menggunakan qiyas, bila azl

diperbolehkan, maka metode ikhtiar pengaturan kehamilan lainnya

pun boleh, kecuali sterilisasi.

Penggunaan kontrasepsi dilarang jika ditujukan untuk

menyuburkan kolonialisme dan imperialism. Intinya ketentuan Islam

yang berhubungan dengan kontrasepsi atau KB bergantung kepada

niat. Kalau kita menggunakan kontrasepsi karena ingin anak sedikit,

malas mengurus anak, takut kulit rusak, takut organ reproduksi atau



fungsi seksual terganggu, atau takut miskin, tentunya menggunakan

kontrasepsi bertentangan dengan anjuran Islam karena unsurnya

hanyalah egoisme bukan hablumminallah atau hablumminannas.

Tentunya berbeda kalau kita berupaya menjarangkan kehamilan itu

karena ikhtiar untuk dapat mendidik anak dengan lebih sempurna

atau karena kita takut lahir anak yang cacat bila usia kita sudah di

atas 35 tahun. Ada baiknya kita renungkan ayat Quran berikut:











“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka

mengucapkan perkataan yang benar (QS. An Nisaa: 9)”

c. Faktor – faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi

Secara garis besar dapat dikelompokkan empat golongan faktor yang

dapat berdampak buruk bagi keseshatan reproduksi:

1) Faktor sosial-ekonomi dan demografi (terutama kemiskinan, tingkat

pendidikan yang rendah dan ketidaktahuan tentang perkembangan



seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang

terpencil).28

2) Faktor budaya dan lingkungan (misalnya, praktek tradisional yang

berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak

banyak rejeki, informasi  tentang  fungsi  reproduksi  yang membingungkan  anak

dan  remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain.

3) Faktor  psikologis  ( dampak  pada  keretakan  orang  tua  pada  remaja,

depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita

terhadap pria yang membeli kebebasannya secara materi.

4) Faktor biologis (cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca

penyakit menular seksual).

Pengaruh dari semua faktor di atas dapat dikurangi dengan strategi intervensi

yang tepat guna, terfokus pada penerapan hak reproduksi wanita dan pria dengan

dukungan disemua tingkat administrasi, sehingga dapat diintegrasikan ke dalam

berbagai program kesehatan, pendidikan, sosial dan pelayanan non kesehatan lain

yang terkait dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan

reproduksi.29

Kesehatan reproduksi berkaitan dengan kemampuan untuk memiliki kehidupan

seksual yang memuaskan dan aman, serta kemampuan untuk memiliki keturunan dan

bebas menentukan waktu memiliki keturunan dan jumlah keturunan. Islam sebagai

pandangan hidup tentu saja memiliki kaitan dengan kesehatan reproduksi mengingat

28 Lihat: Penelitian yang dilakukan oleh: Suandi, Kajian Keterkaitan Sosio Demografi Dan
Program Keluarga Berencana Dengan Kesehatan Reproduksi Untuk Mewujudkan Pembangunan
Kependudukan Berkelanjutan (Studi Kasus di Kota Jambi), PPK Universitas Jambi.

29 Juliandi Harahap, Panduan Pendidikan Hak & Kesehatan Reproduksi, (Jakarta; Rahima 2010),
Cet I, hal. 229.



Islam berfungsi sebagai pengatur kehidupan manusia dalam rangka mencapai keadaan

sesuai dengan definisi kesehatan reproduksi itu sendiri. Islam mengatur kesehatan

reproduksi manusia ditujukan untuk memuliakan dan menjunjung tinggi derajat manusia.

Dan Islam sejak belasan abad yang lalu jauh sebelum kemajuan ilmu kesehatan dan

kedokteran mengaturnya sesuai dengan Quran, hadits, dan ijma para ulama, yang

mencakup seksualitas, kehamilan, menyusui, kontrasepsi dan KB, dan aborsi, serta hal

lain yang tidak dapat dijelaskan satu-satu persatu. Dan sebagai umat muslim kita wajib

mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam dalam rangka mencapai

kesejahteraan sebagai umat manusia.30

Dalam era modern seperti sekarang ini, berbagai masalah reproduksi telah menjadi

topik hangat yang sedang di bahas. Mulai dari masalah seksualitas, kehamilan, aborsi, alat

kontrasepsi, dan pendidikan seksual. Berdasarkan permasalahan reproduksi yang sedang

marak dikalangan masyarakat saat ini maka ini merupakan permasalahan dalam kesehatan

masyarakat yang perlu diperhatikan. Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan pedoman

dalam penyelesainnya. Ilmu kedokteran dan islam dapat digunakan sebagai pedoman

dalam mengatur kesehatan reproduksi manusia. Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa

islam telah mengatur kesehatan reproduksi manusia. Oleh karena itu dengan mengikuti

panduan islam yang diperkuat dengan penemuan dalam ilmu kedokteran dapat menjadi

fondasi dalam mengatasi permaslahan terkait kesehatan reproduksi secara tepat.

Salah satu kajian dalam kesehatan reproduksi adalah kehamilan. Kehamilan

merupakan suatu yang wajar bagi mereka yang telah menikah dimana kehamilan terjadi

karena adanya pertemuan sel sperma atau air mani dengan sel ovum. Dalam islam hal ini

30 Mita Desy Yani, KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI DALAM ISLAM, (Surabaya;
UNAIR, 2014), hal 21.



tertuang dalam Al-Quran surat Al Mukminun: 14 yang berisi larangan melakukan zina.

Selain itu dalam islam, kehamilan di ulas dalam Al-Quran surat Al Hajj: 5, QS. Al

Mu’minun: 14, Surat As Sajadah: 9, di mana dalam surat-surat tersebut telah dijelaskan

tahap demi tahap perkembangan penciptaan manusia. Al-Quran  menyebutkan tempat

tempat   mekanisme   yang   tepat   dan  menyebutkan tahap-tahap yang pasti dalam

reproduksi, tanpa memberi bahan yang keliru sedikit pun. Dengan demikian telah

dijelaskan dengan sangat rinci mengenai suatu proses kehamilan mulai dari air mani di

jadikan segumpal darah sampai dengan meniupan roh ke dalam tubuh manusia.

Setelah proses kehamilan tentunya akan melewati proses persalinan yang kemudian

proses menyusui. Semua proses ini tentunya berisiko bagi ibu hamil, oleh karenanya ilmu

kedokteran mencoba mengkajinya untuk meminimalkan risiko tersebut. Begitu juga

dalam islam, Al quran telah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah: 233 bahwa seorang istri

merupakan ladang untuk bercocok tanam. Artinya, ibu merupakan ladang bagi

pembentukan sistem kekebalan tubuh bayi dalam tahun-tahun pertama kehidupannya

melalui pemberian ASI.

ASI tidak hanya penting bagi bayi saja tetapi penting pula bagi ibunya. Hubungan

batin antara ibu dan bayinya menjadi lebih terasa karena dekatnya hubungan mereka

melalui proses penyusuan. Secara klinis telah pula diteliti bahwa penyusuan dapat

mengurangi risiko kanker payudara. Selain itu proses penyusuan berguna pula sebagai

kontrasepsi alamiah.

Kontrasepsi sebagai sarana pengaturan jarak kehamilan masih menjadi perdebatan di

kalangan ulama dan ilmuwan Islam. Ada kalangan yang menentang karena mereka

beranggapan kontrasepsi atau keluarga berencana merupakan produk Yahudi dan kaum



kafir untuk melemahkan kaum muslimin Namum adapula yang setuju adanya kontrasepsi.

Kontrasepsi di dunia Islam memiliki sejarah panjang. Dasar penggunaan kontrasepsi di

dalam Islam adalah hadits Rasulullah yang berbunyi, ‘Kami pernah melakukan azl

(senggama terputus) di zaman Rasulullah. Rasul mengetahui hal itu terapi tidak melarang

kami melakukannya’. Beberapa ulama menggunakan qyas, bila azl diperbolehkan, maka

metode ikhtiar pengaturan kehamilan lainnya pun boleh, kecuali sterilisasi. Jarak

kehamilan dalam Islam pun telah diatur melalui program menyusui. Penggunaan

kontrasepsi dilarang jika ditujukan untuk menyuburkan kolonialisme dan imperialism.

Intinya ketentuan Islam yang berhubungan dengan kontrasepsi atau KB bergantung

kepada niat.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu kajian kesehatan reproduksi

adalah kehamilan. Sayangnya kehamilan ini tidak selamanya dikehendaki, apabila terjadi

kehamilan diluar pernikahan, kerap sekali terjadi tindak aborsi. Dimana aborsi itu sendiri

berarti penghentian kehamilan sebelum usia 20 minggu. Didalam islam tindak aborsi

menimbulkan pro dan kontra. Dimana ada kalangan yang tidak setuju adanya aborsi

dikarenakan telah melakukan tindakan dosa besar yaitu pembunuhan. Sementara itu

kalangan muslim lainnya membolehkan aborsi hanya untuk alasan berat seperti

mengancam nyawa ibu atau kemungkinan janin lahir cacat. Seperti yang dikemukan

dalam islam bahwa aborsi itu dilarang karena membunuh jiwa, dalam medis aborsi yang

seperti ini disebut aborsi profokatus. Aborsi profokstus memang dilarang untuk dilakukan

di Indonesia. Tenaga medis professional dilarang untuk melakukan aborsi ini, sehingga

banyak terjadi aborsi tidak aman.. Hal ini dikarenakan yang melakukan adalah bukan

tenaga ahli. Sedangkan aborsi yang dibolehkan oleh beberapa kalangan muslim untuk



alasan berat seperti mengancam nyawa ibu atau kemungkinan janin lahir cacat, dalam

ilmu kedokteran disebut dengan aborsi spontan.

Jika dilihat dari sudut pandang permasalahan secara global masalah reproduksi ini

baik menurut pandangan islam dan pandangan dari mana saja yang memandang

permasalahan ini akan memiliki satu tujuan yang sama pada akhirnya. Untuk

intervensinya bisa dilakukan dengan pengenalan pendidikan seks dasar dari masa kanak-

kanak dengan bahasa yang baik dan benar, serta pendekatan didalam keluarga itu sendiri.

Dibicarakan sedini mungkin akan memberikan dampak yang hebat untuk di kemudian

harinya.

4. Tinjauan Terhadap Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang

sah dan memberikan ketenangan batin serta kebahagiaan dan kesejahteraan

yang hakiki bagi segenap anggota keluarga.31

Sakinah bukan sekedar terlihat pada ketenangan lahir yang tercermin pada

kecerahan air muka, sebab, yang demikian ini bisa muncul akibat keluguan,

ketidaktahuan atau kebodohan. Akan tetapi, ia terlihat pada kecerahan air muka

yang disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus, yang dilahirkan

oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati,  serta

bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.32

31 Ismah Salman, Keluarga Saki>nah  dalam ‘Aisyiyah: Diskursus Gender di Organisasi
Perempuan Muhammadiyah, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah,  2005), hal. 48.

32 Andi  Syamsu Alam, Usia  Ideal  Memasuki Dunia Perkawinan :Sebuah Ikhtisar mewujudkan
Keluarga Saki>nah, (Jakarta: Kencana Mas, 2005), hal.120-121.



Menurut Hasan Basri, keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh

ketenangan dan ketentraman yang diliputi perasaan cinta kasih sayang, anak-

anak yang penuh cinta kasih dan perhatian, hubungan suami istri yang akrab,

intim dan syarat dengan afeksi yang mendalam.33

Ahmad  Azhar  Basyir  memberikan  pengertian  Keluarga  Sakinah yang

diartikan  dengan keluarga sejahtera.  Hal ini diperoleh dari surat Ar- Ru>m

ayat 21:











Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

bagi kaum yang berfikir.34 (Ar- Ru>m ; 21)

Ayat di atas menyebutkan tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian,

yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan tingkatan rasa cinta kasih

sayang di antara para anggota keluarga.35

b. Dasar-Dasar dan Tujuan Pembentukan Keluarga Sakinah

Keluarga adalah dasar yang amat prinsip dalam membina sebuah

masyarakat, maka Islam mendasarkan pembentukannya atas unsur taqwa

33 Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 90.
34 Mushaf Al Qurandan Terjemahnya, Departemen Agama RI ( CV. Pustaka Al Kautsar; 2011 )
35 Ahmad Azhar Basyir, Keluarga Saki>nah Keluarga Surgawi, (Yogyakarta: Titian Illahi Pres,

1999), hal.11-12.



kepada  Allah  SWT,  serta  keridhaan-Nya.  Hal  ini  merupakan  perantara

menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mendirikan keluarga atas dasar

iman, islam dan ihsan di mana ketiga unsur ini didasari atas rasa

cinta, kasih  dan  sayang,  saling  percaya  dan  saling  menghormati  karena

setiap muslim bersaudara antara satu sama lain.36 Beberapa dasar – dasar

pembentukan  keluarga sakinah  yang harus dimiliki oleh setiap pasangan  adalah

sebagai berikut:

1. Adanya kesamaan agama antara calon suami istri.

Untuk  mewujudkan  kehormatan  dalam  lingkungan  keluarga

sebagaimana  difirmankan  oleh Allah SWT dalam  surat  Al-Baqarah

ayat 221:

























36 Abdul  Hamid  Kisyk, Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah,  (Bandung,  Mizan,
1997), hal. 120.



Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih

baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak

yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik

hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke

surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka

mengambil pelajaran. (Al-Baqarah ; 221)37

Seorang perempuan apabila kawin dengan laki-laki lain agama

dikhawatirkan terpengaruh oleh kekuasaan suaminya, sehingga akan

berubah agamanya. Dilarangnya wanita muslim mengawini laki-laki

musyrik, karena perbedaan akidah antara kedua belah pihak ini sangat

jauh. Pihak wanita mempercayai suatu agama sementara pihak laki-

lakinya mempercayai agama lain yang jauh perbedaan akidahnya.

Perbedaan akidah jelas mempengaruhi kehidupan keluarga nanti.

2. Adanya keserasian antara calon suami istri (kufu’).

Kufu’ artinya sama atau sepadan, yang dimaksud adalah

37 Mushaf al Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI ( CV. Pustaka Al Kautsar; 2011 )



kesepadanan antara suami dengan isterinya, baik status sosialnya,

ilmunya,  akhlak  maupun  hartanya.38

3. Adanya pedoman yang kokoh, yaitu al Qur’a>n dan Hadits.

4. Adanya kerjasama dan saling pengertian antara kelompok keluarga.

5. Adanya kesinambungan atau terpadu antara kelompok.

6. Adanya ikatan hubungan harmonis dan penuh cinta kasih di antara

kelompok keluarga.

7. Saling hormat menghormati dan bertingkah laku yang baik

8. Keseimbangan antara hak isteri dan kewajibannya.

9. Keseimbangan antara mencintai diri dan orang lain.

10. Keseimbangan antara take and give.

Tanpa adanya dasar di atas, maka dikhawatirkan akan terjadi ketegangan

dan akhirnya berubah menjadi pertikaian antar ke dua pasangan suami isteri

tersebut. 39

c. Tujuan Pembentukan Keluarga Sakinah

Untuk mewujudkan atau membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga

yang harmonis, maka seseorang harus memahami tujuan pernikahan itu, hal

38 Islam mengajarkan serta menganjurkan kepada umatnya senantiasa melihat keserasian dan
kecocokan antar kedua mempelai, tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam
rumah tangga. Salah satu faktor terpenting dalam memilih pasangan adalah diliihat dari ketakwaannya
(agama), sehingga Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang memilih dengan kriteria tersebut sebagai
orang yang beruntung. ( Lihat : Shahih Bukhari, Kita>b al Nika>h{; 15: Shahih Muslim, Kita>b al
Rad}a>’; 4;6;8;52;54 : Kita>b al Fitan; 86 : Sunan Abi Dawud, Kita>b al Nika>h}; 2: Sunan al Tirmidzi,
Abwa>b al Nika>h}; 4: Sunan Ibnu Majah, Kita>b al Nika>h}; 6;28: Sunan al Nasa’i, Kita>b al Nika>h};
10).

39 M. Quraisy Syihab, Pengantin Al-Quran: Kalung Permata Buat Anak-anakku, (Jakarta:  Lentera
Hati, 2002), hal. 115.



itu sangat penting untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini ada

beberapa tujuan perkawinan antara lain:

1. Membangun Keluarga Bahagia.

Membangun keluarga sakinah memang tidak mudah, karena banyak tantangan

yang dihadapi. Akan tetapi, membangun keluarga sakinah bukan berarti tidak bisa

dicapai oleh setiap keluarga muslim. Nilai  terpenting   untuk  membentuk  keluarga

sakinah,   tidak   lain dengan  membiasakan  komunikasi  dan  keteladanan  yang  baik

di tengah keluarga.

2. Untuk Menghindari Perbuatan yang Terlarang

Untuk menghindari perbuatan yang terlarang atau maksiat dan

penyelewengan sosial karena setiap manusia membutuhkan pergaulan dengan lawan

jenisnya. Pernikahan adalah suatu ketentuan Allah agar manusia tidak jatuh dalam

lembah kenistaan, oleh karena itu, komunikasi dalam keluarga  harus tetap

dijaga karena kurang lancarnya komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu sebab

dan berkembangnya beberapa permasalahan yang gawat dalam keluarga.

Permasalahan-permasalahan dalam bidang keuangan, seks, pendidikan dan

anak.40

3. Mengembangbiakkan Keturunan yang Baik.

Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan

dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka

bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk

menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat

40 Hasan  Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar, 1999), hal. 98.



seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan

berfikir tentang pernikahan.41

4. Membina  Hubungan  Kekeluargaan  dan  Mempererat  Silaturrahmi antar

Keluarga.

d. Karakteristik Keluarga Sakinah

Karakteristik atau ciri - ciri dari Keluarga Sakinah sebagai berikut:

1. Mempunyai landasan agama dalam kehidupan keluarganya. Kehidupan

beragama di dalam keluarga ternyata sangat penting, karena unsur utama

dalam keluarga adalah kasih sayang. Bila suatu keluarga atau anggota

keluarga terutama ayah dan ibu mempunyai agama, menghayati serta

mengamalkannya dengan benar maka  akan   terwujud   apa   yang

didambakannya.

2. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling

menghargai sesuai dengan kedudukannya.

3. Adanya keutuhan dan kesatuan antar keluarga.

4. Keadaan ekonomi / nafkah terhadap keluarga terpenuhi, sehingga tidak ada

lagi permasalahan mengenai perekonomian.42

41 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Az-Zawa>ju Isla>mil Mubakkir, terj. Mustaqim, Hadiah Untuk
Pengantin, (Jakarta: Mustaqim, 2001), Cet I, hal. 28.

42 Ulama Fiqih bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang
makruf/ yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali,
mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari- hari, dan kecukupan
itu berbeda- beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri, kemudian hakim yang akan memutuskan
perkara jika ada perselisihan (lihat : Bada>’i al Shana>i’ 4/18-19, al Syarhul al Kabi>r ma’a Ha>syiyah
ad-Dasu>qi> 2/805, Mughni Al-Muhta>j 3/435, dan al-Mughni> 9/282). Hal ini didasari oleh firman
Allah SWT:

…..


……



5. Jika ada masalah, maka anggota keluarga harus menyelesaikannya secara

positif dan konstruktif untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Dari seluruh rumusan di atas, apabila diamalkan maka akan

terciptalah suatu keluarga yang sehat bahagia yang disebut Keluarga

Sakinah. Terutama pada zaman sekarang yang dihadapkan dengan

berbagai tantangan kehidupan yang penuh dengan godaan dan cobaan,

apabila tidak melakukan adaptasi dengan baik terhadap perubahan-

perubahan, maka sulit rasanya untuk mendapatkan keluarga yang

sakinah.43

e. Faktor-Faktor Terbentuknya Keluarga Sakinah

Sebelum membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap

pembentukan keluarga sakinah, maka penulis akan memaparkan faktor – faktor

yang mempengaruhi terhadap kehidupan keluarga, yaitu :

1. Status Sosial Ekonomi Keluarga.

Keadaan sosial ekonomi keluarga mempunyai perkembangan terhadap

perkembangan anak-anak. Misalnya, keluarga yang ekonominya cukup

menyebabkan lingkungan materiil yang dihadapi anak akan luas, sehingga

ia mendapat kesempatan dan berkembang lebih luas.

2. Faktor Keutuhan Keluarga.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Q.S.al-Baqarah: 233)

Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari- hari dengan cara yang wajar
telah ditegaskan oleh Rasulullah, ketika Hindun bintu Itbah melaporkan yang suaminya yang sangat kikir,
beliau bersabda;

ُخِذي َما َیْكفِیِك َوَولََدِك ِباْلَمْعُروفِ 
Ambil-lah nafkah yang cukup untukmu dan anak- anakmu dengan cara yang wajar.’’ (HR.Bukhori 4945)

43 Andi Hakim Nasution, Membina Keluarga Bahagia, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hal. 39.



Adapun yang dimaksud keutuhan keluarga di sini adalah struktur

keluarga masih lengkap, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak serta adanya

keutuhan  interaksi  hubungan  antar  keluarga  yang  satu  dengan  yang

lainnya.

3. Sikap dan Kebiasaan Orang Tua

Peranan  keadaan keluarga  terhadap  perkembangan  sosial  anak- anak  tidak

hanya  terbatas  pada  situasi ekonominya,  atau  kebutuhan sekunder dan

interaksinya, tetapi cara-cara atau sikap dalam pergaulannya memegang

peranan penting di dalam perkembangan sosial anak-anak mereka.

Misalnya, orang tua yang selalu bersikap otoriter yaitu memaksakan

kehendaknya pada anak-anak mereka, maka anak-anak akan berkembang

menjadi manusia pasif, tidak komunikatif, kurang percaya diri, bersifat

ragu-ragu, rasa takut dan lain sebagainya.44

Kehadiran penelitian ini sangat penting dan  diperlukan sebagai penjelasan atau

gambaran tingkat pemahaman ibu rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi dan

hubungannya dalam konsep  pembentukan keluarga sakinah. Pernyataan – pernyataan

dan teori yang berkenaan tentang hubungan serta pengaruh kesehatan reproduksi

terhadap pembentukan keluarga sakinah dapat disimak dari beberapa ahli yang

menggeluti isu – isu tentang kesehatan reproduksi yang mengarah kepada ketahanan

pribadi, keluarga, masyarakat dan negara.

Menurut Masruchah, kesehatan seksual dan reproduksi merupakan pilar penting

dalam mewujudkan keluarga sakinah. Karena banyak hal yang perlu diperhatikan

terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi perempuan. Misalnya, berapa kali

44 Mahfudh Shalahuddin, Ilmu Sosial Dasar, (Surabaya, Bina Ilmu, 1991), hal. 18-19.



perempuan akan hamil, melahirkan, dan menyusui, ia harus ambil peran aktif

menentukan keputusan ini. Karenanya, diperlukan musyawarah suami-istri untuk bisa

mengaturnya.45

Agama Islam telah memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif

terhadap permasalahan kesehatan reproduksi pria ataupun wanita,  yang bertujuan

melanggengkan serta memberikan kesejahteraan umat manusia, dimulai dari pribadi,

keluarga, masyarakat. Konsep pemahaman ini dapat diambil pada inti dari tujuan

pemberlakuan syariat dalam hukum Islam yang tertuang dalam al dlaru>riyya>t al

khamsah 46( lima prinsip kebutuhan dasar manusia), yaitu:

a. Perlindungan terhadap agama.

b. Perlindungan terhadap jiwa.

c. Perlindungan terhadap akal.

d. Perlindungan terhadap harta kekayaan.

e. Perlindungan terhadap keturunan.

Pada point yang terakhir ini, pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan

reproduksi sebagai alat dan sarana dalam mendukung dan melestarikan al dlaru>riyya>t

45 Masruchah adalah seorang aktivis sekaligus akademisi yang menekuni isu-isu sensitif
perempuan semenjak memimpin organisasi ekstra kampus Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri
cabang Yogyakarta (1980). Pernah memimpin Kajian Serial tentang Perempuan dalam Agama agama dan
Pembangunan di Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Yogyakarta yang kemudian
diterbitkan dalam buku “Perempuan dalam Perbincangan antar Agama dan Pembangunan”. Memimpin
Yayasan Kesejahteraan Fatayat (sebuah lembaga yang peduli pada penguatan hak-hak reproduksi dan hak
politik perempuan) Nahdlatul Ulama (1997-2002). Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) NU
Daerah Istimewa Yogyakarta (2001-2004), Sekretaris Jenderal di Koalisi Perempuan Indonesia/ KPI (2004-
2009), Pengurus Rahima (2006). Komisioner dan Wakil Ketua pada Komnas Perempuan pada periode
(2010-2014). Mendapatkan penghargaan SK TRIMURTI (2008) dan terpilih sebagai Tokoh Muda
Inspiratif versi Kompas (2009). Lihat : Masruchah, Menyemai Keluarga Sakinah, Majalah Swara Rahima,
2009, Edisi XXVIII, hal. 30.

46 Al Ghazali, al Mustashfa>, Op., Cit



al khamsah (lima prinsip kebutuhan dasar manusia) dapat kita posisikan dan letakkan

sebagai bagian dari Hifz|u al Nasb (perlindungan terhadap keturunan).

Dalam prinsipnya, hukum sebuah sarana yang mengantarkan kepada tujuan yang

dibenarkan dalam syari`at, mempunyai kedudukan yang sama dalam nilai dan hukum

tujuan itu sendiri, sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

أن للوسائل حكم المقاصد

Sesungguhnya hukum sarana suatu pebuatan, sama dengan hukum perbuatannya.47

Rangkaian teori induksi kaidah fiqh di atas, juga berlandaskan atas teori fiqh ( al

qa>’idah al fiqhiyyah ) yang mengatakan bahwasanya apabila suatu kewajiban tidak

dapat dipenuhi tanpa sesuatu (perantara / sarana) tersebut, maka hukumnya wajib

menghadirkan  sesuatu (perantara / sarana)  itu, demi tercapainya tujuan wajib itu

sendiri.

واجبفھوبھإالالواجبیتمالما

Jika sebuah kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu (syarat), maka

sesuatu (syarat) itu wajib pula hukumnya.

Ulama ushul fiqh membagi kategori hukum sesuatu (syarat) tersebut dengan dua

pembagian, yaitu ;

1) Sesuatu (syarat) tersebut wajib hukumnya, apabila mampu dilaksanakan

dan dikerjakan oleh manusia, maka sejatinya mempunyai kedudukan

47 Menurut Imam Al Qara>fi>y, hukum sebuah  sarana / alat yang digunakan dalam mencapai
tujuan,  berbanding lurus dengan hukum tujuan itu sendiri, baik hukum tersebut mengandung keharaman
ataupun kehalalan. Walaupun pada hakikatnya,  sarana / alat tersebut mempunyai kedudukan tempat yang
lebih rendah daripada suatu tujuan. (Lihat : Al Furu>q li al Qara>fi, juz II, hal. 451; Lihat juga: Imam
Syatibi, Al muwa>faqa>t, juz II, hal. 34-35).



hukum yang sama dengan pendahulunya (muqaddimah). Pemahaman ini

didukung oleh mayoritas ulama ushul fiqh dan kalangan Mu’tazilah.

2) Apabila sesuatu (syarat) tersebut tidak mungkin dan mampu bagi umat

manusia melaksanakan dan menghadirkannya, maka tidak ada kewajiban

bagi kita untuk melaksanakan. Pemahaman ini disanggah oleh beberapa

ulama yang meyakini, bahwa suatu kewajiban dapat dibebankan kepada

manusia, meskipun kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan oleh

manusia itu sendiri.48

Karya tulis yang berkenaan dengan permasalahan ini telah banyak juga dikaji,

baik dari akademisi kesehatan ataupun akademisi dalam bidang sosial dan keagamaan.

Kontribusi pemikiran tersebut yang dituliskan dalam beberapa buku serta diskusi yang

berlangsung, baik di tingkat daerah ataupun tingkat regional, di antaranya :

a. Kontradiksi dalam Kesehatan Reproduksi, karya Dr. Kartono Mohamad

b. Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender. Implementasi

Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo bagi Indonesia. Buku ini

merupakan hasil rekaman diskusi dua hari selama Seminar Nasional PPK-

UGM.

c. Keterlibatan Pria dalam Kesehatan Reproduksi Perspektif Islam, karya Hamim

Ilyas dkk.

B. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

48 Al Amidiy, Al Ih}ka>m fi> Us}u>li al Ah}ka>m, (Riyadh: Dar al Shumay’i, 2003), Cet I, Jilid
I, hal 150. Lihat juga : Al Zarkasyi, Al Bah}ru al Muh}i>t}, (Ghardaqah: Dar al S}afwah,1992) cet II, Jilid
I, hal. 299.



Berdasarkan hasil pencarian serta audiensi kepada beberapa instansi yang

terkait dengan masalah ini , belum terdapatnya penelitian yang sama dengan topik /

judul yang diangkat. Beberapa penelitian yang didapatkan oleh penulis adalah ;

1. Skripsi yang ditulis oleh: Dhian Rachmawati, “Hak-hak Reproduksi

Perempuan dalam Fiqh (Studi terhadap Hak Istri untuk Menolak Hubungan

Seksual dan Menentukan Kehamilan dalam Perspektif Gender)”, Skripsi

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: 2004.

Penelitian ini fokus pada dua persoalan, yakni bagaimana hak istri untuk

menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan di dalam fiqh serta

perspektif gender terhadapnya, yang mana hubungan seksual yang dikonstruki

fiqh sebagai kewajiban daripada hak.

2. Penelitian yang ditulis oleh : Nur Aini Fadhilah, “Implementasi Konsep

Kesetaraan Gender ( Studi Peran Suami dalam Kesehatan Reproduksi Istri di

Dusun Badegan Kabupaten Bantul ). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu

konstruksi sosial masyarakat Badegan terhadap implementasi gender serta

keterlibatan suami terhadap kesehatan reproduksi istri, rendahnya keterlibatan

dan peran suami terhadap kesehatan reproduksi istri.Selain itu, diperoleh

kesimpulan bahwa tanggung jawab kesehatan reproduksi secara keseluruhan

ditanggung oleh perempuan (istri). Keadaan ini berhubungan dengan

kepercayaan dalam masyarakat bahwa peran dan fungsi reproduksi yang

berhubungan dengan tubuh perempuan (istri) menjadi tanggung jawab

perempuan tanpa terlibatnya laki-laki (suami) dalam menjalankan peran dan

fungsi reproduksi. Keterbatasan pendekatan yang berfokus terhadap peran



serta dan tanggung jawab pasangan suami istri terhadap gender dan program

kesehatan reproduksi yang bersifat hubungan sosial.

3. Artikel yang ditulis oleh: Khoirudin Nasution, “Arah Pembangunan Hukum

Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif Dan Interkonektif Dalam

Membangun Keluarga Sakinah”. Menurut penulis, selama ini cakupan

bahasan Hukum Perkawinan Islam (Fikih Munakahat) terbatas hanya

membahas subjek-subjek perkawinan dan dengan pendekatan normatif (halal

dan haram). Padahal keberhasilan perkawinan untuk membangun keluarga

sakinah tidak cukup hanya dengan pengetahuan subjek perkawinan dan dengan

pendekatan normatif. Untuk mencapai tujuan perkawinan dibutuhkan

pengetahuan lain dan diperlukan juga pendekatan di luar pendekatan normatif.

Bahkan dengan pendekatan di luar normatif, dimungkinkan dapat mengungkap

rahasia di balik makna tersurat dari ritual perkawinan. Tulisan ini juga

mencoba menawarkan sejumlah subjek yang semestinya masuk dalam subjek

perkawinan Islam sebagai upaya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan dan

dapat terhindar dari perpecahan keluarga, dan di antara subjek dimaksud

adalah:

a. Ilmu Seksualitas dan ilmu-ilmu yang terkait.

b. Ilmu Kesehatan Reproduksi.

c. Ilmu Kesehatan dan Gizi Keluarga.

d. Ilmu Komunikasi antara anggota keluarga.

C. KONSEP OPERASIONAL



1. Kesehatan reproduksi menurut WHO (World Health Organization) dan

ICPD (International Conference on Population and Development) 1994 adalah:

Suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata

bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu hal yang berkaitan dengan

sistem kesehatan reproduksi.49

2. HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah nama virus pada manusia

yang menyebabkan AIDS, dikarenakan penurunan sistem kekebalan

tubuh manusia. AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah

Sindrom kumpulan dari berbagai gejala dan infeksi sebagai akibat dari

kerusakan spesifik sistem kekebalan tubuh karena infeksi HIV pada

manusia.50

3. Keluarga Sakinah adalah : perasaan  suasana tentram, damai, bahagia,

aman, dan sejahtera lahir juga batin dari setiap anggota keluarga.

Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan

penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari

kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai

keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.51

49 Dwi Maryanti, dkk., Loc. Cit
50 Husein Muhammad, dkk., Loc. Cit
51 Zaitunah Subhan, Loc. Cit


