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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam tidak menginginkan pemeluknya memiliki generasi  atau keturunan

yang lemah, tidak saja lemah iman, lemah ekonomi tapi juga tidak menginginkan

lemah dalam masalah fisik. Begitu juga suatu bangsa menginginkan anak bangsanya

memiliki kecerdasan dan kebugaran fisik.

Bagi orang tua melihat buah hatinya tumbuh dengan sehat dan segar

merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Untuk mendapatkan semua itu berbagai

upaya dilakukan agar anak tumbuh dengan sehat baik jasmani maupun rohani. Di

dalam tubuh yang sehat terdapat akal yang sehat pula, demikian kata-kata yang sering

diucapkan oleh kaum cendekia.1

Di dalam al-Qur’an ada beberapa ayat yang menganjurkan kepada para ibu

yang melahirkan untuk memberikan ASI kepada anaknya, bahkan dianjurkan untuk

menyusui hingga sang anak berumur dua tahun, sebagaimana yang dijelaskan dalam

surah al-Baqarah ayat 233 Allah memberi sinyal pada ibu yang melahirkan untuk

memberikan air susu ibu pada anaknya.

1Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar  Baru, 2001), hlm 30
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Melihat sepintas lalu dari ayat tersebut kelihatnya memberikan susu ibu

kepada anaknya merupakan sesuatu yang penting, bahkan kalau dirujuk kembali pada

syirah Rasulullah saw, ketika masa bayinya juga diberi susu ibu walaupun bukan ibu

kandungnya.2

Kebutuhan nutrisi bayi sampai usia 6 bulan dapat dipenuhi hanya dengan

memberikan air susu ibu (ASI) saja atau yang di  kenal sebagai “ASI ekskusif”. ASI

eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan tambahan lain pada bayi berumur 0-6

bulan. Bayi tidak diberikan apa-apa, kecuali makanan yang langsung diproduksi oleh

ibu karena bayi memperoleh nutrisi terbaik melalui ASI.3

Meskipun kasiat ASI begitu besar, namun tidak banyak ibu yang mau atau

bersedia memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan seperti yang disarankan

organisasi kesehatan dunia. Ada banyak manfaat yang terkandung dalam ASI. Oleh

karena itu, tidak ada alasan apa pun bagi ibu untuk tidak menyusui. Pemberian ASI

merupakan hak anak sehingga jika ibu menolak melakukannya maka ia telah

menelantarkan anaknya sendiri.4

2M.Ali Hasan, Masail Fiqiyah al-Hadisah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam,
(Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hlm 193

3Nurheti Yulianti, Keajaiban ASI Makanan Terbaik Untuk Kesehatan Kecerdasar dan kelincahan
si kecil, (Yokyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm 1

4 Ibid,  hlm 3
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Melihat pada perkembangan dan kemajuan dunia yang semakin hari semakin

pesat, manusia berlomba untuk menggapai keduniaan, bekerja dan bekerja berpacu

dengan masa, mereka selalu menginginkan segala sesuatu secara instan dan tidak

membebani, termasuk juga ibu menyusui.

Saat ini tampaknya banyak ibu muda yang memilih untuk memberikan susu

formula dibandingkan memberikan ASI pada buah hati mereka. Banyak hal yang

menyebabkan mereka terpaksa memilih susu formula daripada memberikan ASI yang

notabene lebih memiliki banyak keunggulan dibanding susu formula paling baik

sekalipun.5

Sudah banyak wanita yang bekerja.Seringnya, segera setelah melahirkan

mereka harus kembali bekerja sehingga mereka kesulitan untuk memberikan ASI

eksklusif.Salah satu asalan mereka adalah sibuknya pekerjaan.Selain itu para ibu

banyak yang menganggap susu formula menawarkan kenyamanan bagi orang tua atau

pengasuh karena mereka dapat memberikan susu pada si kecil kapan saja. Bayi tidak

perlu menunggu ibunya untuk mendapat asupan makanan.Jadi bayi dapat berbagi

tugas menyusui dengan anggota keluarga lainnya.6

5Ariani, Ibu Susui Aku Bayi Sehat dan Cerdas Dengan ASI, ( Bandung: Khazanah Intelektual,
2009), hlm 39

6Ibid, hlm 195
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Ketika si ibu memberikan susu formula pada si bayi, berarti si ibu tidak perlu

berada di dekat si kecil setiap waktu, sehingga Ibu memiliki waktu yang lebih untuk

menyelesaikan urusan lainnya seperti urusan pekerjaan di kantor atau urusan rumah

tangga. Susu formula memberikan fleksibilitas bagi para ibu,selain itu susu formula

lebih sulit untuk dicerna dibandingkan dengan ASI. Hal ini berarti bayi  akan merasa

kenyang lebih lama ketika minum susu formula. Pada akhirnya si kecil akan sedikit

lebih jarang menyusu dibandingkan bayi yang diberikan ASI eksklusif.Disamping itu

Ibu menyusui memang harus berhati-hati terhadap makanan yang dikonsumsi karena

dapat mempengaruhi rasa dan kandungan ASI. Dengan memberikan susu formula,

ibu tidak perlu susah payah diet. Ini lah diantara beberapa alasan seorang ibu

memberikan anaknya susu formula.7

Seperti yang telah di maklumi, al-Qur’an merupakan pedoman hidup bagi

umat manusia khususnya umat Islam, di dalamnya terkandung berbagai petunjuk

untuk kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun diakhirat.Baik berkaitan

dengan jasmani maupun rohani.Salah satu yang berkaitan dengan jasmani adalah

masalah kesehatan, dalam hal ini Allah menginginkan manusia hidup sehat, dengan

jalan melimpahkan berbagai rezki untuk dijadikan asupan makanan sejak lahir sampai

berakhirnya masa kehidupan.Bagi manusia yang baru lahir Allah memberi petunjuk

agar ibu memberikan susunya pada bayi yang dilahirkan sampai masa tertentu. Hal

7Marmi, ASI saja Mama Berilah Aku ASI Karena Aku Bukan Anak Sapi, ( Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2002), hlm 28
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ini dijelaskan melalui al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 233. Bahkan dalam surah al-

Nisa ayat 23, ada indikasi untuk menyusukan bayinya pada orang lain yang dikenal

dengan ibu radha’ah.8

Kelihatannya dalam masalah menyusukan bayi, al-Qur’an memandang

sebagai suatu yang urgen, bahkan tidak boleh menyapihnya dengan sekehendak hati,

perlu dimusyawarahkan antara suami isteri, sebagaimana dijelaskan pada surah al-

Baqarah ayat  233. Sementara suami berkewajiban mencarikan nafqah yang baik bagi

isteri agar dapat memproduksi air susu ibu yang berkualitas.9

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan di atas, penulis ingin

membahas tentang sejauh mana urgensi penyusuananak bayi baik ditinjau menurut al-

Qur’an maupun dalam pandangan ilmu pengetahuan atau sains dengan judul ”Radha’

Menurut al-Qur’an dan Sains (Studi Analisis Tematik).”

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa hal yang menjadi inspirasi penulis untuk memilih judul ini

sebagai objek penelitian dalam karya tulis, diantaranya:

1. Banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang khasiat atau manfaat  dan

dampak yang ditimbulkan dari menyusukan anak dengan ASI

sehinggatidak sedikit para ibu yang menukar dengan susu formula yang

8Abdul Majid bin Aziz al-Zindani dkk, Mukjizat al-Qur’an dan as-Sunnah Tentang IPTEK. Jlid
II, ( Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm 238

9Ibid, hlm 240
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dianggap lebih baik untuk pertumbuhan bayi padahal ada beberapa ayat

yang menjelaskan tentang anjuran  kepada seorang ibu untuk menyusui

bayinya.

2. Walaupun al-Qur’an tidak secara khusus menjelaskan secara rinci tentang

radha’, tetapi penjelasan mengenai hukum yang timbul dari penyusuan ini

telah di jelaskan, namun penyebab sesusuan menjadikannya mahram

seseorang itu perlu diteliti, baik menurut mufassir maupun para saintis.

3. Sepanjang penulis ketahui permasalahan tentang susu ibu telah banyak

ditulis, namun penulis belum menemukan tentang penyusuan menurut al-

Qur’an kemudian dikaitkan dengan sains.

C. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Radha’ Dalam al-Qur’an dan Sains (Stadi Analisis

Tematik)”. Agar tidak terjadi kesalahpamahan bagi pembaca, maka istilah-istilah

dalam pembahasan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Radha’ berarti menyusu dari seorang ibu serta meminum susunya,

sedangkan berdasarkan pengertian syar’i berarti sampainya air susu dari

seorang wanita ke dalam perut seorang bayi dengan syarat tertentu.10

2. Secara terminologi al-Qur’an didefinisikan sebagai kalam Allah yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantaraan Jibril, yang

10Zallum Abdul Qadim, Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam,
(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 120.
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tertulis pada mushhaf secara mutawatir menjadi petunjuk bagi manusia

dan membacanya adalah ibadah.11

3. Sains berasal dari bahasa latin scientia yang berarti “pengetahuan” atau

mengetahui. Sains adalah ilmu pengertian yang mempelajari berbagai

fenomena alam sehingga rahasia yang dikandungnya dapat  diungkap dan

dipahami.12

D. Batasan dan Rumusan Masalah

Mengingat redaksi ayat al-Qur’an yang menggunakan kata radha’  berjumlah

7 ayat, maka perlu dilakukan pembatasan. Karena salah satu aspek penelitian

difokuskan untuk mengetahui penggunaannya dalam ayat-ayat al-Qur’an. Maka ayat-

ayat yang diteliti hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan anjuran menyusui.

Agar tulisan ini lebih terfokus, maka penulis membatasi permasalahannya

pada ayat 233 surah al-Baqarah, ayat 23 surah al-Nisa’ surah al-Qashash ayat 7 dan

12, dan surah at-Thalaq ayat 6 yang membahas tentang radha’.

Untuk menindaklanjuti batasan di atas, maka rumusan masalahnya adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan penyusuan

(Radha’) dalam al-Qur’an.

2. Bagaimana pandangan para ilmuan atau saintis tentang radha’.

11 Subhi Shalih, Mabahits fi ‘Ulumul Qur’an, (Beirut: Alam Kutub, 1985), hlm 8
12Bagod Surjadi dan Siti Laila, Biologi Sains dalam Kehidupan, cet 1 (Yudhi Tira, 2006),hlm

3
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Pertama,tujuan

umum. Kedua,tujuan khusus. Tujuan umum yaitu: untuk menjawab serta

mengungkap rahasia yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sains tentang kalimat

radha’.

Tujuan khusus yaitu:

1. Mengungkapkan penafsiran ulama tentang ayat-ayat radha’.

2. Mengungkapkan apa yang ditimbulkan akibat dari radha’.

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

1. Penulis sendiri untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang radha’

menurut mufassir dan sains.

2. Diharapkan sebagai bahan masukan pada para Mahasiswa dalam pelaksanaan

kajian al-Qur’an, khususnya mahasiswa jurusan tafsir hadis.

F. Tinjauan Pustaka

Masalah Radha’ (Penyusuan) ini sudah banyak dijelaskan oleh para ahli,

meskipun belum dilakukan penelitian secara akademis atau analisa ilmiah. Diantara

buku-buku yang sudah membahas tentang masalah ini adalah:

1. Marzuki Wahid dalam bukunya Modul Dawrah Fiqh Perempuan di dalamnya

membahas ajaran “penyusuan anak” (ar-radha’ah) secara eksplisit dan tegas

dikemukakan di dalam kitab suci al-Qur’an dan kemudian mendapatkan

penjelesan dari hadis Nabi saw. Namun sebagaimana umumnya ayat dalam al-
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Qur’an, ajaran itu masih membuka ruang interpretasi (tafsir) yang lulus.

Hampir semua kitab fiqh dari berbagai mazhab  membahas topik ar-radha’ah

dalam pasal tersendiri di bawah pembahasan bab “nikah”. Namun,

pembahasan mereka umumnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama,

pembahasan tentang teknis penyusuan yang menyebabkan  menjadi

“mahram”(haram di nikahi). Kedua, pembahasan mengenai upah penyusuan

di antara pihak-pihak terkait. Sementara posisi persusuan sebagai hak anak

(haqq ar-radhi) untuk menjamin kesehatan dan cara hidup yang baik, serta

perlindungan kesehatan bagi ibu yang menyusui ( haqq murdhi’ah ) belum

banyak disinggung bahkan terkesan  “tak difikirkan” (alla mufakkira  fih

i’impense).

2. Muhammad Bagir dalam bukunya Ar-Radha’ (Hukum Persusuan)

menjelaskan adanya pertalian persusuan (radha’ah) antara seorang laki-laki

dan seorang perempuan menjadikan perempuan itu mahram bagi si laki-laki

(yakni haram di nikahi oleh laki-laki yang sepersusuan dengannya), sama hal

nya seperti mahram dalam pertalian nasab, sebagaimana yang telah diuraikan

di atas.

Oleh sebab itu, seorang perempuan yang pernah menyusui seorang anak laki-

laki (dengan memenuhi persyaratan persusuan sempurna yang akan dijelaskan

kemudian) dianggap sama seperti ibu kandungnya sendiri (yakni menjadi

mahram bagi anak laki-laki yang disusuinya tersebut dan karenanya haram
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pula di nikahi  olehnya).  Demikian pula saudara perempuan sepersusuannya

serta semua perempuan yang haram dinikahinya disebabkan adanya pertalian

nasab  dengan ibu susuannya itu.

3. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan dalam bukunya Fatwa-Fatwa Kontemporer

3 mengenai makna radha’ (penyusuan) yang menjadi acuan Syara’ dalam

menetapkan pengharaman (perkawinan), menurut Jumhur Fuqoha termasuk

tiga orang Imam Mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam

Syafi’i ialah segala sesuatu yang sampai ke perut melalui kerongkongan atau

lainnya dengan cara menghisap atau lainnya, seperti dengan al-wajur (yaitu

menuangkan air susu lewat mulut ke kerongkongan), bahkan mereka samakan

pula dengan jalan as-sa’uth yaitu menuangkan air susu ke hidung (lantas ke

kerongkongan), dan ada pula yang berlebihan menyamakannya dengan

suntikan lewat dubur (anus).

4. Husayn Ansarian, dalam bukunya Membangun Keluarga yang Dicintai Allah:

Bimbingan Lengkap Sejak Pra Nikah Hingga Mendidik Anak, membahas perbedaan-

perbedaan pandangan antar imam madzhab mengenai  pengertian radha’.

5. Ariani, dalam bukunya Ibu Susui Aku. Bayi Sehat dan Cerdas dengan ASI,

menerangkan akan pentingnya   ASI sebagai penyedia alami dan paling sempurna

dan sangat berpengaruh pada perkembangan bayi dan jauh lebih baik dari pada susu

formula.
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6. Michael J  Gibney. Dkk, dalam buku Gizi Kesehatan Masyarakat, memnerangkan

bahwa pemberian ASI ekslusif juga member dampak pada psikologis  bayi dan juga

mempererat hubungan emosional dengan sang ibu.

Namun dari buku-buku yang ada, penulis belum menemukan pembahasan yang

mendalam mengenai masalah radha’ dalam al-Qur’an yang dipadukan dengan pembahasan

dari sudut pandang sains. Maka disini penulis merasa perlu memberikan pembahasan yang

berbeda, yaitu dengan meninjau masalah radha’ dari prespektif al-Qur’an dan kemudian

melihatnya dari sudut pandang sains, lalu kemudian menemukan korelasi antara keduanya.

G. Metode Penelitian

Penelitian tafsir ini memakai metode tafsir maudhu’i. Yaitu mengumpulkan

tema-tema yang berkaitan dengan yang diteliti. Kemudian mengikuti langkah-

langkah metode yang ditempuh sesuai dengan metode maudhu’i. Penelitian ini

bersifat Library Research (Penelitian Pustaka), yaitu mengadakan penyelidikan dari

berbagai literatur yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan diteliti,

menggunakan beberapa langkah sebagai syarat dalam pengambilan keputusan

berdasarkan data-data yang kongkret.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah al-Qur’an al-

Karim, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Maraghi. Dan Tafsir al-Mishbah Sedangkan

data sekundernya adalah, Kandungan ASI Beda Kebutuhan Beda Komposisinya,

ASI Untuk Kecerdasan Bayi, Bayi Sehat dan Cerdas Dengan ASI, Berilah Aku ASI
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Karena Aku Bukan Anak Sapi dan berbagai buku-buku lain yang berkaitan dengan

yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data digunakan

metode maudhu’iadalah sebagai berikut:

a. Menentukan topik

b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik

c. Menerangkan urutan-urutan ayat, asbabun nuzul dan mendahulukan ayat-ayat

makkiyah dan madaniyyah

d. Menjelaskan makna dan tujuan, kemudian diuraikan dengan sempurna..

3. Analisa Data

Data yang telah disusun, diklasifikasi sesuai dengan permasalahan.

Penganalisaan data dipakai metode deduktif.13

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, masing-masing

bahasan akan diatur dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latang belakang

masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah,

13 Deduktif adalah cara berfikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik
kesimpulan.
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tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang Radha’ dan sains, yaitu mencakup:

pengertian radha’, kata radha’ dalam al-Qur’an, pendekatan al-Qur’an terhadap

Sains, posisi Sains dan urgensinya dalam Islam pengertian Sains.

Bab ketiga, berisi tentang penafsiran ayat-ayat yang berkenaan dengan radha’.

Bab keempat, yaitu analisis yang mencakup korelasi antara sains dan al-

Qur’an dalam memandang permasalahan radha’.

Bab kelima, merupakan bab penutup, kesimpulan dan saran.


