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A. Latar Belakang Masalah  

Keluarga adalah merupakan suatu bagian terkecil dari masyarakat 

dengan hubungan kekerabatan yang sangat erat, keluarga terbentuk sebagai 

akibat adanya suatu perkawinan antara seseorang laki-laki dan perempuan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan adalah 

merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan perempuan 

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dalam terminologi sosial nikah dirumuskan secara berbeda-beda sesuai 

dengan perspektif dan kecenderungan masing-masing orang. Nikah dalam 

Islam juga bisa diartikan dengan akad atau ikatan lahir bathin di antara 

seorang laki-laki dan seorang wanita yang menjamin halalnya pergaulan 

sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan tujuan 

membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.  

Islam hadir untuk menyelamatkan dan membebaskan kaum perempuan 

dari kungkungan ketidakadilan. Alquran memberikan kepada kaum 

perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki. Contohnya dalam gugatan 

cerai, bukan hanya laki-laki saja yang berhak mengajukan gugatan cerai akan 
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tetapi perempuan juga berhak untuk mengajukan gugatan cerai.  Karena itu 

bertitik tolak dari pandangan ini kita bisa merumuskan nikah sebagai suatu 

perjanjian hukum yang memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan 

perempuan untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki bersama. Berdasarkan asas 

keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, persoalan hubungan-

hubungan seksual sesungguhnya dapat berlaku terhadap suami dan istri. Ibnu 

Abbas pernah mengatakan “aku suka berdandan untuk istriku seperti aku suka 

dia berdandan untukku” Ucapan ini mengandung arti  

bahwa suami dan istri perlu saling memberi dan menerima dalam suasana hati 

yang menyenangkan (www.rahima.or.id). 

Sesudah melangsungkan perkawinan pasangan suami istri ingin 

mendapatkan seorang anak. Tetapi kadangkala bila pasangan suami istri itu 

sudah mendapatkan anak dan tidak lagi  menginginkan anak maka salah satu 

cara agar kehamilan tidak lagi terjadi maka mereka mulai melaksanakan 

program KB (Keluarga Berencana). KB dapat bermakna tandzim an-nasl 

(pengaturan kelahiran) maupun tahdid an-nasl (birth control atau pembatasan 

kelahiran). Perbedaannya bisa kita lihat dalam pengertian Family planning, 

dimana KB berarti pasangan suami istri yang merencanakan secara kongkret 

mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut 

dengan gembira dan syukur sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka. 

Jadi, KB difokuskan pada perencanaan, pengaturan (tandzim an-nasl), dan 

pertanggungjawaban orang tua terhadap anggota keluarganya. Sedangkan 

istilah tahdid nasl (pembatasan kelahiran) akan memberikan asumsi yang 

negatif, padahal seperti tersebut di atas dalam niat menjalankan  KB jangan 

karena takut akan hamil lagi akan tetapi KB bertujuan agar adanya 

perencanaan, pengaturan (tandzim an-nasl), dan pertanggungjawaban orang 

tua terhadap anggota keluarganya (www.syariahonline.com).  

Dengan kemajuan teknologi keberhasilan sterilisasi telah mencapai 

99% dan ini adalah pengingkaran fungsi reproduksi dan sebuah tindakan 

mengubah kodrat ciptaan Allah. Bentuk lain yang juga dilarang adalah 

pembatasan kelahiran dengan cara aborsi (menggugurkan kandungan) dan 
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penundaan kawin sampai usia lanjut. Sedangkan secara prinsip, Nabi 

menganjurkan kita untuk punya banyak anak. Karena anak banyak 

mengandung makna dan tujuan berupa kekuatan, pengaruh dan ketahanan 

umat. Namun dalam hal ini Nabi mensyaratkan adanya sarana dan 

kemampuan menanggung biaya perkawinan, pendidikan dan perawatan anak 

sehingga mereka tidak menjadi jahat dan mengembangkan perilaku asosial. 

Dengan menjalankan syariat nabi yaitu menikah dan memiliki anak 

maka kita akan mendapatkan beberapa hikmah, yaitu kelanggengan jenis 

manusia dengan adanya keturunan dan populasi, terpeliharanya kehormatan, 

menentramkan dan menenangkan jiwa, mendapatkan keturunan yang sah, 

terjadinya kerjasama yang baik antara suami istri, dan mengembangkan tali 

silaturahmi. Sejak awal, Alquran sudah mewasiatkan untuk berbuat baik 

kepada orang tua, terutama kepada ibu. Penekanan akan penghormatan kepada 

ibu karena ibulah yang memang mengalami kesusahan terutama ketika 

mengandung dan melahirkan. Hal tersebut seperti dinyatakan Alquran:   

“Kami wasiatkan kepada manusia (untuk berbuat baik) kepada kedua orang 
tua, karena ibunya telah mengandungnya dengan penuh kesusahan di atas 
kesusahan dan menyusuinya selama dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan 
kedua orang tuamu, dan hanya kepada-Ku kamu akan kembali”. (QS. Luqman 
{31}ayat  412) 

 

Ayat di atas terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan yang juga 

merupakan bagian dari hak-hak perempuan. Dan seperti diketahui bersama 

bahwa hak-hak perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi manusia. Dari 

sini, menjelaskan persoalan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi 

perempuan menjadi sangat penting untuk dibicarakan di kalangan masyarakat 

luas, karena membicarakan ini berarti membedah juga persoalan-persoalan 

kemanusiaan. Kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung sampai hari 

ini di mana-mana dalam bentuk yang bermacam-macam; fisik, mental, dan 

seksual. Keadaan ini pada gilirannya menimbulkan akibat-akibat yang parah 

dan membahayakan bagi fungsi-fungsi reproduksi dan bagi tubuh mereka. 

Sebuah laporan internasional menyebutkan bahwa setiap tahun lebih dari 

setengah juta perempuan mati karena sebab-sebab yang berkaitan dengan 
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kehamilan dan melahirkan. Tujuh puluh ribu perempuan meninggal karena 

pengguguran atau keguguran. Tujuh juta bayi meninggal setiap tahun karena 

ibunya secara fisik belum siap melahirkan atau kurang mendapatkan 

perawatan obsterik yang memadai (Hak-hak Asasi Perempuan, Sebuah 

Panduan Konvensi-Konvensi Utama PBB Tentang Hak Asasi Perempuan, 

Yayasan Jurnal Perempuan, 2001 dalam www.rahima.or.id ) 

Data-data ini menjelaskan betapa rapuh dan rentannya kesehatan 

reproduksi perempuan. Dan ini berkaitan sangat erat dengan hak-hak 

reproduksi perempuan. Inti dari semua persoalan perempuan pada akhirnya 

berujung pada hak-hak perempuan yang berjalan secara timpang. Posisi 

perempuan secara sosial masih ditempatkan pada kondisi dan situasi yang 

tidak berdaya. 

Hamil pada satu sisi merupakan harapan yang membahagiakan isteri, 

tetapi boleh jadi pada sisi yang lain merupakan peristiwa yang tidak 

dikehendaki. Terlepas apakah kehamilan itu dikehendaki atau tidak, akan 

tetapi al-Qur’an menyatakan bahwa perempuan yang hamil selalu berada 

dalam kondisi yang sangat berat dan melemahkan. Tingkat kelemahan itu akan 

semakin besar menjelang saat melahirkan. Prof. Ida Bagus Gde Manuaba, 

SpOg menyebutkan sejumlah masalah gangguan kesehatan yang dialami 

perempuan yang hamil, antara lain morning sickness (sakit pada pagi hari), 

hipersalivasi (pengeluaran air liur), kram betis, varises, sinkope (pingsan) dan 

kaki bengkak (www.rahima.or.id). 

Sementara itu melahirkan bagi perempuan merupakan saat-saat paling 

kritis dalam kehidupannya. Resiko kematian seakan-akan benar-benar ada di 

hadapan matanya disebabkan banyak hal. Resiko yang diakibatkan oleh 

kehamilan dan melahirkan hanya dapat dirasakan oleh perempuan pemilik alat 

reproduksi. Resiko-resiko tersebut yang paling sering terdengar adalah 

pendarahan dan keguguran. 

 Alangkah sangat bijaknya pernyataan Nabi SAW yang menyatakan 

“Kesyahidan itu ada tujuh, selain terbunuh dalam perang sabilillah, orang 

yang mati karena keracunan lambungnya, yang tenggelam dalam air, yang 
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pinggangnya terserang virus, yang terkena lepra, yang terbakar api, yang 

tertimbun bangunan dan perempuan yang mati karena melahirkan”. (Hadits 

riwayat Abu Dawud, an-Nasai, Ibn Majah dan Ibn Hibban, lihat: al-Mundziri, 

at-Targhib wa at-Tarhib min al-Hadits asy-Syarif, II/335 dalam 

www.rahima.or.id). Dalam hal ini Nabi memberikan jaminan surga bagi 

perempuan yang mati karena melahirkan. Kedudukannya di hadapan Tuhan 

disamakan dengan prajurit di medan perang melawan musuh. Pernyataan Nabi 

tersebut tidak lain merupakan penghargaan yang tinggi bagi perjuangan 

perempuan yang mati karena melahirkan tetapi ada anggapan sebagian orang 

bahwa karena kematian syahid merupakan pahala yang besar dan ada jaminan 

masuk sorga, maka mereka kadang tidak perlu merasa harus memberikan 

perhatian yang sungguh-sungguh. Ini jelas merupakan anggapan yang tidak 

benar. Hasil penelitian para ahli kependudukan dan kesehatan reproduksi 

perempuan menunjukkan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan benar-

benar merupakan pembunuh utama kaum perempuan usia subur. Keadaan 

inilah yang menjadikan Indonesia menduduki rangking pertama di Asia 

Tenggara dan keempat di Asia Pasifik. 

Mengingat hal ini, maka sangat masuk akal dan sudah seharusnya 

mendapat pertimbangan kita semua terutama para suami jika perempuan 

mempunyai hak atau pilihan menolak untuk hamil jika ada alasan yang 

membenarkannya. Demikian juga dalam menentukan jumlah anak yang 

diinginkannya. Tidak seorangpun mengingkari bahwa di dalam perut 

perempuan-lah kandungan itu cikal-bakal manusia berada dan meskipun ada 

peran laki-laki bagi proses pembuahan, tetapi perempuan-lah yang merasakan 

segala persoalannya. Walaupun terdapat kontroversi mengenai siapa yang 

memiliki hak atas anak tetapi mayoritas ahli fiqh menyatakan bahwa anak 

adalah hak ayah dan ibunya secara bersama-sama, karena keberadaannya 

merupakan hasil kerjasama keduanya. Oleh karena itu untuk memutuskan 

kapan mempunyai anak dan berapa anak yang diinginkannya seharusnya juga 

menjadi hak istri, dan harus dibicarakan secara bersama-sama. Dan dari sini 

juga memungkinkan meningkatkan daya tahan para istri atau para ibu 
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sehingga kerentanan pada masa kehamilan dan melahirkan bisa diperkecil 

sehingga kematian karenanya juga bisa diminimalisir. 

Bila pasangan suami istri ingin mengontrol kehamilannya maka dapat 

dilakukan melalui cara-cara dan alat-alat sebagaimana diatur dalam program 

Keluarga Berencana. Ia dapat menggunakan cara pantang berkala, ‘azl 

(sanggama terputus) atau dengan alat-alat kontrasepsi lain yang disediakan. 

Dalam hal penggunaan alat-alat kontrasepsi ini istri juga berhak menentukan 

sendiri alat yang sesuai dengan kondisinya. Untuk hal ini adalah logis jika dia 

juga berhak untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan yang jujur dari 

pihak-pihak yang ahli mengenainya, seperti dokter atau petugas kesehatan. 

Apabila dia tidak memiliki pengetahuan mengenai alat-alat kontrasepsi yang 

sesuai dengan tubuhnya, maka adalah kewajiban dokter atau petugas yang 

ditunjuk bagi keperluan untuk memberikan yang terbaik baginya. 

Permasalahannya tidak selesai begitu saja karena hal ini masih 

merupakan hal yang benar-benar baru dalam Islam maka Alquran dan 

Alhadist belum mengaturnya sesuai dengan aturan hukum Islam yang berlaku, 

bila ada suatu hal yang belum ada pengaturannya dalam Alquran  dan Alhadist 

maka umat Islam wajib mencari hukumnya dengan cara Ijtihad. Akan tetapi 

yang diperbolehkan melakukan Ijtihad hanyalah orang-orang tertentu saja 

yaitu orang yang benar-benar sudah paham dengan hukum Islam baik Alquran 

maupun Alhadist. Dimana ketentuan tersebut haruslah dengan adanya 

persetujuan dari berbagai pihak bahwa orang tersebut adalah orang yang sudah 

benar-benar layak untuk menjadi seseorang yang melakukan Ijtihad. 

Penggunaan alat kontrasepsi belum diatur semuanya secara jelas dalam 

kitab-kitab fiqih dimana kita bisa merujuk untuk mengambil hukumnya. Hal 

ini bukan karena keteledoran para ahli fiqih yang menyusunnya , melainkan 

karena alat-alat kontrasepsi itu pada zaman Nabi belum ada dimana pada 

zaman Nabi yang dikenal hanyalah ‘azl (sanggama terputus). Maka diperlukan 

Ijtihad, yang sebaiknya dilakukan secara Jama’i (kolektif) oleh lembaga atau 

organisasi ilmiah. Karena jika tidak maka umat akan terombang-ambing 

diantara pendapat-pendapat pribadi para ulama. 
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Lebih dari itu, ini adalah persoalan medis. Seorang Faqih (ahli hukum 

Islam) tidak bisa memberikan fatwa sebelum ginekolog (dokter ahli 

kandungan) memberikan penjelasan mengenai masalah ini kepadanya. Karena 

itu jawaban para Faqih tersebut masih merupakan pendapat yang harus selalu 

dikaji terus-menerus kepada para ahli ilmu hukum Islam lain untuk  secara 

argumentatif ditetapkan, ditolak, atau direvisi.    

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk 

mengkaji secara lebih mendalam tentang hukum yang diberikan oleh para 

Faqih terhadap persoalan mengenai penggunaan kontrasepsi agar lebih terarah 

dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan dan apa sajakah yang 

diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan mengenai penggunaan 

kontrasepsi  dari sudut hukum Islam dalam sebuah penulisan hukum dengan 

judul “PENGGUNAAN KONTRASEPSI BAGI PASANGAN SUAMI 

ISTRI YANG SAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. 

  

B.  Pembatasan Masalah  

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang obyek yang 

menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) ini serta untuk 

menghindari perluasan dan bahkan pengkaburan masalah sebagai akibat 

luasnya ruang lingkup permasalahan tentang aturan hukum Islam yang dipakai 

dalam menentukan permasalahan mengenai penggunaan kontrasepsi, 

disamping berbagai keterbatasan penulis, maka dalam penelitian ini penulis 

membatasi masalah pada Ijtihad yang dilakukan para Faqih terhadap 

persoalan mengenai penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan suami istri 

yang sah dan metode kontrasepsi apa yang diperbolehkan dan yang tidak 

diperbolehkan dalam hukum Islam. 

 

C. Perumusan Masalah  

Untuk dapat memperjelas pembahasan permasalahan pada penelitian ini 

agar lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, 

maka perlu untuk dirumuskan permasalahan  yang akan dibahas.  
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Adapun perumusan masalah yang  akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana penggunaan kontrasepsi bagi pasangan suami istri yang sah 

ditinjau dari perspektif hukum Islam? 

2. Metode kontrasepsi apa saja bagi pasangan suami-istri yang diperbolehkan 

dan yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam ? 

 

D.  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai agar suatu 

penelitian memberikan arah sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan 

pada rumusan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1.   Tujuan Obyektif 

a.  Untuk mengetahui dan memahami tentang hak reproduksi wanita dalam 

kehamilan  

b. Untuk mengetahui penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan suami 

istri ditinjau dari perspektif Hukum Islam. 

2.   Tujuan Subyektif 

a. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan 

dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 

Maret. 

b. Untuk menambah kekayaan wacana dalam dunia Hukum Islam, 

khususnya Hukum Kedokteran Islam. 

c. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman akan arti 

pentingnya Ilmu Hukum dalam teori dan praktek. 

 

E.  Manfaat Penelitian  

Dalam setiap penelitian selain ada beberapa tujuan yang akan dicapai, 

maka ada beberapa kegunaan yang dapat diperoleh sebagai manfaat dari 

penelitian tersebut. 

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini adalah : 
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1.   Manfaat Teoritis 

a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu 

Hukum dan lebih khusus lagi di bidang hukum Islam. 

b. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan tentang penggunaan 

alat kontrasepsi dipandang dari perspektif hukum Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran yang 

jelas dan referensi kepada semua pihak  tentang penggunaan 

kontrasepsi bagi pasangan suami istri dan bagaimana hukum Islam 

mengaturnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan  masukan dan 

sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta 

dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mendapatkan 

pengetahuan mengenai penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan 

suami istri. 

F.  Metode Penelitian  

Pengertian metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk 

mencapai suatu maksud (Poerwodarminto, 1976: 64). Penelitian merupakan 

kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran 

suatu pengetahuan yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis sesuai dengan 

pedoman penulisan suatu karya ilmiah. Metode merupakan suatu unsur yang 

mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

(Soerjono Soekanto, 1986: 7). 

Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan adalah (Soejono & Abdurrahman, 2003: 45):  

a. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau 

melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lengkap. 

b. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang 

belum diketahui. 

c. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian 

interdisipliner. 
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d. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan 

pengetahuan mengenai masyarakat  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi: 

 

 

 

 

 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian 

hukum normatif atau doktrinal dalam hal ini penulis tidak perlu mencari 

data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data 

sekunder dan menganalisanya dalam suatu rangkaian hasil penelitian. 

Penelitian hukum normatif atau doktrinal merupakan salah satu  jenis 

penelitian kepustakaan yaitu dalam penelitian ini penulis mencari dan 

mendapatkan data yang diperoleh dari sumber kedua, diantaranya yaitu 

buku-buku referensi penunjang Hukum Islam, makalah seminar, dan 

sumber pustaka lainnnya tentang penggunaan alat kontrasepsi. 

sumber pencarian data berasal dari berbagai instansi/lembaga/pusat-

pusat informasi dan dokumentasi lain yang memiliki kapasitas untuk 

menyediakan bahan-bahan tersebut yaitu:Perpustakaan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta (UNS),  perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta (UNS), perpustakaan dan pusat studi lainnya, dan 

sumber-sumber lain yang representatif untuk mendukung kesempurnaan 

dan kelengkapan data. 

2. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu berupa data yang diperoleh dari sumber kedua, diantaranya yaitu 

buku-buku referensi penunjang Hukum Islam, makalah, dan sumber 

pustaka lainnya tentang penggunaan alat kontrasepsi. 

3. Sumber  Data 
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Dalam penelitian hukum normatif doktrinal dipergunakan data yang 

bersifat sekunder. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

bahan kepustakaan, adapun bahan sekunder yang dibutuhkan adalah: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum Primer  adalah bahan hukum yang mengikat secara 

langsung bagi umat Islam yaitu kitab suci Alquran dan bahan hukum 

yang mengikat secara langsung bagi Umat Islam di Indonesia yaitu 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer yaitu buku-buku, majalah-majalah, 

karya ilmiah, hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan 

permasalahan. Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

data sekunder adalah menggunakan studi pustaka yang didapat melalui 

Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS),  

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 

(UNS), Perpustakaan dan pusat studi lainnya, dan sumber-sumber lain 

yang representatif untuk mendukung kesempurnaan dan kelengkapan 

data. 

c.   Bahan Hukum tersier 

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: kamus 

hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan bahan hukum lainnya yang 

memberikan petunjuk dalam penelitian ini. 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan 

yang penulis teliti, penulis menggunakan tehnik studi kepustakaan, yaitu 

dengan pengumpulan data dengan memanfaatkan bahan-bahan 

kepustakaan seperti buku-buku referensi Hukum Islam, makalah seminar, 

dan sumber pustaka lainnya yang berkaitan erat dengan masalah yang 

sedang diteliti  serta menganalisis sumber penunjang lainnya.  
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5. Tehnik Analisis Data 

Dalam setiap penelitian diperlukan tehnik analisis data yaitu sebagai 

wujud pemakaian metode ilmiah dalam penelitian yang dilakukan. Tahap 

analisis data dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk mencari  dan 

menemukan sebab musabab permasalahan yang diteliti (Bambang 

Sunggono, 2003: 27)   Semua kejadian harus dicari sebab akibatnya 

dengan menggunakan analisis yang tajam. 

Dalam proses analisa data penelitian, langkah pertama yang 

dilakukan setelah pengumpulan data Dalam proses analisa data penelitian, 

langkah pertama yang dilakukan setelah pengumpulan data telah selesai, 

maka peneliti meneliti  kembali data yang telah didapat apakah telah 

lengkap ataukah masih diperlukan lagi penambahan pencarian data yang 

diperlukan.  

Langkah kedua melakukan analisa data yang ada dan 

dikomparasikan dengan landasan teori dari prinsip, yaitu prinsip hukum 

Islam. Setelah ditemukan sinkronisasi antara data dan landasan teorinya. 

Langkah ketiga kemudian data diolah dan dianalisis kembali agar 

nantinya data tersebut dapat menjawab segala permasalahan yang timbul 

dalam penelitian. 

Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis secara kualitatif dengan pola pikir induktif dengan cara bertitik 

tolak kepada hal-hal yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan 

umum atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal khusus tersebut. 

(Soerjono Soekanto, 1986 : 126). 

Dengan kata lain tehnik analisis secara kualitatif artinya data yang 

didapat hanya sedikit dan hanya berwujud kasus saja dimana penulis tidak 

menggunakan data-data statistik. Proses analisis ini dilakukan dengan 

teknik analisis data yang bersifat content analysist yaitu tahap 

pendiskripsian secara rinci sifat, ciri, dan substansi data serta konteksnya, 

kemudian menggunakan metode induksi yang kemudian ditarik suatu 

kesimpulan.   
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F. Sistematika Skripsi  

Penulisan Hukum (skripsi) ini terbagi dalam empat bab yang setiap 

bab terbagi dalam  sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metodologi penelitian, jadwal penelitian dan 

sistematika penelitian hukum (skripsi). 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas mengenai yang pertama 

mengenai  tinjauan umum tentang apa yang dimaksud dengan 

pengertian kontrasepsi dan kelebihan dan kekurangan resiko dari 

tiap-tiap metode kontrasepsi. Kedua membahas mengenai  Hukum 

Islam yaitu pengertian Hukum Islam, sumber-sumber Hukum 

Islam, asas Hukum Islam, dan tujuan Hukum Islam. 

BAB III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini yang  pertama akan membahas mengenai 

bagaimana penggunaan kontrasepsi bagi pasangan suami-istri yang 

sah ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Kedua membahas 

mengenai metode kontrasepsi apa yang diperbolehkan dan yang 

tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam.  

BAB IV.  PENUTUP 

Dalam bab ini terbagi dalam dua bagian, yaitu kesimpulan dan 

saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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