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ABSTRAKSI 

Mustafidha, Nila. NIM. 210 111 031, 2015, “Pandangan Kyai Dan Jamaah Ldii 

Terhadap Keluarga Berencana Di Desa Karanglo-Lor Kecamatan 

Sukorejo”.Skripsi. Jurusan Syari‟ah, Program Studi Ahwal Syahsiyah, STAIN 

Ponorogo. Pembimbing Ridho Rokamah, MSi. 

Kata Kunci :KeluargaBerencana, LDII. 

Masalah KB merupakanhal yang sudahumumsekali di masyarakat, tujuan KB 

bukanhanyasemata-matauntukmengaturkelahiran, tetapijugamenciptakankeluarga yang 

bahgiadansejahtera.Upayapengaturankelahiranmenujupadakeluargakecil, sehat, 

bahagiadansejahtera yang ideal yang 

memungkinkankebahagiaandankesejahteraankeluargasertamasyarakat.KB 

didasarkanataskesadaran, sertatanggungjawabdansukareladenganmemperhatikannilai-

nilai agama serta moral, sosialdankesusilaan.Namunfakta yang ditemukandalamjama‟ah 

LDII melarangmelakukan 

KB.Faktatersebutmenarikperhatianpenulisuntukmengkajinyadalamsebuahpenelitianberbe

ntukskripsi.Adapunrumusanmasalahdaripenelitianiniadalah1.Bagaimana 

PandanganKyaidanJama‟ah LDII terhadapprinsip-prinsipKeluargaBerencana (KB) 

?2.BagaimanaArgumentasiKyaidanJama‟ah LDII terhadappelaksanaan KB di 

Desakaranglo-lor? 

Penelitianinidilakukandenganmetodefield research 

(penelitianlapangan).Pengambilan data 

Dalampenelitianinidiperolehdenganmenggunakanmetodewawancaraatauinterview yang 

dilakukandenganparaKyaidanJamaah LDII di desaKaranglolor, KecSukorejo. 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, pertamapendapat dari Kyai dan 

Jama‟ah tidak sejalan dengan fiqih maupun peraturan di Indonesia mengenai KB, 

mereka berpendapat bahwa KB itu dilarang dalam agama karena sama saja 

memutus keturunan dan hukumnya haram, mereka juga berpendapat bahwa 

zaman sekarang tujuan dari para perempuan ber-KB  dengan maksud 

berkonsentrasi dalam berkarir atau supaya hidup senang tanpa ada banyaknya 

keturunan. Sedangkan tujuan dari dibentukknya progam KB oleh pemerintah 

bukan hanya semata-mata untuk mengatur kelahiran, tetapi juga menciptakan 

keluarga yang bahgia dan sejahtera. Upaya pengaturan kelahiran menuju pada 

keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera yang ideal yang memungkinkan 

kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat. KB didasarkan atas 

kesadaran, serta tanggung jawab dan suka rela dengan memperhatikan nilai-nilai 

agama serta moral, sosial dan kesusilaan. Para jumhur ulama‟ pun membolehkan 

melakukan pengaturan kelahiran.KeduaArgumentasi terhadap pelaksanaan KB 

bahwa para Kyai dan jama‟ah LDII mempunyai kekhawatiran akan berkurangnya 

umat islam di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, 

dengan berkuranganya umat Islam akan berdampak berkurangnya semangat jihad. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Keluarga merupakan unit atau persekutuan terkecil dari 

masyarakat, dari unit ini  berkembang menjadi unit yang lebih besar yang 

disebut suku, marga, kabilah dan komunitas masyarakat lainnya. 

Selanjutnya kesatuan suku-suku tersebut akan membentuk persekutuan 

besar menjadi sebuah bangsa. Apabila sebuah keluarga atau rumah tangga 

itu tertib dan teratur, maka bentuk suatu masyarakat itupun akan tertib dan 

teratur pula, demikianpun sebaliknya.
1
 

 Setiap keluarga mempunyai cita-cita menjadi keluarga yang 

sejahtera, ajaran Islam memberi perhatian besar terhadap penataan 

keluarga, mulai dari persiapan pembentukan keluarga sampai penguraian 

hak dan kewajiban setiap unsur  didalamnya.  

 Perhatian besar dalam ajaran Islam terhadap penataan keluarga itu 

salah satunya berupa keluaraga berencana atau disingkat KB. Keluarga 

berencana adalah Mengatur dan merencanakan jarak kehamilan istri 

dengan menggunakan alat pencegah kehamilan.
2
 Gerakan KB merupakan 

salah satu kegiatan pokok untuk mewujudkan upaya penurunan angka 

                                                           
1
 Irma Nuraini, Keluarga Berencana Berkeadilan Gender, (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2013),  1 
2
 Rumah Sakit Islam Jemursari, Fiqh Medis, (Surabaya : Rumah Sakit Jemursari, 2012), 

72 
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kelahiran untuk mencampai keseimbangan pertumbuhan penduduk dan 

pertumbuhan ekonomi sehingga terwujud keluarga sejahtera. 

 Dulu kehamilan dipandang sebagai kehendak Tuhan yang tidak 

bisa dikejar atau dihindari. Akan tetapi ketika ilmu pengetahuan dan 

teknologi semakin maju, apa yang semula dianggap sebagai daerah takdir 

yang ghaib itu mulai dijelaskan, sehingga kehamilan bisa dicari atau 

dihindari. Dewasa ini dikenal program Keluarga Berencana, pada dasarnya 

bertolak dari kemungkinan itu, kemungkinan untuk mengatur kehamilan 

bahkan menolaknya.
3
 

 Keluarga berencana merupakan bagian program dari 

pembangunan Nasional, yang kegiatannya tidak jauh berbeda dengan apa 

yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang lainnya yaitu 

sangat ditentukan oleh kesehatan. Tetapi perkembangan selanjutnya 

semakin disadari lagi, bahwa permasalahannya bertambah luas, dimana 

Keluarga Berencana dianggap sebagai salah satu cara untuk menurunkan 

angka kelahiran, sebagai sarana untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk yang semakin pesat.
4
  

 Keluarga Berencana pada hakikatnya merupakan program yang 

turut berperan penting dalam menciptakan generasi masa depan bangsa 

Indonesia yang berkualitas serta mampu bersaing dengan bangsa lain, juga 

merupakan salah satu sarana bagi setiap keluarga baru untuk 

                                                           
3
 Masdar F Mas‟udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, ( Bandung : Mizan, 

1997), 133. 
4
 Mahjuddin, Masailul Fiqiyah, (Jakarta: Penerbit Kalam Mulia Jakarta, 1990), 58 
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merencanakan keluarga ideal, keluarga kecil bahagia sejahtera. Melalaui  

program KB diharapkan terlahir manusia yang berkualitas.  

 Meskipun didalam al-Qur‟an tidak dijelaskan secara rinci 

mengenai KB, namun persoalan ini merupakan isu kontemporer yang 

perlu direspon dengan tetap meletakannya pada korider etika Islam. 

Kebanyakan ulama muslim terdahulu berpendapat bahwa Islam 

membenarkan KB. Dengan catatan ditujukan guna kemaslahatan dan 

kesejahteraan keluarga.
5
 

 Pelaksanaan KB dibolehkan dalam ajaran Islam karena 

pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Artinya, dibolehkan 

bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai anak, kesehatan dan 

pendidikannya agar menjadi akseptor KB. Bahkan menjadi dosa baginya, 

jikalau melahirkan anak yang tidak terurusi masa depannya, yang akhirnya 

menjadi beban berat bagi masyarakat, karena orangtuanya tidak 

menyanggupi biaya hidypnya, kesehtan dan pendidikannya.
6
 Hal ini 

berdasarkan pada sebuah ayat al-qur‟an surat Al-Nisa>„:9 

 Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya 

mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, yang mereka 

khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah 

mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.
7
 

                                                           
5
 Masjfuk  Zuhdi, Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia , cet ke-4, (Surabaya: Bina 

Ilmu Offset, 1982),  15. 
6
 Mahjuddin, Masailul Fiqiyah, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 59. 

7
 Al-Qur‟an, 4: 29 
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 Nabi Muh}ammad saw pun membenarkan cara pengaturan 

kehamilan kelahiran yang ketika itu dikenal dengan istilah ‘azl atau coitus 

intruptus. Bahkan menurut Imam Ghaza>li> pengaturan kelahiran dapat 

dibenarkan walau dengan alasan memelihara kecantikan. Disinilah antara 

program Keluaraga Berencana mendapat pijakan yang cukup kukuh.
8
 

 Apabila laju pertumbuhan penduduk sudah dapat dikendalikan 

dengan program KB, maka pemerintah sudah bisa mengupayakan 

peningkatan kualitas penduduk, dengan cara menyediakan fasilitas 

perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, sehingga pada masa 

yang akan datang, penduduk Indonesia semakin tinggi kualitas hidupnya 

dan semakin maju tingkat kecerdasannya.
9
 

 Keluaraga Berencana bertujuan untuk mengatur dan 

merencanakan jarak kehamilan si istri dengan menggunakan alat pencegah 

kehamilan. Ada dua macam penggunaan alat pencegahan kehamilan.  

 Pertama, penggunaan alat yang dapat mencegah kehamilan untuk 

selamanya. Ini diharamkan karena dapat menghentikan kehamilan 

permanen dan berakibat pada berkurangnya jumlah kehamilan. Kedua, 

penggunaan alat yang dapat mencegah kehamilan sementara. Demi 

kesehatan atau keselamatan ibu dan anak, wanita diperbolehkan 

menggunakan obat-obatan pengatur kelahiran dengan syarat atas 

kesepakatan kedua belah pihak, suami istri dan tidak membahayakan 

                                                           
8
 M. Quraish Shihab, 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, (Jakarta: Lentera 

Hati, 2010), 61. 
9
 Ibid. 
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dirinya.
10

 Ketiga, apabila penggunaan alat kontrasepsi hanya 

memperpanjang jarak kehamilan dan tidak ada udzur, maka hukumnya 

makruh. Keempat, apabila penggunan alat kontrasepsi itu untuk 

memperpanjang jarak kehamilan, dan dilatarbelakangi oleh adanya udzur, 

seperti demi kemaslahatan merawat anak, khawatir terlantarnya anak dan 

lain-lain, maka hukumnya tidak makruh. 
11

 

 Mengenai alat kontrasepsi yang sering digunakan dalam ber-KB, 

ada yang dibolehkan adapula yang diharamkan oleh Islam. Alat 

kontrasepsi yang dibolehkan adalah, untuk wanita: IUD (ADR), Pil, Obat 

Suntik, Susuk dan cara-cara tradisional dan metode yang sederhana, 

misalnya minum jamu dan metode kalender. Sedangkan untuk pria adalah 

Kondom dan Coitus Interruptus (‘Azl menurut Islam).
12

 

 Cara ini disepakati oleh Ulama Islam bahwa boleh digunakan, 

dari uraian diatas bahwa sebenarnya KB dibolehkan dengan tujuan 

kemaslahatan dan telah dijelaskan berbagai alat kontrasepsi yang mana 

boleh digunakan dalam ber-KB sedangkan pada Jamaah LDII terdapat 

perbedaan. 

 Di Indonesia banyak sekali aliran yang tumbuh dalam kalangan 

umat Islam, salah satu aliran agama yang tumbuh  di Indonesia adalah 

LDII. Gerakan ini merupakan fenomena keagamaan yang sempat menjadi 

bahan pembicaraan masyarakat pada tahun 1979. Dan kehadirannya 

                                                           
10

 Rumah Sakit Islam Jemursari, Fiqh Medis,,,,,,,,,,, 72. 
11

 LBM-PPL, Uyunul Masa-il Linnisa, ( Kediri: LBM-PPL, 2003), 27. 
12

 Mahjuddin, Masailul Fiqiyah, (Jakarta: Penerbit Kalam Mulia Jakarta, 1990), 58. 
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sempat menghebohkan masyarakat. Terutama ajaran-ajarannya yang 

dianggap jauh berbeda dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
13

 

 LDII adalah suatu lembaga organisasi yang ada di Indonesia. 

Keberadaan LDII di masyarakat pada saat ini sering dicap sebagai salah 

satu organisasi Islam yang ajarannya menyimpang dari Islam dan juga 

terkenal sebagai organisasi yang ekslusif karena para anggotanya tidak 

mau bermasyarakat.
14

 

 Penyelenggaraan pengajiannya diadakan secara tertutup, tidak 

terbuka layaknya pengajian-pengajian biasa yang sering kita lihat di 

masjid-masjid atau mushola-mushola. Anggota kelompok ini terkenal 

tidak bias bekerja sama dengan kelompok lain yang tidak sealiran, yang 

akibatnya mereka kurang terbuka. Sehingga mereka tidak bias 

bersosialisasi dengan masyarakat selain komunitasnya.  

 Aliran ini juga pernah dilarang oleh Jaksa Agung pada tahun 

1971 yang dulu bernama Darul Hadist kemudian berganti nama menjadi 

Lemkari pada tahun 1990/1991 di ganti nama menjadi Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia (LDII) samapai sekarang.
15

 

 Pendiri Islam Jamaah adalah H. Nurhasan Ubaedah bin H. Abdul 

Aziz bin H. Thahir bin H. Irssyad di desa Bengi Kecamatan Purwosari 

Kabupaten Kediri. Sedangkan Pengasas dan pemimpin tertinggi 

                                                           
13

 Bambang Irawan Haffiludin, dkk,  Bahaya Islam Jama‟ah Lemkari LDII, 

(Jakarta:LPPI, 1998),161.  

 
14

Tri Widyhawati, Konsep Non Muslim Perspektif LDII Kelurahan Pangung Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal, (Skripsi : IAIN Wali Songo Semarang, 2005), 2. 
15

 Bambang Irawan Haffiludin, dkk,  Bahaya Islam Jama‟ah Lemkari LDII,……….,8. 



8 
 

 
 

pertamanya adalah sang Amir Imam Amiirul Mukminin pertama dari 

gerakan GPK Kerajaan Islam Jama‟ah/LDII dinasti Madigol Al Kadzhab 

ini. Kota-kota daerah asal mula munculnya LDII adalah Desa Burengan 

Banjaran di tengah-tengah kota Kediri Jawa Timur, Desa Gadingmangu 

Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Jawa Timur, dan Desa Pelem di 

tengah-tengah kota Kertosono Kabupaten Nganjuk jawa Timur.
16

 

 Keberadaan LDII sejak berdirinya selalu dipermasalahkan oleh 

berbagai kalangan umat Islam. LDII selalu dikaitkan dengan Islam 

Jama‟ah dan Darul Hadits berbagai usaha yang dilakukan untuk 

menghilangkan stigma tersebut, hasilnya nampak sia-sia. 

 Konflik yang terjadi dari masa ke masa tidak pernah lepas dari 

ajaran-ajaran tersebut. Pelarangan-pelarangan tersebut menjadian 

perubahan nama dari Islam Jama‟ah ke Darul Hadist ke Lemkari ke LDII 

dan lain-lain, titik masalahnya itu diajaran tersebut. Kalaupun sekarang 

dikampanyekan dengan LDII berparadikma barupun dalam kenyataannya 

tidak berubah dalam berpegan teguh ajaran-ajaran tersebut.
17

  

 Menurut Jamaah LDII penggunaan alat kontrasepsi yang 

diperbolehkan hanya dengan cara tradisional yaitu metode kalender dan 

baru lima tahun terakhir ini alat kontrasepsi berupa kondom 

diperbolehkan. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan pemikiran 

Jama„ah LDII dengan kesepakatan para Ulama Islam tentang program KB 

pada umumnya maka penulis tertarik mengangkat peneletian dengan 

                                                           
16

Ibid,5-6.  
17

 Fathoni, Islam Jama‟ah/LDII/Lemkari, dalam https://www.academia.edu/6371447, 

(diakses tanggal 10  mei 2015 jam 18.05). 

https://www.academia.edu/6371447
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tujuan dasar apa yang membuat Jammah LDII tidak memperbolehkan 

menggunakan alat-alat kontrasepsi lainnya. 

 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari munculnya kesalah pahaman dan 

mempermudah gambaran terhadap judul penelitian tentang Pandangan 

Jamaah LDII terhadap Keluaraga Berencana di Desa Karanglo-lor 

Kecamatan Sukorejo, maka diperlukan penjelasan definisi kata-kata 

tersebut sebagai berikut: 

1. Jamaah : Wadah bagi umat Islam dalam 

menjalankan ibadah. Didalam jamaah 

terdapat Imam dan Makmum. 

2. LDII : Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

3. Keluaraga Berencana 

(KB) 

: Mengatur dan merencanakan jarak 

kehamilan  istri dengan menggunakan 

alat pencegah kehamilan.
18

 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pandangan Kyai dan Jama‟ah LDII terhadap prinsip-

prinsip Keluarga Berencana (KB) ? 

                                                           
18

---------. Rumah Sakit Islam Jemursari, Fiqh Medis,72. 



10 
 

 
 

2. Bagaimana Argumentasi Kyai dan Jama‟ah LDII terhadap pelaksanaan 

KB di Desa karanglo-lor? 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pandangan Kyai dan Jama„ah LDII Hukum Islam 

terhadap Kelurga Berencana di Desa Karanglo lor. 

2. Untuk mengetahui pandangan Kyai dan Jama„ah LDII terhadap  

pelaksaan Kelurga Berencana di Desa Karanglo lor. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun  manfaat penelitian yang ingin dicapai  antara lain: 

1. Sebagai kontribusi wacana dalam memandang Keluarga Berencana. 

2. Dalam lingkungan akademis, penelitian diharapkan dapat memperkaya 

khazanah intelektual, terutama dalam Keluaraga Berencana. 

  

F. Telaah Pustaka 

Sepengetahuan penulis, sebenarnya sudah ada buku atau kaarya 

tulis yang membahas tentang LDII. Adapun karya tulis ilmiah yang pernah 

membahas tentang LDII adalah karya tulis yang berbentuk skripsi, tahun 

2005, Mahasiswa IAIN Wali Songo Semarang karya Tri Widyhawati 
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dengan judul “Konsep Non Muslim Perspektif LDII Kelurahan Pangung 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”. 

Dalam skripsi ini membahas bahwa yang dimaksud non muslim 

dalam LDII orang yang bukan beragama Islam atau tidak mengucapkan 

dua kalimat syahadat. Yang termasuk didalamnya adalah penganut agama 

lain selain agama Islam. Anggapan yang beredar dalam masyarakat selama 

ini tidak sesuai dengan ajaran dalam LDII, karena dalam LDII hanya 

diajarkan menjadi muslim yang baik yang dapat menerapkan agama Islam 

sesuai dengan Al-Quran dan Hadist.
19

  

 Kedua, dalam skripsi tahun 2010 Mahasiswa IAIN Sunan Ampel 

Surabaya Karya Khumaidah dengan judul”Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”dalam 

skripsi ini membahas bahwa LDII di Desa Betro berdiri pada tahun 1984 

yang dikembangkan oleh kyai Fadholi dan kyi Usman. Mereka keturunan 

dari orang terkenal dengan sebutan mbah Usman. Tanggapan masyarakat 

Betro terhadap LDII cukup baik karena diantara masyarakat terdapat 

interaksi social dengan baik sesuai dengan yang dihrapkan semua.
20

 

 Ketiga, dalam skripsi tahun 2013 Mahasiswa Uiversitas Sebelas 

Maret Surakarta Karya Nur Laili Hidayati dengan judul”Analisis Hukum 

Islam Terhadap Kontrasepsi Jenis Vasektomi dan Tubektomi”dalam 

skripsi ini membahas bahwa dalam Hukum Islam Vasektomi dan 

                                                           
19

Tri Widyhawati, Konsep Non Muslim Perspektif LDII Kelurahan Pangung Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal,……,vii. 
20

 Khumaidah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Betro Kecamatan Sedati 

Kabupaten Sidoarjo, (Skripsi: IAIN sunan Ampel Surabaya, 2010), vii. 



12 
 

 
 

Tubektomi hukum asalnya adalah haram, karena vasektomi dan tubektomi 

menimbulkan akibat pemandulan yang tetap sehingga suani atau istri yang 

melakukan hubungan tidak dapat memiliki keturunan lagi. Mengenai 

vasektomi dan tubektomi inipun juga bergeser dari haram bergeser 

hukumnya. Jika dalam keadaan darurat maka vasektomi dan tubektomi 

dibolehkan.
21

 

Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang 

ada sebelumnya seperti yang telah disebutkan diatas. Penelitian ini 

difokuskan terhadap alasan-alasan Jamaah LDII tidak mempebolehkan 

alat-alat Kontrasepsi selain metode kalender dan Kondom. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan 

penulis adalah penelitian lapangan (field research), yakni memperoleh 

data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, 

mengamati gejala-gejala yang diselidiki. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.
22

 

2. Lokasi Penelitian 

                                                           
21

 Nur Laili Hidayati, Analisis Hukum Islam Terhadap Vasektomi dan Tubektomi, (Skripsi 

: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013), vii. 
22

 Lexy  J. Moleong, Metologi Peneliatian Kualitatif ( Bandung: PT. Remaja 

Rosydakarya, 2000), 40. 
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Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Desa 

Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo. Sebab di Desa Karanglo-lor 

Kecamatan Sukorejo ada banyak Jamaah LDII dan di Desa ini LDII 

sangat berkembang di Desa Karanglo-lor terdapat satu Masjid LDII 

dan satu Mushola LDII. 

3. Sumber Data Penelitian 

Ada dua sumber data yang penulis gunakan, yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder. Sumber primer berasal dari wawancara 

dengan tokoh/masyarakat Jamaah LDII di Desa Karanglo-lor 

Kecamatan Sukorejo. Sedangkan sumber sekunder fokus pada 

masyarakat Jama‟ah LDII di Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Sebagai sebuah penelitian lapangan, maka teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah: wawancara, observasi, serta 

dokumentasi. Dengan menggunakan ketiga teknik pengumpulan data 

ini penulis berharap dapat melakukan penelitian secara maksimal, 

kejadian sebenarnya dapat diketahui dan dimengerti dengan 

melakukan wawancara secara mendalam dengan dan dimengerti 

subyek-subyek terkait, observasi pada fenomena yang berlangsung, 

dan diperlukan dokumentasi untuk menguatkan dan melengkapi data. 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh 

dua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju atau pemberi 



14 
 

 
 

pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawabanatas pertanyaan itu 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.
23

teknik wawancara ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang 

terjadi di masyarakat Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo terkait 

Keluarga Berencana. 

b. Teknik Obsevasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung.
24

adapun data yang diamati adalah Jamaah LDII di Desa 

Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo. 

c. Teknik Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk menguatkan dan meyakinkan 

penelitian yang dilakukan bahwa penelitian ini benar adanya bukan 

hanya rekayasa yang dibaut-buat. Dalam penelitian sosial, fungsi data 

yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data 

pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui 

wawncara dan obsevasi mendalam. 

5. Teknik analisis data 

Dalam menganalisa data yang telah dihimoun, penulis menggunakan 

metode analisa Induktif, yaitu analaisa data dengan cara mempelajari 

arah penalaran dari sejumlah hal yang khusus untuk dibawa pada 

                                                           
23

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2008), 127 
24
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suatu kesimpulan yang umum. Dengan metode ini penulis berusaha 

mempelajari dan menganalisis beberapa pemikiran beberapa anggota 

Jamaah LDII di Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo mengenai 

Keluarga Berencana perspektif Jamah LDII didesa tersebut, kemudian 

dibangun satu sintesis yang berupa kesimpulan konsepsional yang 

bersifat umum.
25

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi 

ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab, dan dari 

masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang 

kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling 

berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya 

adalah sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi : Latar 

Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, 

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II :  KELUARGA BERENCANA PERSPEKTIF FIQH 

                                                           
25

 Anton Bakhtiar dan Ahmad Zubaker, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1997), 62 
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   Bab ini merupakan landasan teori keluarga berencana yang 

meliputi: 

pengertian keluaraga berencana, dasar hukum keluaraga 

berencana dan syarat-syarat keluarga berencana. 

BAB III :  PENDAPAT JAMAAH LDII DI DESA KARANGLO-

LOR KECAMATAN SUKOREJO TENTANG 

KELUARGA BERENCANA 

   Bab ini berisi tentang data lapangan yang meliputi prinsip-

prinsip Keluaraga Berencana perspektif Jamaah LDII di 

Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo. 

BAB IV:   ANALISA KELUARAGA BERENCANA TERHADAP 

PANDANGAN JAMAAH LDII  DI DESA KARANGLO-

LOR KECAMATAN SUKOREJO 

 Bab ini merupakan pembahasan pokok dari skripsi yang 

didalamya menyajikan analisis dari hasil penelitian bab III, 

analisis ini mencakup analisis hokum Islam terhadap 

prinsip-prinsip Keluarga Berencana perspektif Jamah LDII 

di Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo. 

BAB V:   PENUTUP  

   Bab ini merupakan bagian akhir dari uraian skripsi yang 

terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang didasarkan 

menurut rumusan masalah dan berisi tentang saran saran 

penulis. 
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BAB II 

KB PERSPEKTIF FIQH 

A. Pengertian Keluarga Berencana 

Tidak syak lagi bahwa tujuan pokok perkawinan adalah demi 

kelangsungan jenis manusia sedangkan kelangsungan jenis manusia ini 

hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan.Islam sendiri sangat 

suka dengan banyaknya keturunan dan memberkati setiap anak baik laki-

laki maupun perempuan. Namun dibalik itu Islam juga memberi rukhsah 

kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong 

oleh alasan yang kuat. Pengaturan keturunan itu biasa dikenal dengan 

sebutan keluarga berencana (KB).
26

 

Sebelum membahas lebih jauh, maka perlu diketahi apa yang 

dinamakan dengan keluarga berencana. Keluarga berencana selanjutnya 

yang disingkat (KB), adalah gabungan dari dua kata yaitu keluarga dan 

berencana.Keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-

anaknya.
27

Sedangkan berencana merupakan akar kata dari “Rencana” 

yang mendapat imbuhan ber yang artinya adalah sebuah rancangan atau 

rangka dari sesuatu yang dikerjakan.
28

 

KB mempunyai arti persamaan dengan Family Planing atau 

Planned Parenthood dalam bahasa inggris, sedangkan dalam bahasa arab 

                                                           
26

 Yusuf Qardawi, Halal dan HaramDalam Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), 273. 
27

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), 536. 
28

Ibid, 946. 
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dikenal dengan istilah Tanzim  Al-Naslyang berarti pengaturan keturunan, 

yaitu pasangan suami-istri yang mempunyai perencanaan yang konkret 

mengenai kapan anak-ankanya itu akan lahir. Dengan kata lainTanzim Al-

Nasldititikberatkan terhadap anggota keluarganya, agar dengan mudah dan 

secara sistematis untuk dapat mewujudkan suatu keluarga yang bahagia 

dan sejahtera. Untuk itu dilakukan berbagai upaya atau cara agar dalam 

kegiatan suami-istri (senggama) tidak terjadi kesringan untuk hamil 

akhirnya tidak bisa efektif dalam merawat dan mendidik anak-anaknya.
29

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1983 mengartikan Tanzim 

Al-Naslsebagai ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan 

dalam keluarga, serta tidak melawan hukum agama, Undang-Undang 

Negara dan Moral Pancasila demi untuk mendapatkan kesejahteraan 

keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa umumnya.
30

 

Dalam buku Ensiklopedia jilid 3 disebutkan Tanzim Al-Nasl 

merupakan salah satu bentuk usaha yang ditempuh untuk mengatasi 

masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, cara pengaturan 

kelahiran dengan tujuan mencapai suatu keluarga yang sehat, baik fisik 

dan mental maupun sosial ekonomi.
31

 

Dari pengertian diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Tanzim 

Al-Nasl merupakan pengaturan perencanaan kelahiran anak dengan 

melakukan suatu caraatau alat yang dapat mencegah terjadinya kehamilan. 

                                                           
29

 Ajat Sudrajat, Fikih Aktual  (Ponrogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 31. 
30

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Vanhoven, 
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Muhammad Syaltut mendefisinikan KB dengan pengaturan dan 

penjarangan kelahiran atau berusaha mencegah kehamilan sementara atau 

untuk selamanya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, baik bagi 

keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan 

negaranya.
32

 

Dalam arti luas KB bisa juga diartikan sebagai usaha mengatur 

banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga bagi ibu maupun 

bayinya, ayah dan keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, 

sehingga tidak timbul kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran 

tersebut.
33

 

KB adalah Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta 

masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, 

pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk 

mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
34

 

KB yaitu membatasi jumlah anak, hanya dua, tiga dan lainya, 

dengan penertian lain satu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau 

usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri 

karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan keluarga, masyarakat 

maupun Negara.
35
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Di Indonesia masalah pengaturan keturunan yang lebih dikenal 

dengan program KB ini mempunai ciri khas yaitu dalam pelaksanaanya 

selalu mendorong partisipasi dari masyarakat untuk mengelola program. 

Ciri khas yang lain ialah sesuai dengan ciri masyarakat relegius program 

KB pertama kali dimulai telah sangat memperhatikan norma-norma agama 

dan menggunakan motifasi keagamaan. Penyusunan falsafah KB di 

Indonesia yang dilakukan sejak program dilaksanakan secara nasional 

pada tahun 1970, adalah dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan 

falsafah pancasila. Demikian juga pelaksanaan operasionalnya misalnya: 

pemilihan cara-cara kontrasepsi apa yang digunakan selalu mendasarkan 

pada kaidah-kaidah agama.
36

 

Program KB di Indonesia merupakan program nasional yang 

mengandung jangkauan jarak kedepan yaitu untuk memungkinkan 

terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dalam 

suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan 

masyarakat bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serasi , selaras dan 

berkesinambungan dalam hubungan antar sesama manusia, manusia 

dengan masyarakat dan manusia dengan alam dan lingkungannya, serta 

bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa. 

KB bukan hanya semata-mata untuk mengatur kelahiran, tetapi 

juga menciptakan keluarga yang bahgia dan sejahtera.Upaya pengaturan 
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kelahiran menuju pada keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera yang 

ideal yang memungkinkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta 

masyarakat.KB didasarkan atas kesadaran, serta tanggung jawab dan suka 

rela dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta moral, sosial dan 

kesusilaan.
37

 

KB diarahkan untuk menunjang tercapainya kesehatan ibu dan 

bayi, karena kehamilan yang diinginkan dan berlangsung pada keadaan 

dan saat yang tepat, akan lebih menjamin keselamatan ibu dan bayi yang 

dikandungnya. Pelayanan KB bertujuan menunda, menjarangkan, atau 

membatasi kehamilan bila jumlah anak sudah cukup.Dengan demikian 

pelayanan KB sangat berguna dalam pengaturan kehamilan dan 

pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak tepat waktu.
38

 

Perencanaan merupakan hak dan wewenang setiap manusia, 

termasuk perencanaan keluarga dengan jumlah anak yang yang mungkin 

mampu ia tanggungkan sesuai dengan kondisinya masing-masing.
39

 

Tidak ada ayat al-Qur‟an dan Hadits yang secara tegas  berbicara 

KB. Islam menganjurkan memperbanyak keturunan dan mensyukuri setiap 

anak yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dibalik itu 
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Islam juga member keringanan bahkan menyerukan kepada setiap muslim 

untuk mengatur keturunannya demi kualitas generasi berikutnya.
40

 

B. Tujuan KB 

1. Tujuan Demografis 

Tujuan program KB dalam hal demografi adalah upaya penurunan 

tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia.Laju pertumbuhan penduduk 

yang tinggi mengakibatkan masalah social seperti, ketebatasan 

lapangan kerja, kemisknan, ketebatasan pangan dan meningkatkan 

pengangguran.Perkembangan penduduk yang tidak terkendali dapat 

juga memunculkan permasalahan lingkungan hidup. Di satu sisi 

pertambahan penduduk dunia terus terjadi, disisi lain keterbatasan 

sumberdaya tanah, air, hutan dan perikanan. Pesatnya pertumbuhan 

penduduk juga meningkatkan produksi timbunan sampah yang dapat 

mengakibatkan fatal jika tidak ditangani dengan benar.
41

 

 

2. Tujuan Kesehatan 

Sejak konfresional tentang kependudukan dan pembangunan 

(international confrency population development) di Kairo 1994, 

program KB nasional mengalami perubahan aradigma nuansa 

demografis kenuansa kesehatan reproduksi yang didalamnya 

terkandung pengertian bahwa KB adalah suatu program yang 
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dimaksud untuk membantu pasangan mencapai tujuan kesehatan 

reproduksinya.Persoalan  kesehatan reproduksi sangat erat kaitannya 

dengan kualitas hidup manusia dimasa mendatang. Jika kesehatan 

reproduksi perempuan tergannggu maka dalam jangka panjangnya 

akan mengganngu kualitas hidup manusia secara keseluruhan.
42

 

KB bisa mencegah sebagian besar kematian, dimasa kehamilan 

umpamanya KB dapat mencegah munculnya bahaya-bahaya akibat: 

1. Kehamilan terlalu dini 

Perempuan yang sudah hamil tatkala umurnya belum 17 

tahun sangat terancam oleh kematian sewaktu persalinan.Hal itu 

disebabkan karena tubuhnya belum sepenuhnya tumbuh, belum 

cukup matang dan siap untuk dilewati bayi, selain itu, bayina juga 

dihadang oleh resiko kematian sebelum usianay mencapai 1 tahun. 

2. Kehamialan terlalu telat 

Perempuan yang usianya terlalu tua untuk mengandung dan 

melahirkan terancam banyak bahaya. Khususnya bila ia 

mempunyai problem kesehatan yang lain atau sudah sering hamil 

dan melahirkan. 

3. Kehamialan yang berdesakan jaraknya 

Kehamilan dan persalinan menuntut banyak energi dan 

kekuatan tubuh perempuan. Kalau ia belum pulih dari suatu 

persalinan tapi sudah hamil lagi, tubuhnya tidak sempat 
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memulihkan kebugaran dan berbagai masalah bahkan juga bahaya 

akan mengahadang. 

4. Terlalu sering hamil dan melahirkan 

Perempuan yang sudah mempunyai lebih dari 4 anak dihadang 

bahaya kematian akaibat pendarahan hebat dan macam-macam 

kelainan lain, bila ia terus saja hamil dan bersalin lagi.
43

 

3. Tujuan Normatif 

Yaitu menciptakan suatu norma ketengah-tengah masyarakat agar 

timbul kecenderungan untuk berkeluarga kecil dengan motto  “dua 

anak lebih baik”, tiga orang stop, laki-laki perempuan sama saja”. 

Sehinga melembaga dan merasa bangga dengan jumlah keluarga yang 

relative kecil, yaitu warga atau panca warga.
44

 

 

C. Alat Kontrasepsi KB 

Kontrasepsi berasal dari “kontra” yang berarti mencegah atau 

melawan dan “konsepsi” yang berarti pertemuan antara sel telur yang 

matang dan sperma yang mengakibatkan kehamilan.Jadi kontrasepsi 

adalah upaya mencegah pertemuan sel telur dan sperma untuk mencegah 

kehamilan.
45
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Keluarga muslim diizinkan mengatur dan merencanakan jarak 

kehamilan si istri dengan menggunakan alat pencegah kehamilan: 

1. Penggunaan alat yang dapat mencegah kehamilan untuk selamanya. Ini 

diharamkan karena dapat menghentikan kehamilan permanen dan 

berakibat pada berkurangnya julah keturunan. Hal ini bertentangan 

dengan anjuran Nabi SAW agar memperbanyak jumlah umat Islam. 

2. Penggunaan alat kehamilan yang dapat mencegah kehamilan 

sementara. Demi kesehatan atau keselamatan ibu dan anak, wanita 

diperbolehkan menggunakan obat-obatan pengatur kelahiran dengan 

syarat atas kesepakatan kedua pihak, suami-istri dan tidak 

membahayakan dirinya.
46

 

Hampir semua pasangan suami-istri memerlukan perencanaan 

kehamilan dan sekaligus membatasi jumlah anak.Karena itu dibutuhkan 

alat kontrasepsi.Alasan penggunaan kontrasepsi bisa macam-macam, dari 

menunda kehamilan, menjarangkan jarak kehamilan, samapai menyetop 

kehamilan. Sepert kita ketahui ada begitu banyak alat kontrasepsi 

diantaranya: 

a. Kondom 

Kondom adalah selubung tipis dari karet, vinil, atau produk 

alamiah daapt berwarna maupun tidak berwarna, biasanya 
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ditambahkan spermisida untuk perlindungan tambahan, serta 

digunakan untuk menutupi penis sesaat sebelum berhubungan.
47

 

 

b. Pil 

Pil KB biasanya mengandung Estrogen dan Progesteron.Cara 

kerja pil KB harus diminum setiap hari dan dimulai pada hari pertama 

haid.Sebelum pemakaian harus diperisa dahulu oleh dokter.
48

 

Kelebihan: 

1) Mudah menggunakan asal disiplin dan teratur untuk meminum 

setiap hari. 

2) Haid lebih teratur dan mengurangi pendarahan saat haid. 

Kekurangan: 

1) Harus diminum setiap hari dan tidak boleh lupa. 

2)  Kadang terjadi mual, pusing atau pendarahan diluar masa haid. 

3) Bila lupa minum pil KB satu hari saja, maka selama satu siklus 

haid itu tidak ada manfaatnya. 

4) Kebanyakan mengurangi ASI kecuali exlution.
49

 

c. Pantang Berkala 
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Pantang berkala merupakan pencegahan kehamilan dengan tidak 

melakukan senggama pada saat istri dalam masa subur.Masa subur 

adalah masa keluarnya sel telur yaitu 12-18 hari sebelum haid yang 

teratur.Amati siklus haid selama 8 bulan kemudian catat siklus 

terpendek dan terpanjang.
50

 

 

d. Suntikan KB 

Suntikan KB adalah cairan yang mengandung zat yang dapat 

mencegah kehamilan selama jangka waktu tertentu (1-3 bulan). 

Kelebihan: 

1) Tidak mengganggu reproduksi ASI. 

2) Dapat dihentikan sewaktu-waktu jika ingin hamil. 

3) Dapat mencegahnya terjadinya anemia. 

Kerugian: 

1) Kadang terjadi pusing, pendarahan sedikit-sedikit atau terhentinya 

haid. 

2) Pemakain diatas 40 tahun harus diawasi dokter.
51

 

e. Kontra-indikasi 

 Tidak disuntikan kepada wanita yang sedang hamil, pengidap 

tumor ganas, berpenyakt jantung, paru-paru, liver, hipertensi dan 

diabetes.Efek sampingnya adalah kemungkinan terganggunya haid, 
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kepala pusing, mual, jerawatan, rambut rontok, berat badan naik dan 

alergi.
52

 

f. Sterelisasi 

Sterlisasi adalah memandulkan laki-laki atau wanita dengan jalan 

operasi (pada  umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. 

Sterilisasi berbeda dengan cara-cara/alat-alat kontrasepsi lainnya yang 

pada umumnya hanya bertujuan untuk menghindari/menjarangkan 

kehamilan untuk sementara waktu saja.Sedangkan sterilisasi ini, 

sekalipun secara teori orang yang disterilisasikan masih bisa 

dipulihkan lagi, tetapi para ahli kedokteran mengakui harapan tipis 

sekali untuk bisa berhasil.
53

 

Sterlisasi pada laki-laki disebut vasektomi, caranya ialah 

memotong saluran mani, kemudian kedua ujungnya diangkat sehingga 

sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis. Sedangakan sterilisasi 

pada wanita disebut tubektomi, caranya ialah memotong kedua sel 

saluran telur dan menutup kedua-duanya, sehingga sel telur tidak 

dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan 

sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.
54
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Stelisasi baik untuk laki-laki (vasektomi dan wanita (tibektomi) 

menurut Islam pada dasarnya haram (dilarang), karena ada beberapa 

yang principal adalah: 

1. Sterilisasi (vasektomi/tubektomi) berakibat pemandulan tetap. Hal 

ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam, 

yakn I perkawinan laki-laki dan wanita selain bertujuan untuk 

mendapatkan kebahagiaan suami-istri dalam hidupnya dunia 

akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan. 

2. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan 

menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran 

mani/sel telur). 

3. Melihat aurat orang lain (aurat besar) 

g. Susuk KB 

Yaitu berupa leve morgestrel terdiri dari enam kapsul yang 

diinsersikan ke bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6 sampai 

10cm dari lipat siku. Cara kerjanya kontra indikasi dan efek 

sampingnya sama dengan suntikan, tetapi daya tahannya mencapai 

lima tahun.
55

 

h. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) atau IUD (Intra Uterine 

Device) 

AKDR adalah alat kontrsepsi yang terbuat dari lastik halus 

berbentuk spiral atau berbentuk lain yang dipasang didal;am rahim 
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dengan memakai alat khusus oleh dokter atau para medis lain yang 

terlatih.  

Keuntungan: 

1) Evektivitas tinggi. 

2) Dapat memberikan perlindungan jangka panjang sampai dengan 

10 tahun. 

3) Tidak mengganggu hubungan seksual. 

4) Efek samping akibat Estrogen dapat dikurangi karena AKDR 

hanya mengandung Pro gestin. 

Kerugian: 

1) Perlunya pemeriksaan pelvis dan penapisan PMS sebelum 

pemasangan. 

2) Butuh pemeriksaan benang setelah periode menstruasi jika terjadi 

kram, bercak atau nyeri. 

3) Akseptor tidak dapat berhenti menggunakan kapanpun ia mau.
56

 

Dari semua macam cara/alat kontrasepsi yang telah penulis 

sebutkan diatas, ada yang diperbolehkan dan ada juga yang tidak. 

Adapun alat kontrasepsi yang disetujui kebolehannya oleh ulama fiqh 

yang menerima konsep pengaturan keturunan adalah kontrasepsi yang 

pemasangan pemakainnya tidak memerlukan bantuan orang lain  

seperti pantang berkala, azl dan pil. Adapun pemakain alat-lat 
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kontrasepsi seperti spiral, IUD,kondom dan sebagainya tidak 

diperbolehkan kecuali jika dipasang sendiri atau dipasang oleh suami 

atau istrinya sendiri karena melihat atau menjamaah aurat orang lain 

terutama kemaluannya dilarang hokum Islam. Allah SWT berfirman 

An-Nur 30-31: 
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30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 

"Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara 

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah 

mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak 

dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 

kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali 

kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, 

atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau 

saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki 

mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-

wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-

pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) 

atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan 

janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan 

yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada 

Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. 
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D. Dasar Hukum KB 

Banyak hadist Nabi yang menganjurkan “memperbanyak 

keturunan”. Salah satu diantaranya menganjurkan agar memilih calon istri 

yang berpotensi menganugerahkan banyak anak, karena sabda Rasul: “Aku 

akan membanggakan jumlah kamu yang banyak dihadapan umat-umat 

yang lain” (HR. Abu Daud). Memang pada masa Rasul jumlah umat Islam 

masih sedikit sehingga wajar beliau menganjurkan banyak anak. Disisi 

lain kebanggaan Rasul SAW itu tentu saja bukan sekedar karena 

banyaknya anak, tetapi bahwa anak itu berkualitas. Kualitas berkaitan 

dengan banyak hal, utamanya pendidikan dan kesehatan.Ini berkaitan erat 

dengan kondisi ekonomi. Karena itu pula Allah menganjurkan bagi yang 

bermaksud kawin tetapi belum mampu secara ekonomi, agar menunda 

maksudnya sambil memelihara kesuciannya sampai ia mampu.  

Mereka yang telah menikah, tetapi belum memiliki kemampuan 

untuk merawat dan mendidik anak , atau mereka yang telah memiliki anak, 

tetapi merasa bahwa menambahnya dapat menyulitkan keluarganya, maka 

mereka itu dapat merencanakan kelahirannya.
57

 

Nabi Muhammad SAW pun membenarkan cara pengaturan 

kelahiran yang ketika itu dikenal dengan istilah azl atau coitus intruptus, 

yakni jima‟terputus yaitu melakukan ejakulasi diluar vagina sehingga 
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sperma tidak bertemu dengan indung sel telur istri. Dengan demikian 

kemungkinan untuk hamil sangat kecil.
58

 

‘Azl pernah dilakukan oleh sebagian sahib Nabi yang menjima‟i 

budak-budaknya tetapi mereka tidak menginginkan hamil.Demikian pula 

terhadap istri mereka setelah mendapat izin sebelumnya.Perbuatan „azl ini 

mereka ceritakan kepada Nabi seraya mengharapkan petunjuk Nabi 

tentang hukumnya. 

Dasar hukum „Azl dapat ditemui dari Hadist Nabi SAW.Namun 

karena berbeda hadist yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, 

maka timbul perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam 

menghukumi „azl, tetapi mayoritas jumhur ulama dari berbagai mazhab 

lebih mengizinkan praktek tersebut.
59

 Dalil tentang ‘azldiungkapkan oleh 

para pendukung „azlsebagi berikut: 

عن جابر قال كنا تعزل على عهد رسىل هللا صلى هللا عليه 

 وسلم والقران ينزل                        

“Dari Jabir: Kami bisa mempraktekan “azl dimasa Rasulullah 

SAW sedang Al-Qur‟an masih turun.”
60

 

Dalam hadist lain dari Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim 

disebutkan: 
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عه جابر ان رجال ا تى رسُل هللا صلى هللا عليً َسلم 

فقال ان لى جارية ٌي خا دمىا َ سا ويثىاَ اوا ا طُف عليٍا َ اوا 

 اكري ان تحمل فقال                                                         

“Bersumber dari Jabir: Seorang laki-laki dating kepada 

Rasulullah SAW dan berkata: sesungguhnya aku mempunyai seorang 

Jariyah yang setia meliyani kebutuhan-kebutuhanku sehari-hari. 

Sebenarnaya aku ingin menggaulinya namun aku tidak suka untuk kalu ia 

sampai hamil. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda: kalau mau, kamu 

bisa melakukan „azl. Akan tetapi hal itu bisa saja akan mendatangkan 

sesuatu yang memang sudah ditakdirkan. Sejenak laki-laki itu hanya diam 

saja, lalu ia pergi. Dan pada kesempatan lain, laki-laki itu dating 

menemui Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa Jariahnya sudah hamil. 

Mendengar itu Rasulullah bersabda : Bukankah sudah pernah aku 

katakan kepadamu bahwa apa yang kamu lakukan itu bisa saja akan 

mendatangkan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan.” 
61

 

Kedua hadist diatas merupakan hadist taqriri yang menunjukan 

bahwa perbuatan „azl untuk menghindari kehamilan dapat dibenarkan.Jika 

„azl dilarang pasti ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur‟an yang masih turun 

ada waktu itu atau ditegaskan Nabi sendiri. 
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Adapun ayat-ayat Al-Qur‟an yang dapat dijadikan dalil untuk 

membenarkan pengaturan keturunan antara lain sebagai berikut: 

Firman Allah dalam surat Al-Nisa„> ayat 9: 









 

Artinya: 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. 

 

Ayat diatas memberi petunjuk bahwa setiap keluarga (orang tua) 

memikirkan masa depan anak cucunya, jangan sampai menjadi beban 

orang lain. Apabila orang tua memiliki anak yang banyak dan tidak 

mempunyai kemampuan yang dimilikinya, maka akan dikhawatirkan 

anak-anaknya terlantar. 

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233: 
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Artinya :Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan 

kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan 

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 

karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 

berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka 

tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan 

oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu 
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kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan. 

Firman Allah dalam surat Al-Luqman ayat 14: 











 

Artinya: dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang 

beriman, mereka mengatakan: "Kami telah beriman". dan bila mereka 

kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan: 

"Sesungguhnya Kami sependirian dengan kamu, Kami hanyalah 

berolok-olok." 

 

Firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15: 





 

Artinya: Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan 

mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. 
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  Ayat diatas memberi petunjuk kepada kita bahwa kita perlu 

melaksanakan perencanaan keluarga atas dasar mencapai keseimbangan 

antara mendapatkan keturunan dengan: 

a. Terpeliharanya kesehatan ibu anak, terjaminnya kesehatan jiwa ibu 

karena jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, menyusui dan 

memelihara anak serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak 

diinginkan keluarga. 

b. Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak 

serta terjadinya pendidikan bagi anak. 

c. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebabani kewajiban 

mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.
62

 

E. Pendapat-Pendapat Ulama Tentang KB 

Namun karena adanya beberapa dalil yang ada relevansinya 

dengan persoalan ini, yang anatar satu dengan lainnya tampak 

kontradektif maka muncul beberpa pendapat ulama terhadap hukum 

mencegah kehamilan: 

Ulama H{anafi>yah berpendapat bahwa mencegah kehamilan itu 

diperbolehkan dengan syarat ada kerelaan dari pihak istri. Alasanya 

adalah keturunan adalah hak suami-istri, sehingga mereka bisa 

memilih antara melakukan azl atau tidak.
63
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Imam al-Ghaza>li> berpendapat bahwa mencegah kehamilan 

hukumnya mubah ia mengatakan bahwa larangan tersebut hanya 

terjadi dengan nas atau qiyas yang ada. sedang terhadap masalah ini, 

tidak ada nas dan asal yang dapat diqiyaskan padanya, tetapi tentang 

kebolehan untuk mencegah kehamilan, terdapat asal yang dapat 

dijadikan sebagai landasan qiyas yaitu tidak beristri sama sekali, tidak 

melakukan hubungan seksual sesudah perkawinan. Semua itu 

dibolehkan kecuali jika melanggar keutamaan karena itu pencegahan 

kehamilan melalui „azl dan lainnya yang serupa itu diperbolehkan, 

seperti halnya kebolehan untuk tidak beristri dan tidak melakukan 

pencampuran.
64

 

Sayyi>d Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah sebagaimana dikutip 

Syaikh Kamil Muh}ammad “‟Uwaidah dalam kitab Fiqih Wanita, 

menyatakan, diperbolehkan membatasi keturunan, jika keadaan suamii 

banyak mempunyai anggota keluarga, sehingga dikhawatirkan tidak 

mampu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya secara baik, 

demikian juga jika si istri dalam keadaan lemah atau secara terus-

menerus hamil, sementara suami dalam keadaan miskin. Pada kondisi 

ini pembatasan terhadap kelahiran diperbolehkan bahkan sebagian 
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ulama berpendapat bahwa pembatasan kelahiran pada kondisi seperti 

itu bukan hanya diperbolehkan akan tetapi di sunnahkan.
65

 

Dan mayoritas fuqoha dari kalangan H{anafi>yah, Maliki>yah 

sebagian Shafi‟i>yah, H{anabilah, Zaidah dan Imamiyah membolehkan 

„azl dengan syarat harus dengan seizing istri karena istri jugamemiliki 

hak dalam pengambilan keputusan untuk memiliki anak atau tidak. 

Namun mereka berbeda pendapat apakah izin itu hanya berlaku 

kepada isri dari kalangan wanita merdeka saja atau berlaku kepada 

seluruh wanita, baik merdeka atau budak.Perbedaan yang terakhir ini 

sudah tidak relevan lagi untuk kondisi sekarang ini.
66

 

Pengurus Besar Syuriah Nahdhatul Ulama menyatakan:
67

 

1. Keluarga Berencana harus diartikan sebagai pengaturan 

penjarangan kehamilan untuk kesejahteraan ibu dan bukan 

untuk mencegah kehamilan, untuk pembatasan keluarga. 

2. Keluarga Berencana harus didasarkan atas kepentingan 

kesejahteraan ibu dan anak dan bukan karena ketakutan akan 

kemiskinan, kelaparan dan sebagainya. 

3. Keluarga Berencana tidak boleh dilakukan dengan 

menggugurkan kandungan. 
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4. Tidak diperbolehkan merusak dan atau menghilangkan 

bagian tubuh suami maupun istri yang bersangkutan. 

Pimpinan Muhammadiyah pun berpendapat sebagai berikut: 

Usaha memperkecil jumlah keturunan lebih-lebih untuk 

tidak mempunyai keturunan sama sekali, dalam keadaan badan 

(tidak ada kekhawatiran apapun baik atas dirinya ataupun anak 

keturunannya) adalah tidak sejalan dengan ketentuan naluri 

manusia, maka oleh karena itu tidak dibenarkan oleh ajaran 

Islam. 

Selanjutnya dijelaskan, pencegahan kehamilan yang 

dianggap berlawanan dengan ajaran Islam ialah sikap dan 

tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat mempunyai 

anak dan mempunyai keturunan atau dengan cara 

merusak/merubah organism yang bersangkutan, seperti 

memotong, mengikat dan lain-lain.
68

 

F. Alasan yang membolehkan program KB. 

Diantara sekian banyak alasan yang mendorong dilakukannya 

keluarga berencana (KB) adalah sebagai berikut: 

1. Adanya kekhawatiran terhadapan kehidupan atau kesehatan si ibu 

apanila hamil atau melahirkan anak, setelah dilakukan suatu penelitian 
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dan ceking oleh dokter yang dapat dipercaya. Karena firman Allah 

SWT  dalam Al-Qur‟an Surat al-Baqarah ayat 195 

2. Adanya kekhawatiran akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang 

kadang-kadang bisa mempersukar beribadah sehingga menyebabakan 

orang mau menerima barang yang haram dan mau mengerjakan yang 

terlarang karena kepentingan anaknya. Allah SWT berfirman dalam al-

Qur‟an Surat: al-Baqarah ayat 185 

3. Keharusan melakukan ‘azlyang biasa dikenal dalam syara ialah karena 

mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui kalau 

hamil dan melahirkan anak baru.
69
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BAB III 

KELUARGA BERENCANA(KB) MENURUT PANDANGAN KYAI DAN 

JAMA‘AH 

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) 

 

A. Sejarah Berdirinya LDII 

Dalam sejarah Islam Indonesia terdapat polarisasi umat Islam 

yang amat kaya. Sejak zaman kemerdekaan, Islam sudah menunjukan 

beraneka ragam wajah , yang dipresentasiakn oleh ormas (organisasi 

masyarakat) maupun orpol (organisasi politik). Oleh para pengantar 

Islam keagaamaan ini diidentifikasikan dengan berbagai macam nama 

atau lebel. Ada Islam tradisional, yaitu agama Islam yang cara 

pelaksanaannya masih dicampu dengan tradisi-tradisi  daerah 

setempat, Islam modernis yaitu Islam yang sangat modern dengan 

menggunakan logika untuk menyikapi berbagi masalah yang ada 

dalam Islam dan berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadist. Islam puritan 

(murni), Islam ekstrem, Islam abangan, Islam nasionalis dan lain 

sebagainya. Adanya sekian sebutan diatas meskipun bukan berarti 

terdapat polarisasi  yang tegas namun cukup menjelaskan pluaralitas 
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umaat muslim di Indonesia. Dikalangan umat beragama di Indonesia 

terdapat aliran-alairan agama diantaranya LDII.
70

 

Apabila kita mendengar Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) orang selalu mengaitkannya  dengan Lemkari, Islam Jamaah, 

Darul Hadits, Yakarri dan seterusnya. Ingatanpun menerawang 

kebelakang tentang dilarangnya Islam Jamaah oleh Kejaksaan Agung. 

Tidak hanya sampai disitu, tetapi pasti ingatan kita sampai pada 

bagaimana kelompok ini menyesatkan dan menajiskan kelompok lain, 

cara pemahaman keagamaannya yang tekstual yang berakibat 

ekslusivisme, tentang masjid dan tempat duduk yang dicuci jika habis 

digunakan  orang lain, menghalalkan harta orang lain, kawin dalam 

dan kawin KUA, orang lain najis, semua ilmu dan amalnya tidak sah 

karena tidak manqul dan sebagainya. Dan tentu tidak lupa pula ingatan 

kita sampai pada kebanyakan amir jama‟ah ini beristri lebih dari satu, 

boleh tukar menukar istri dan seterusnya.
71

 

Lembaga ini didirikan oleh mendiang Nurhasan Ubaidah 

Lubis(luar biasa),  Pada awalnya bernama Darul Hadits pada tahun 

1940 M. Nama kebesaran pendiri tersebut adalah Al Imam Nurhasan 

Ubaidah Lubis Amir (Al Kazdzdab). Adapun arti kata Lubis menurut 

dirinya sendiri adalah “Luar biasa” atau “Superman”. Sedangkan nama 

kecilnya Madekal atau Madigol. Dia asli Pribumi Jawa Timur. Tahun 
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dan tempat lahirnya: 1915 di Desa Bangi Kecamatan Purwosari 

Kabupaten Kediri Jawa Timur.
72

 

Sebenarnya Nurhasan sendiri tidak bermaksud mendirikan aliran 

keagamaan, tetapi prihatin dengan kondisi sosial keagamaan yang 

dianggapnya menyimpang dari ajran Al-Qur‟an dan Hadist.Kehidupan 

keagamaan di masyarakat Burengan pada masa itu dan mungkin juga 

di tanah Jawa umumnya masih dipenuhi kepercayaan lama, takhayul, 

bid‟ah dan khurafat.Praktik peribadatanpun dianggap tidak memilki 

standard keilmuan yang memadai.Penyebaran ajaran ini awalnya 

masih terbatas diantara keluarga mereka sendiri. Dalam upaya 

menambah pengikutnya mereka merekrut anggota masyarakat dengan 

cara mengadakan perkawinan silang yaitu anggota keluarga 

dikawinkan dengan anggota masyarakat yang belum masuk anggota 

mereka. 

Pada tahap selanjutnya pengikut Darul Hadits ini semakin hari 

semakin bertambah.Namun Nurhasan Ubaidah Lubis termasuk 

berhasil menyebarkan ajarannya, bahkan kemudian diangkat menjadi 

amir/pimpinan jamaah tersebut. Baiat pertama dilakukan oleh H. 

Sanusi, lurah desa Bangi dan H. Nur Asnawi lurah desa Papar Kediri 

pada tahun 1953 di desa Papar. Kesuksesan Nur Hasan dalam 

mengembangkan ajaran Islam yang dipandang baru yang kemudian 

dikenal dengan sebutan ajaran Darul Hadits itu mulai menuai kecaman 
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dari berbagai penjuru.Argumenpun dibuat sedemikian rupa sehingga 

mengesankan bahwa ajaran Darul Hadits adalah menyimpang dan 

meresahkan masyarakat dan harus dilarang.Akibatnya ajaran tersebut 

mendapat reaksi keras dari masyarakat dan menimbulkan 

keresahan.Tuntutan pelaranganpun datang dari berbagai penjuru, 

sehingga Pangdam VIII Brawijaya mengeluarkan SK dengan no 

Kept./28/26/1967 tentang adanya pelanggaran atau pembubaran aliran 

Darul Hadits di Jawa Timur.
73

 

Setelah Darul Hadits dibubarkan para jama‟ah tersebut tidak 

kekurangan akal, merekapun mendirikan gerakan baru dengan sebutan 

Islam Jama‟ah.Para pemimpin Islam jama‟ahpun berusaha mencari 

perlindungan dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pemerintah 

agar aman dalam menjalankan aktifitasnya.Diantarayang mereka 

dekati adalah Letjen Ali Murtopo yang sedang menjabat sebagai wakil 

kepala Bakin dan Staf OPSUS (Operasi Khusus Soeharto).Usaha 

mendekati Ali Murtopo sukses dan Islam Jamahpun dilindungi oleh 

Golkar dan pemerintah berkat jasa Ali Murtopo pada tanggak 2 

Desember 1970.Semenjak itu Islam Jamaah menyatakan diri masuk 

kedalam Golkar (Golongan Karya) organisasi politik milik pemerintah 

yang sanagat berkuasa sebelum tumbangnya Orde baru (rezim 

Soeharto yang tumbang 1998). 
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Islam jama„ahpun disarankan berganti nama menjadi Lemkari 

(Lembaga Karywan Dakwah Islam) sehingga bebas melakukan 

aktifitas keagamaan dan berkembang diseluruh Indonesia. 

Perkembangan Lemkari semakin lama semakin berkembang sehingga 

menimbulkan keresahan dimasyarakat karena ajaran-ajaran mereka 

tetap tidak ada perubahan maka ajaran ini dibekukan oleh Gubernur 

Jawa Timur Soelarso dengan SK Nomor 618 tahun 1988, tanggal 24 

Desember 1988 dan pembekuan itu mulai berlaku pada tanggal 25 

Desember 1988. Namun kemudian pada Musyawarah Besar Lemkari 

IV di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, November 1990 Lemkari 

diganti nama menjadi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) atas 

anjuran Mendagri Rudini agar tidak rancu dengan nama Lembaga 

Karatedo Republik Indonesia. 

Majalah Amanah No 63 tanggal 2-15 Desember 1988 

mengemukakan data perkembangan Islam jama‟ah dengan judul Resah 

Dibalik Jubah Lemkari, bahwa sampai tahun 1972 Islam jam‟ah sudah 

mendirikan masjid 1500 buah di 19 provinsi di Indonesia, dan 

beberapa pondok pesantren besar lagi megah untuk mencetak kader-

kader Islam jamaah. Sekarang Islam jama‟ah sudah mempunyai 

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebanyak 26 Provinsi serta memiliki 

Masjid yang lebih banyak di Indonesia.Di Masjid mereka ini kalau ada 

orang Islam diluarJama‟ah mereka yang melakukan shalat, maka 

tempat shalatnya itu dicuci kembali oleh mereka, karena mereka 
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menganggap masjidnya sudah kena najis.Mereka menganggap bahwa 

orang Islam diluar mereka adalah kafir dan najis.
74

 

1. Aktifitas Organisasi LDII 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa paham keagamaan 

tidaklah mudah untuk dirubah dalam waktu singkat. Sebagai contoh 

dalam shalat jum‟at sejak dahulu (th 1970) tidak sedikitpun mengalami 

perubahan seperti waktunya, materi khotbahnya, khotibnya, infaq 

setelah shalat jum‟at serta diakhiri dengan ceramah agama oleh imam 

shalatnya. Mereka masih tidak mau (menolak) jika imam shalat dan 

khatibnya dari luar jama‟ah dengan alasan beda pemahaman agama 

tidak bisa dipaksakan. Masjid LDII yang dikelola secara terbuka untuk 

jama‟ah lain tetapi tidak bisa mencampuri tatacara beribadat.  

Sebagai konsekuensi dari paham keagamaan tersebut diatas 

pandangan mereka terhadap kelompok lain diluar LDII sepanjang 

menyangkut ibadah, mereka tidak merubah keyakinan keagamaannya. 

Akan tetapi dalam pergaulan sosial keagamaan dikalangan muslim 

(Ukuhuwah Islamiyah) ini merupakan program LDII. Mereka ingin 

diakui seperti umat Islam yang lainnya.Melalui berbagai. 

B. Pandangan Kyai dan Jama‘ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) terhadap Keluarga Berencana KB 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan Jamaah LDII 

di Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 
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mempunyai respon (pendapat) yang beragam tentang KB. Walaupun 

pemerintah tidak melarang adanya KB namun berbeda dengan 

pandangan Jamaah LDII : 

Karena umat Islam membutuhkan jumlah yang banyak sehingga 

mereka beribadah kepada Allah, berjihad di jalan-Nya, melindungi 

kaum muslimin dengan izin Allah, dan Allah akan menjaga mereka 

dari tipu daya musuh-musuh mereka. Maka wajib untuk meninggalkan 

perkara ini (membatasi kelahiran), tidak membolehkannya dan tidak 

menggunakannya.  

Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Sukis : 

“Bahwa perkawinan itu gunanya untuk memperoleh 

keturunan yang sehat.Tidak ada orang yang melakukan 

perkawinan dengan niat menghindari anak yang bakal lahir 

kecuali bagi mereka yang memandang perkawinan hanya 

untuk pemenuhan nafsu semata.Oleh karena itu jangan 

membatasi jumlah anak karena hukumnya dilarang.
75

 

 

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu widarti : 

“KB itu tidak diperbolehkan karena tidak diatur dalam 

hukum Islam selain itu termasuk pembatasan kehamilan 

dan pencegahan kelahiran.Dimana hal ini tidak sesuai 

dengan ajaran Islam karena sama saja mematikan bibit 

keturunan.”
76

 

   

                                                           
75

Lihat transkip wawancara dengan kode: 03/W/24-VII/2015 
76

Lihat transkip wawancara dengan kode: 01/W/23-VII/2015 



51 
 

 
 

Dalam hal ini dijelaskan pula oleh Ibu Muji : 

“KB itu sama saja membatasi kehamilan atau pencegahan 

kelahiran, padahal dalam hal ini Islam melarang adanya 

pembatasan kehamilan ataupun pencegahan kelahiran. 

Apalagi zaman sekarang tujuan dari para perempuan ber-

KB  dengan maksud berkonsentrasi dalam berkarir atau 

supaya hidup senang tanpa ada banyaknya keturunan”.
77

 

 

Jelas bagi kita bahwa agama Islam menganjurkan untuk 

memperbanyak keturunan, maka dengan ini kita mengetahui kelirunya 

anggapan kebanyakan orang awam yang jahil (tidak paham agama), yang 

mengatakan bahwa banyak anak berarti banyak masalah.Karena tidak 

mungkin agama Islam yang diturunkan untuk kebaikan hidup manusia, 

menganjurkan sesuatu yang justru menimbulkan masalah bagi mereka.Hal 

ini disebabkan agama Islam tidak hanya menganjurkan memperbanyak 

keturunan, tapi juga menekankan kewajiban untuk mendidik keturunan 

dengan pendidikan yang bersumber dari petunjuk Allah ta‟ala dan Rasul-

Nya shallallahu „alaihi wa sallam. 

Sebagaimana yang dijelaskan Bapak Sukis : 

“Manfaat dari memiliki banyak anak/keturunan adalah 

memperkuat semangat jihad umat Islam.Karena salah satu 

alasan dari pernikahan adalah menghasilkan keturunan selain 

itu Islam juga menganjurkan banyak keturunan seperti hadist 

Nabi ”. “seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk 

meminta nasehat beliau tentang seorang wanita yang kaya 

yang berasal dari keluarga terhormat akan tetapi ia mandul. 

Ia bertanya kepada Nabi”Haruskah saya 
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mengawininya?”Nabi melarangnya.Ia datang lagi kedua kali, 

tapi mendapat jawaban yang sama. Pada kali ketiga, Nabi 

berkata “kawinilah wanita yang subur yang menarik hati, 

karena aku akan memamerkan kamu dihadapan umat lain”.
78

 

 

  Hal Ini juga dijlaskan Ibu Siti : 

“Bahwa sebanyak apapun kita mempunyai keturunan maka 

kita tidak akan pernah kelaparan selama mau berusaha dan 

bekerja selain itu bumi Allah itu juga sangat luas sehingga 

seberapapun jumlah manusia yang ada di bumi ini akan 

menampung banyaknya umat.
79

 

 

Hal ini senada dengan yang diungkapkan Ibu Sri: 

“Bahwa bumi ini masih bisa mencukupi kebutuhan hidup 

seberapa banyak pun jumlah manusianya.Karena jika ada yang 

mengatakan jika banyak manusia maka akan kekurangan itu 

tidak benar yang menyebabkan kekurangan bukan soal jumlah 

banyaknya penduduk tetapi karena manusianya yang tidak 

mau berusaha”.
80

 

KB selain berdampak mematikan keturunan juga mempunyai 

dampak lain diantaranya seperti yang dijelaskan: 

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Sri : 

“KB itu banyak mudhoratnya salah satu contohnya KB bisa 

disalah gunakan  oleh istri untuk berselingkuh dengan 

mengunakan KB maka istri bisa berleluasa selingkuh tanpa 

harus ada efek kehamilan.”
81
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Hal ini senada dengan yang dijelaskan Ibu Widarti: 

“KB bisa disalah gunakan oleh pasangan yang melakukan 

seks pranikah dari segi mencegah terjadinya kehamilan 

yang tidak diinginkan.Pasangan-pasangan di luar nikah 

yang berniat untuk melakukan hubungan seks, dapat saja 

mencari obat kontrasepsi ini dan menggunakannya sebelum 

berhubungan”.
82

 

 

 

Penggunaan Alat Kontrasepsi KB dalam artian untuk mencegah 

kehamilan yang mana menurut Jamaah LDII itu tidak dibolehkan, tetapi  

Jamaah LDII mengenal sistem Azl. `Azl atau yang dikenal dengan istilah 

Coitus-Interuptus, yakni jimak terputus dengan  melakukan ejakulasi 

diluar vagina sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur si istri.   

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Sri: 

“Azl itu diperbolehkan ketika istri dalam keadaan sakit, 

bisa juga karena kondisi fisik istri lemah sehingga ketika 

istri hamil akan menambah buruk kondisi istri”
83

 

   

 Azl‟itu  sudah ada sejak zaman Nabi, Azl‟ berdampak pada sperma 

yang ditumpahkan tidak masuk dalam liang senggama sehingga tidak 

masuk pada vagina, hal ini biasa digunakan untuk menghindari kehamilan 

sehingga azl‟ termasuk salah satu cara alamiah untuk menghindari 

kehamilan. Namun dengan pencabutan penis itu maka istri kurang 
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merasakan kenikmatan bersetubuh karena tidak merasakan kenikmatan 

sperma.Dapat diketahui bahwa sperma itu ibarat cairan yang sangat lembut 

dan membuat istri bertambah nikmat.
84

 

 Namun menurut Bapak Sukis  : 

“Azl itu tidak diperbolehkan apabila dengan niatan karena 

orang tua takut miskin akibat banyak anak dan ingin 

menghindarkan diri dari kesusahan mencari nafkah.”
85

 

 

 

C. Argumentasi Kyai dan Jama‘ah LDII terhadap pelaksanaan KB di 

Desa karanglo-lor 

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sukis KB 

dalam arti untuk membatasi jumlah keturunan hukumnya adalah tidak 

diperbolehkan. Tidak boleh ada sama sekali suatu undang-undang atau 

peraturan pemerintah yang membatasi jumlah anak dalam sebuah 

keluarga. KB sebagai program nasional tidak dibenarkan secara syara‟ 

karena bertentangan dengan hukum islam. 

Beliau memaparkan beberapa alasan menolak program KB: 

1. KB sebagai program pemerintah untuk menekankan jumlah 

populasi penduduk ini tidak benar. Karena menekan jumlah 

populasi penduduk sama saja mengurangi jumlah umat 

muslim di Indonesia sebab mayoritas penduduk Indonesia 

mayoritas adalah Islam. 
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2. Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahterah 

tidaklah harus dengan jumlah anggota keluarga yang kecil, 

karena Islam menganjurkan banyak keturunan. 

3. Hadist Nabi terkait Azl yang menjadi dasar untuk mengatur 

jumlah kehamilan adalah hadist yang konteksnya terkait hak 

privasi keluarga. Jadi tidak usah adanya program KB yang 

ditujukan untuk penduduk Indonesia.
86

 

 

Beliau juga memaparkan beberapa dampak penggunaan 

KB, efek samping KB dengan menggunakan alat kontarsepsi 

hormonal (dengan menggunakan alat kontrasepsi secara medis) 

terutama yang biasanya digunakan para wanita, seing 

menimbulkan efek samping bagi penggunanya. Diantaranya: 

1. Pusing (sakit kepala), nyeri payudara, biasa dialami oleh 

wanita yang baru saja memulai mengkonsumsi pil KB. 

Namun efek samping penggunaan ini akan hilang setelah 

mengonsumsinya beberapa waktu. 

2. Mual adalah reaksi yang biasanya timbul saat 

mengkonsumsi kontrasepsi, dan mungkin akan hilang 

beberapa bulan. 

3. Pendarahan adalah efek samping yang sering membuat 

wanita stress disbanding efek samping penggunaann alat 

kontrasepsi yang lain. Terjadinya pendarahan, biasanya 

terjadi pada wanita yang menggunaka alat kontrasepsi 

suntikan, implant atau pil KB. 

4. Menurunnya gairah seks, biasanya jga terjadi pada wanita 

yang menggunakan metode pil KB.
87

 

 

Selain itu beliau juga memaparkan efek samping 

penggunaan KB bagi Jamaah  LDII termasuk Jamaah di Desa 

Karanglo-lor: 
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1. Mengurangi jumlah Jammaah LDII padahal LDII 

mempunyai prinsip untuk memperbnyak kader. 

2. karena dengan adanaya KB setiap keluaraga hanya 

mempunyai sedikit keturunan.  

3. KB mengurangi semangat jihad dijalan Allah.
88
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN KYAI DAN JAMAAH LDII 

TENTANG PROGRAM KB DI DESA KARANGLO LOR 

A. Analisis terhadap pandangan kyai dan jamaah LDII tentang KB 

Progam KB sebenarnya progam nasional di Indonesia tentang 

pengaturan keturunan.Program KB ini mempunai ciri khas yaitu dalam 

pelaksanaanya selalu mendorong partisipasi dari masyarakat untuk 

mengelola program. Ciri khas yang lain ialah sesuai dengan ciri 

masyarakat relegius program KB pertama kali dimulai telah sangat 

memperhatikan norma-norma agama dan menggunakan motifasi 

keagamaan. Penyusunan falsafah KB di Indonesia yang dilakukan sejak 

program dilaksanakan secara nasional pada tahun 1970, adalah dilandasi 

oleh nilai-nilai agama sesuai dengan falsafah pancasila. Demikian juga 

pelaksanaan operasionalnya misalnya: pemilihan cara-cara kontrasepsi apa 

yang digunakan selalu mendasarkan pada kaidah-kaidah agama.
89

 

Program KB di Indonesia merupakan program nasional yang 

mengandung jangkauan jarak kedepan yaitu untuk memungkinkan 

terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dalam 

suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan 

masyarakat bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serasi , selaras dan 

berkesinambungan dalam hubungan antar sesama manusia, manusia 
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dengan masyarakat dan manusia dengan alam dan lingkungannya, serta 

bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa. 

KB bukan hanya semata-mata untuk mengatur kelahiran, tetapi 

juga menciptakan keluarga yang bahgia dan sejahtera.Upaya pengaturan 

kelahiran menuju pada keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera yang 

ideal yang memungkinkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta 

masyarakat.KB didasarkan atas kesadaran, serta tanggung jawab dan suka 

rela dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta moral, sosial dan 

kesusilaan.
90

 

Tapi nampaknya Kyai dan Jama‟ah LDII berbeda memandang 

tentang progam KB, seperti dalam penjelasan hasil wawancara yang 

peniliti lakukan, mereka berpendapat bahwa “Bahwa perkawinan itu 

gunanya untuk memperoleh keturunan yang sehat.Tidak ada orang yang 

melakukan perkawinan dengan niat menghindari anak yang bakal lahir 

kecuali bagi mereka yang memandang perkawinan hanya untuk 

pemenuhan nafsu semata.Oleh karena itu jangan membatasi jumlah anak 

karena hukumnya dilarang.
91

 

KB itu tidak diperbolehkan karena tidak diatur dalam hukum Islam 

selain itu termasuk pembatasan kehamilan dan pencegahan 
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kelahiran.Dimana hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena sama 

saja mematikan bibit keturunan.”
92

  

KB itu sama saja membatasi kehamilan atau pencegahan kelahiran, 

padahal dalam hal ini Islam melarang adanya pembatasan kehamilan 

ataupun pencegahan kelahiran. Apalagi zaman sekarang tujuan dari para 

perempuan ber-KB  dengan maksud berkonsentrasi dalam berkarir atau 

supaya hidup senang tanpa ada banyaknya keturunan”.
93

” 

Dalam Islam sendiri sudah jelas dijelaskan bahwa Islam 

menganjurkan memperbanyak keturunan dan mensyukuri setiap anak yang 

lahir, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dibalik itu Islam juga 

memberi keringanan bahkan menyerukan kepada setiap muslim untuk 

mengatur keturunannya demi kualitas generasi berikutnya.
94

 

Nabi Muhammad SAW pun membenarkan cara pengaturan 

kelahiran yang ketika itu dikenal dengan istilah ‘azlatau coitus intruptus, 

yakni jima‟ terputus yaitu melakukan ejakulasi diluar vagina sehingga 

sperma tidak bertemu dengan indung sel telur istri. Dengan demikian 

kemungkinan untuk hamil sangat kecil.
95
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Imam al-Ghazali berpendapat bahwa mencegah kehamilan 

hukumnya mubah ia mengatakan bahwa larangan tersebut hanya terjadi 

dengan nas atau qiyas yang ada. sedang terhadap masalah ini, tidak ada nas 

dan asal yang dapat diqiyaskan padanya, tetapi tentang kebolehan untuk 

mencegah kehamilan, terdapat asal yang dapat dijadikan sebagai landasan 

qiyas yaitu tidak beristri sama sekali, tidak melakukan hubungan seksual 

sesudah perkawinan. Semua itu dibolehkan kecuali jika melanggar 

keutamaan karena itu pencegahan kehamilan melalui azl dan lainnya yang 

serupa itu diperbolehkan, seperti halnya kebolehan untuk tidak beristri dan 

tidak melakukan pencampuran.
96

 

Sayyi>d Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah sebagaimana dikutip 

Syaikh Kamil Muhammad “‟Uwaidah dalam kitab Fiqih Wanita, 

menyatakan, diperbolehkan membatasi keturunan, jika keadaan suami 

banyak mempunyai anggota keluarga, sehingga dikhawatirkan tidak 

mampu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya secara baik, 

demikian juga jika si istri dalam keadaan lemah atau secara terus-menerus 

hamil, sementara suami dalam keadaan miskin. Pada kondisi ini 

pembatasan terhadap kelahiran diperbolehkan bahkan sebagian ulama 

berpendapat bahwa pembatasan kelahiran pada kondisi seperti itu bukan 

hanya diperbolehkan akan tetapi di sunnahkan.
97
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Dan mayoritas fuqoha dari kalangan H{anafi>yah, Maliki>yah 

sebagian Shafi‘i>yah, H{anabi>lah, Zaidah dan Imami>yah membolehkan ‘azl 

dengan syarat harus dengan seizing istri karena istri jugamemiliki hak 

dalam pengambilan keputusan untuk memiliki anak atau tidak. Namun 

mereka berbeda pendapat apakah izin itu hanya berlaku kepada isri dari 

kalangan wanita merdeka saja atau berlaku kepada seluruh wanita, baik 

merdeka atau budak.Perbedaan yang terakhir ini sudah tidak relevan lagi 

untuk kondisi sekarang ini.
98

 

Menurut analisa penulis berdasarkan uraian di atas, pendapat dari 

Kyai dan Jama‟ah tidak sejalan dengan fiqih maupun peraturan di 

Indonesia mengenai KB, mereka berpendapat bahwa KB itu dilarang 

dalam agama karena sama saja memutus keturunan dan hukumnya haram, 

mereka juga berpendapat bahwa zaman sekarang tujuan dari para 

perempuan ber-KB  dengan maksud berkonsentrasi dalam berkarir atau 

supaya hidup senang tanpa ada banyaknya keturunan. Sedangkan tujuan 

dari dibentukknya progam KB oleh pemerintah bukan hanya semata-mata 

untuk mengatur kelahiran, tetapi juga menciptakan keluarga yang bahgia 

dan sejahtera.Upaya pengaturan kelahiran menuju pada keluarga kecil, 

sehat, bahagia dan sejahtera yang ideal yang memungkinkan kebahagiaan 

dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.KB didasarkan atas 

kesadaran, serta tanggung jawab dan suka rela dengan memperhatikan 
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nilai-nilai agama serta moral, sosial dan kesusilaan. Para jumhur ulama‟ 

pun membolehkan melakukan pengaturan kelahiran. 

 

A. Analisa Argumentasi Kyai dan Jama‘ah LDII terhadap pelaksanaan 

KB di Desa karanglo-lor 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat 

disimpulkan bahwa  menurut pandangan kyai dan Jamaah LDII terhadap 

program KB ini mempunyai dampak-dampak negative  yaitu dengan 

pengurangan jumlah keturunan otomatis akan mengurangi jumlah umat 

islam di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, 

Mengurangi jumlah Jammaah LDII padahal LDII mempunyai prinsip 

untuk memperbnyak kader, dengan adanya KB setiap keluaraga hanya 

mempunyai sedikit keturunan. 

Kemudian dijelaskan lagi bahwa Jumlah penduduk yang besar 

merupakan modal pelaksanaan pembangunan disegala bidang, selain itu 

menurut Jamaah LDII sebagai penduduk Indonesia yang mana penduduk 

mayoritasnya adalah umat muslim maka janganlah menggunakan KB 

karena dapat menjadikan kaum kita minoritas jika kita menggunakan KB. 

KB mempunyai banyak dampak baik dari segi medis mauapun yang 

lainnya. 

Dampak KB yang lainnya yaitu mengurangi semangat jihad, 

dengan adanya KB banyak orang tua berat untuk melepas anaknya untuk 

menuntut ilmu di Pondok misalnya di karenakan merka khawatir jika anak 
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mereka jauh dari merka.Jika orang tuanya memilik banyak anak maka 

tidak masalah jika sebagian anakanya menuntut ilmu jauh dari orang 

tuanya. 

Menurut analisa penulis dari uraian diatas dapat penulis pahami 

bahwa para Kyai dan jama‟ah LDII mempunyai kekhawatiran akan 

berkurangnya umat islam di Indonesia karena mayoritas penduduk 

Indonesia adalah muslim, dengan berkuranganya umat Islam akan 

berdampak berkurangnya semangat jihad. 

Menurut hemat penulis kekhawatiran seperti itu sah-sah saja tapi 

harus dibarengi dengan pemahaman yang benar jadi tidak hanya 

mementingkan salah satu golongan saja tapi harus untuk kemaslhatan 

bersama. Harus dipahami dulu tentang tujuan dari KB salah satunya adalah  

upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia. Laju 

pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan masalah social seperti, 

ketebatasan lapangan kerja, kemisknan, ketebatasan pangan dan 

meningkatkan pengangguran.Perkembangan penduduk yang tidak 

terkendali dapat juga memunculkan permasalahan lingkungan hidup. Di 

satu sisi pertambahan penduduk dunia terus terjadi, disisi lain keterbatasan 

sumberdaya tanah, air, hutan dan perikanan. Pesatnya pertumbuhan 

penduduk juga meningkatkan produksi timbunan sampah yang dapat 

mengakibatkan fatal jika tidak ditangani dengan benar.
99
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Dari tujuan KB tersebut dapat ditilihat betapa pentingnya progam 

KB. Sehingga akan berdampak sangat negative apabila jika progam KB 

tidak dilaksanakan karena akan berdampak tidak terkendalinya laju 

pertumbuhan yang akan mengakibatkan keterbatasan lapangan pekerjaan, 

kemiskinan dan meningkatkan pengangguran.  

Sebenarnya semangat untuk berjuang atau berjihad itu tidak di 

ukur dari banyak sedikitnyaumat, tapi pada muncul dari kemauan sendiri 

dan kualitas diri yang tentunya dapat diraih dengan belajar dan 

pengarahan, sehingga apabila kualitas diri sudah baik maka dengan 

sedikitnya umatpun akan tetap ada semangat berjuang dan berjihad. 

Keluarga Berencana turut berperan penting dalam menciptakan generasi 

masa depan bangsa Indonesia yang berkualitas serta mampu bersaing 

dengan bangsa lain, juga merupakan salah satu sarana bagi setiap keluarga 

baru untuk merencanakan keluarga ideal, keluarga kecil bahagia sejahtera 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasansecaramendalammengenaipandanganjamaah LDII 

mengenai KB penulisdapatmenyimpulkansebagaiberikut: 

1. pendapatdariKyaidanJama‟ahtidaksejalandenganfiqihmaupunperaturan 

di Indonesia mengenai KB, merekaberpendapatbahwa KB 

itudilarangdalam agama 

karenasamasajamemutusketurunandanhukumnya haram, 

merekajugaberpendapatbahwazamansekarangtujuandariparaperempuan

ber-KB  

denganmaksudberkonsentrasidalamberkariratausupayahidupsenangtan

paadabanyaknyaketurunan. Sedangkantujuandaridibentukknyaprogam 

KB olehpemerintahbukanhanyasemata-matauntukmengaturkelahiran, 

tetapijugamenciptakankeluarga yang bahgiadansejahtera. 

Upayapengaturankelahiranmenujupadakeluargakecil, sehat, 

bahagiadansejahtera yang ideal yang 

memungkinkankebahagiaandankesejahteraankeluargasertamasyarakat. 

KB didasarkanataskesadaran, 

sertatanggungjawabdansukareladenganmemperhatikannilai-nilai 

agama serta moral, sosialdankesusilaan. Para jumhurulama‟ pun 

membolehkanmelakukanpengaturankelahiran.. 
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2. Argumentasiterhadappelaksanaan KB bahwaparaKyaidanjama‟ah LDII 

mempunyaikekhawatiranakanberkurangnyaumatislam di Indonesia 

karenamayoritaspenduduk Indonesia adalahmuslim, 

denganberkuranganyaumat Islam 

akanberdampakberkurangnyasemangat jihad. 

 

 

B. SARAN 

1. SeharusnyaparaKyaidanJama‟ah LDII 

lebihmemahanilagitentangtujuandari KB 

baikdalamfiqihmaupuntujuan KB di Indonesia. 

2. Seharusnyalebihterbukalagipandanganmengenaimanfaatdandampa

ksehinggamempunyaipemahaman yang benartentang KB. 
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