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ABSTRAK 

 

Febriati, 2022, KB Steril Bagi Wanita Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di 

Dusun Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Pacitan). Skripsi. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Rif’ah Roihanah, S.H., M.Kn. 

 

Kata Kunci: KB Steril, Pandangan Fikih. 

 

Terciptanya program KB sendiri bertujuan sebagai pengaturan jarak 

kelahiran atau mengatur kehamilan. Yang diharapkan mampu membawa 

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi penggunanya dan orang lain. 

Seiring berkembangnya zaman muncul berbagai macam jenis KB, termasuk juga 

KB Steril. Dalam pelaksanaannya KB Steril tidak boleh begitu saja dibenarkan. 

Lantas mengapa masih ada orang yang menggunakan KB tersebut. Sepertihalnya 

yang dilakukan oleh beberapa wanita di Dusun Dagen Desa Gemaharjo 

Kecamatan Tegalombo Pacitan.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana perspektif 

hukum Islam terhadap alasan dilakukannya KB steril di kalangan wanita Dusun 

Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo ?(2) bagaimana perspektif hukum 

Islam terhadap teknik penggunaan KB steril bagi wanita di Dusun Dagen Desa 

Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Pacitan ? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data 

menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan 

melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertama, dalam pandangan 

Hukum Islam terhadap alasan penggunaan KB steril yang dilakukan di Dusun 

Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Pacitan yang diperbolehkan 

adalah yang dilakukan dengan alasan kesehatan/usia, kemudian yang tidak 

diperbolehkan adalah dengan alasan ekonomi karena dalam fikih hanya dengan 

indikasi medis/kedaruratan KB steril boleh dilakukan. Kedua, dalam pandangan 

Hukum Islam terhadap tehnik penggunaan KB steril yang dilakukan di Dusun 

Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Pacitan yang diperbolehkan 

adalah dengan cara pengikatan saluran tuba (cara irving) dan pemasangan (yoon 

ring) pada saluran tuba kemudian yang tidak diperbolehkan adalah dengan tehnik 

pemotongan saluran tuba karena dalam pandangan fikih hanya boleh melakukan 

tindakan KB tetapi tidak dengan menghilangkan fungsi secara total dari kegiatan 

ber-KB tersebut. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perencanaan merupakan hak dan wewenang setiap manusia, 

termasuk dalam hal ini adalah berkelurga, dimana dapat dilakukan dengan 

mengatur jumlah anak yang mungkin mampu untuk dapat ditanggung 

sesuai dengan kondisi dan latar belakang keluarga masing-masing. 

Perencanaan berkeluarga ini dapat dilakukan dengan mengatur kehamilan,  

dengan cara menggunakan alat atau obat yang disebut kontrasepsi. 

Kontrasepsi sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah 

terjadinya kehamilan, dimana bersifat sementara atau permanen tergantung 

pada jenisnya. Kontrasepsi seringkali juga disebut sebagai KB atau 

Keluarga Berencana secara umum.  

Keluarga berencana (KB) sendiri merupakan pengaturan 

keturunan, dimana pasangan suami istri memiliki perencanaan kapan 

anak-anaknya diharapkan lahir atau mengatur kelahiran. Jumlah anak yang 

direncanakan bergantung pada kesanggupan suami istri dan situasi kondisi  

masyarakat serta negaranya, dengan kata lain KB dititik beratkan pada 

perencanaan pengaturan dan pertanggung jawaban orang tua supaya 

menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu dilakukan 

upaya agar orang tua dapat untuk menanggung beban yang ada dalam 
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keluarga dengan cara menunda kehamilan atau menghindari terjadinya 

kehamilan (ovulasi).
1
  

Selaras dengan hal tersebut program KB di Indonesia juga secara 

khusus dirancang untuk menciptakan kemajuan, kesetabilan, kesejahteraan 

ekonomi, sosial bagi penduduknya. KB adalah program yang juga diatur 

dalam UU No.10 Tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Adapun 

wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi 

untuk menunda serta mencegah kehamilan.
2
 Adapun tujuan diciptakanya 

program KB tersebut dipandang akan membawa kemaslahatan dan 

mencegah kemudharatan, baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun 

bagi negara. Adapun dasar hukum yang mendukung digunakannya 

program KB  antara lain sebagai berikut, Q.S An-Nisa’ ayat: 9 

 
 َ َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تَ رَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم فَ ْليَ ت َُّقوا اَّللَّ

 َوْليَ ُقوُلوا قَ ْوًًل َسِديًدا
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.
3
 

                                                           
1
Abdurrachman Qadir, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: PT 

Pustaka Firdaus, 1996), 142-143 
2
 Risky Candra Swari,”Sebenarnya, Program Keluarga Berencana (KB) Itu Apa, 

Sih ?,” dalam, https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/program-keluarga-berencana-kb/ , 

(diakses pada tanggal 09 Maret 2021, jam 19.21). 
3
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Solo: PT Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri, 2008), 78 

https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/program-keluarga-berencana-kb/
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Ayat diatas memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah 

menghendaki jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang kalau kita 

sudah meninggalkan dunia fana ini, menjadi umat bangsa yang lemah 

karena itu kita harus bertakwa kepada Allah dan menyesuaikan perbuatan 

kita dengan ucapan yang telah kita ikrarkan. Kita telah ikrar bahwa kita 

akan membangun masyarakat dan negara dalam segala bidang material 

dan spiritual. Dan salah satu usaha untuk mencapai tujuan pembangunan 

itu adalah dengan melaksanakan KB.  

Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat :233 

 

نَّ حَ  ُى َد ْوًَل َن َأ ْع ْرِض اُت يُ  َد َواِل مَّ َواْل ِت ْن ُي َراَد َأ ْن َأ َم ْْيِ ۖ ِل َل اِم ْْيِ َك ْوَل

ُروِف ۚ ًَل  ْع َم ْل نَّ ِِب ُه َوتُ  ْس نَّ وَِك ُه ُو ِرْزقُ  وِد َل ْوُل َم ى اْل َل َة ۚ َوَع اَع الرََّض

ُو  وٌد َل ْوُل ا َوًَل َم َى ِد َوَل ٌة ِب َد ارَّ َواِل َض ا ۚ ًَل ُت َه َع ًلَّ ُوْس ٌس ِإ ْف لَُّف نَ  َك ُت

ى الْ  َل ِه ۚ َوَع ِد َوَل َراٍض ِب ْن تَ  اًًل َع َص ا ِف َراَد ْن َأ ِإ َك ۗ َف ِل ُل ذََٰ ْث َواِرِث ِم

وا  ُع ْرِض تَ  ْس ْن َت ُُتْ َأ َرْد ْن َأ ا ۗ َوِإ َم ِه ْي َل اَح َع َن ََل ُج اُوٍر َف َش ا َوَت َم ُه نْ  ِم

ُروِف ۗ  ْع َم ْل ْم ِِب ُت يْ   َ ا آت ْم َم ُت لَّْم ا َس َذ ْم ِإ ُك ْي َل اَح َع َن ََل ُج ْم َف دَُك ْوًَل َأ

وا اَّللََّ  ُق ِصرَوات َّ وَن َب ُل َم ْع َا تَ  نَّ اَّللََّ َِم وا َأ ُم َل  ٌ   َواْع

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. 
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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 kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.
4
 

 

Quran surah Al-Luqman ayat: 14 

 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيوِۚ ََحََلْتُو اُم   َنا اًْلِ ِفْ َعاَمْْيِ َاِن  وُ َوْىًنا َعلَٰى َوْىٍن وَِّفَصالُ  وُ َوَوصَّي ْ

رُ   اْشُكْر ِلْ َوِلَواِلَدْيَكۗ ِاَِلَّ اْلَمِصي ْ
Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 

orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada 

Aku kembalimu.
5
 

 

Kedua ayat diatas menerangkan bahwa kita perlu melakukan 

perencanaan keluarga atas dasar mencapai keseimbangan antara 

mendapatkan keturunan dengan terpeliharanya kesejahteraan ibu dan anak, 

terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama 

hamil, melahirkan, menyusui, dan memelihara anak serta timbulnya 

kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarganya. 

Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta 

                                                           
4
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 35 

5
 Ibid, 412 
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tersedianya pendidikan bagi anak. Terjaminnya keselamatan agama orang 

tua yang di bebani kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.
6
 

Kemudian dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam 

Munasnuya tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan dan keluarga 

berencana memutuskan bahwa ber-KB tidaklah dilarang dan penggunaan 

berbagai alat kontrasepsi dapat dibenarkan dengan sedikit eksepsi yaitu 

pemasangan atau pengontrolan alat kontrasepsi dalam rahim harus 

dipasang oleh tenaga medis wanita, atau tenaga medis pria dengan syarat 

harus didampingi oleh suami wanita akseptor tersebut atau wanita lain 

(untuk menghilangkan fitnah) adapun dengan vasektomi atau tubektomi, 

tidaklah dapat dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali karena alasan 

tertentu dan sangat darurat.
7
 

Dari penjelasan tersebut sebenarnya agama Islam membolehkan 

orang menggunakan KB selagi hal tersebut tidak menimbulkan kerugian 

bagi dirinya sendiri dan orang lain. Akan tetapi bagaimana dengan KB 

jenis Steril yang biasa disebut dengan istilah medis vasektomi (bagi laki-

laki) dan tubektomi (bagi perempuan), yang diketahui dapat berindikasi 

terhadap penggunanya. Hal yang ditimbulkan bisa jadi si pengguna KB 

Steril tidak memiliki keturunan kembali, apakah hal tersebut tetap masih 

diperbolehkan mengingat dalam proses pelaksanaannya KB Steril juga 

                                                           
6
Masjifuk Zuhdi, Masail Fiqiyah, (Malang: PT Toko Gunung Agung, 1987), 58-

60 
7
Abdurrachman Qadir, Problematika Hukum Islam Kontemporer, 150-151 
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dapat berdampak menghilangkan fungsi dari organ yang telah di ciptakan 

oleh Allah swt. 

Berdasarkan uraian diatas, maka kemudian terbesit di pikiran 

peneliti tentang hal apa saja yang mendasari seseorang dalam 

menggunakan KB Steril padahal masih banyak pilihan kontrasepsi yang 

lainnya, yang dirasa cukup untuk melakukan pengaturan perencanaan 

kelahiran. Apakah hal yang mendasari seseorang dalam menggunakan KB 

Steril sudah sesuai dan memenuhi syarat terhadap Hukum Islam yang 

berlaku. Bilamana dalam pelaksanaan KB Steril tersebut prosesnya 

dilakukan dengan jalan operasi maka tidak menuntut kemungkinan akan 

ada mudharat yang timbul dari hal tersebut. 

Fenomena penggunaan KB Steril ini nyatanya terjadi di 

masyarakat, masih ada saja orang yang menggunakan KB Steril. Seperti 

yang terjadi di Dusun Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo 

Pacitan ada beberapa wanita berstatus menikah saat berusia kisaran 30 

sampai dengan 40 tahun mereka melakukan KB Steril, seperti yang 

dikatakan oleh salah satu informan yang merupakan wanita pengguna KB 

Steril :  

“ Setahu saya banyak yang melakukan KB steril itu, kebanyakan 

dari mereka melakukan  KB steril mendekati umur 40 an , tidak 

hanya satu dua orang yang saya tahu di dukuh sini.Untuk lebih 

jelasnya bisa anda tayakan sendiri nanti kepada yang 

bersangkutan”.
8
  

 

                                                           
8
 Katini, Hasil wawancara, Gemaharjo, 03 April 2021  
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Adapun prosedur KB Steril bagi perempuan dilakukan dengan 

ligasi tuba (tubektomi) yaitu dengan memotong atau menutup tuba falopi 

sehingga sel telur tidak masuk ke rahim, sekaligus menghalangi sperma 

berenang ke tuba falopi dengan jalan operasi. Berdasarkan penjelasan 

tersebut pelaksanaan KB steril sebenarnya tidak bisa dibenarkan.  

Karena hukum asal dari perbuatan yang melibatkan pisau bedah 

adalah haram dan tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Selain itu metode 

KB Steril yang dilakukan dengan mengambil atau memotong sebagian alat 

dari reproduksi manusia, hal tersebut pun sudah termasuk kedalam 

mengubah ciptaan Allah swt.
9
 Perlu kita ketahui bahwasanya haram 

hukumnya mengubah ciptaan yang sudah tuhan ciptakan. 

Karena KB Steril dianggap merusak fungsi alat reproduksi lantas 

mengapa hal seperti ini masih bisa terjadi dikalangan wanita di Dusun 

Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Pacitan. Apa alasan yang 

mendasari seseorang tetap melakukan kegiatan KB Steril tersebut. Apakah 

masih ada jenis KB steril yang penggunaanya bisa di perbolehkan menurut 

pandangan hukum Islam. Hal diatas merupakan pertanyaan yang timbul di 

benak peneliti atas fenomena yang terjadi di Dusun Dagen Desa 

Gemaharjo Kecamtan Tegalombo Pacitan. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan berjudul “KB STERIL BAGI WANITA  

                                                           
9
Raehanul Bahraen, Fikih Kontemporer Kesehatan Wanita,( Jakarta: Pustaka 

Imam Asy-Syafi’I, 2017), 149 
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PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Dusun Dagen Desa Gemaharjo 

Kecamatan Tegalombo Pacitan )“. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

diawal tentang pelaksanaan KB Steril, maka peneliti mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap alasan dilakukannya KB 

steril di kalangan wanita Dusun Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan 

Tegalombo ? 

2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap teknik penggunaan KB 

steril bagi wanita di Dusun Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan 

Tegalombo Pacitan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap alasan 

dilakukannya KB Steril di kalangan wanita Dusun Dagen Desa 

Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Pacitan. 

2. Menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap teknik 

penggunaan KB Steril bagi wanita di Dusun Dagen Desa Gemaharjo 

Kecamatan Tegalombo Pacitan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis 

mengenai hukum penggunaan kontrasepsi atau KB utamanya KB 

steril dikalangan masyarakat awam khususnya wanita.  

b. Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian 

selanjutnya tentang permasalahan KB  

2. Praktis  

a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi 

masyarakat tentang hukum penggunaan KB Steril bagi wanita, 

sehingga dapat lebih bijak dan paham dalam melakukan kegiatan 

kontrasepsi sesuai dengan anjuran agama.  

b. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar strata satu. 

 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-

penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan 

dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan 

perbandingan antara lain: 

Pertama, skripsi atas nama Muhammad Fadillah dengan judul 

“Keluarga Berencana dalam Perspektif Guru Pondok Pesantren Wali 
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Songo Ngabar Ponorogo( Analisis Penafsiran Ayat Ayat Tentang 

Keluarga Berencana)”
 10

. Dalam skripsi karya Muhammad Fadilah 

terdapat dua rumusan masalah yaitu tentang bagaimana konsep KB 

menurut guru Pondok Pesanteren Wali Songo Ngabar dan kolerasi ayat-

ayat KB dengan pemahaman tentang KB menurut guru Pondok Pesantren 

Wali Singo Ngabar. Penelitian ini memfokuskan mengenai pemahaman 

dan penafsiran oleh guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 

yang metode pengumpulan datanya menggunkan observasi dan 

wawancara. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang pertama adalah 

KB merupakan suatu perencanaan untuk merencanakan kelahiran dalam 

KB mencegah artinya bukan membatasi akan tetapi member jarak pada 

kelahiran agar terjamin kebaikannya, kedua  kekhawatiran terhadap 

kesejahteraan anak tidak perlu dijadikan persoalan berkeluarga akan tetapi 

keyakinan terhadap apa yang di jamin Allah swt bahwasannya rizki setiap 

anak yang lahir menjadi suatu pedoman untuk keluarga. 

Adapun perbedaan yang terdapat dalam skripsi karya Muhammad 

Fadillah dengan skripsi ini adalah mengenai fokus penelitian. Meskipun 

objek penelitiannya sama yaitu tentang KB tapi fokus bahasan yang 

dipakai peneliti adalah tentang alasan dilakukannya KB steril dan tehnik 

penggunaan KB steril yang ada di Dusun Dagen Desa Gemaharjo 

                                                           
10

Muhammad Fadillah, “Keluarga Berencana dalam Perspektif Guru Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo( Analisis Penafsiran Ayat Ayat Tentang 

Keluarga Berencana)”, Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 

2017), 10 
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Kecamatan Tegalombo. Selain perbedaan itu dalam skripsi ini peneliti 

menggunakan perspektif hukum yang berbeda yaitu perspektif  hukum 

Islam. Meskipun peneliti juga menggunakan penelitian lapangan tapi 

tehnik pengumpulan datanya hanya menggunakan wawancara. 

Kedua, skripsi atas nama Winda Ariyeni dengan judul “Keluarga 

Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Tafsir Sayyid Quthb)”
11

. 

Dalam skripsi karya Winda Ariyeni terdapat dua rumusan masalah 

pertama tentang bagaimana penafsiran Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat 

alQuran yang membahas tentang KB dan konsep KB pada masa sekarang 

berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb. Penelitian ini memfokuskan 

mengenai pendiskripsian pendapat serta tafsir Sayyid Quthb tentang ayat-

ayat KB serta konsep KB pada masa sekarang. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan 

pengumpulan data dari penjelasan-penjelasan mufassir pada kitab tafsir 

dan dari buku-buku relevan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu 

tentang konsep KB sebenarnya tidak ada larangan asalkan sesuai dengan 

syariat yang telah ditentukan, Islam sendiri sangat menganjurkan untuk 

melakukan KB agar dari pernikahan tersebut nanti terlahir keturunan yang 

sehat dan berkualitas. 

Adapun perbedaan yang terdapat dalam skripsi karya Winda 

Ariyeni dengan skripsi ini adalah mengenai fokus penelitian. Meskipun 
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Winda Ariyeni, “Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Tafsir 

Sayyid Quthb)”, Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya, 

2019), 7 
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objek penelitiannya sama yaitu tentang KB tapi fokus bahasan yang 

dipakai peneliti adalah tentang alasan dilakukannya KB steril dan tehnik 

penggunaan KB steril yang ada di Dusun Dagen Desa Gemaharjo 

Kecamatan Tegalombo. Selain perbedaan itu dalam skripsi ini peneliti  

menggunakan perspektif hukum yang berbeda yaitu perspektif  hukum 

Islam dan jenis penelitian lapangan (field research) yang tehnik 

pengumpulan data nya melalui wawancara langsung dengan narasumber. 

Ketiga, skripsi atas nama Titut Wahyuningtias dengan judul 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Struktural LDII di 

Desa Bangi Kecamatan Purwoasri Kabupten Kediri Tentang Keharaman 

Menggunakan Metode KB Modern”
12

. Dalam skripsi karya Titut 

Wahyuningtias terdapat dua rumusan masalah pertama tentang bagaimana 

pendapat tokoh struktural LDII tentang keharaman menggunakan motode 

KB modern dan analisis hukum Islam terhadap pendapat tokoh struktural 

LDII tentang keharaman menggunakan motode KB modern di Desa Bangi 

Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. Penelitian ini memfokuskan 

mengenai bagaimana pendapat serta analisis hukum Islam terhadap 

pandangan tokoh struktural LDII tentang penggunaan metode KB modern. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang metode 

pengumpulan data dengan cara wawancara. Penelitian ini menghasilkan 

kesimpulan yaitu bahwa tokoh struktural LDII di Desa Bangi Kecamatan 

                                                           
12

Titut Wahyuningtias, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh 

Struktural LDII di Desa Bangi Kecamatan Purwoasri Kabupten Kediri Tentang 

Keharaman Menggunakan Metode KB Modern”, Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri 

Islam Sunan Ampel Surabaya, 2019),  18 
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Purwoasri Kabupaten Kediri berpendapat bahwa metode KB modern tidak 

diperbolehkan karena tidak diatur dalam hukum Islam dan termasuk 

pembatasan kehamilan dan pencegahan resiko kehamilan.  Pendapat tokoh 

struktural LDII di Desa Bangi Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri 

tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena jumhur ulama’ 

memperbolehkan melakukan pengaturan kehamilan dengan alasan untuk 

menjaga kesehatan ibu dan menghindari kemudharatan berupa kematian. 

Adapun perbedaan yang terdapat dalam skripsi karya Titit 

Wahyuningtias dengan skripsi ini adalah mengenai fokus penelitian. 

Meskipun objek penelitiannya sama yaitu tentang KB tapi fokus bahasan 

yang dipakai peneliti adalah tentang alasan dilakukannya KB steril dan 

tehnik penggunaan KB steril menurut perspektif hukum Islam yang ada di 

Dusun Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan sendiri merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi 

yang diperoleh langsung dari responden. Penelitian lapangan disini 

merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. 

Artinya penelitian kulaitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 
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dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Definisi 

lainnya adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka 

untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan perasaan, dan 

perilaku individu atau sekelompok orang.
13

 Peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif ini untuk menelusuri dan mendapatkan gambaran 

tentang penggunaan KB Steril bagi wanita dengan beberapa 

pertimbangan, yaitu pendekatan kualitatif ini bersifat luwes, dapat 

menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam 

suatu latar yang berkonteks khusus.
14

 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan normatif yaitu menggunakan teori-teori 

hukum Islam sebagai acuan dalam menganalisis bagaimana fakta 

keadaan yang terjadi dilapangan pada objek penelitian.  

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif 

ini, karena penelitilah yang merupakan alat pengumpul data utama. 

Selain itu hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan 

dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang 

mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.
15

 Dalam 

penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, artinya peneliti hanya 

melakukan pengamata saja tanpa terlibat lebih dalam dengan obyek 

yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai obsever, 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), 5 
14

 Ibid, 5 
15

 Ibid, 9 
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yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat 

dilaksanakan penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Dusun Dagen Desa 

Gemaharjo Kecamatan Tegalombo. Pemilihan lokasi ini dikarenakan 

akses lokasinya mudah di jangkau oleh peneliti, terdapat objek yang 

bisa diteliti oleh peneliti. Selain itu, masih marak wanita menggunakan 

KB steril sebagai pilihan dalam ber-KB dan belum mengetahui 

bagaimana hukumnya secara Islam. 

4. Data dan Sumber Data 

a) Data 

Data didefinisikan sebagai semua keterangan seseorang 

yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-

dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainya 

guna keperluan penelitian dimaksud.
16

 Dalam penelitian ini untuk 

memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, peneliti 

membutuhkan data-data antara lain: data penduduk, data pengguna 

KB Steril dan data hasil wawancara berupa alasan wanita 

menggunakan KB steril dan teknik yang digunakannya. 

b) Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

                                                           
16

 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2004), 87  
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Sumber data primer adalah sumber yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
17

Sumber data primer 

diperoleh dari para pelaku KB Steril yang ada di Dusun Dagen 

Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak 

lagsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya 

lewat orang lain atau dokumen.
18

 Data yang dihasilkan dari 

sumber data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder 

yang mendukung penelitian ini adalah informan lain seperti 

masyarakat sekitar, buku-buku pendukung, hasil penelitian 

yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu 

mengembangkan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan tehnik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a) Wawancara 

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara 

atau kuisioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer). Interview digunakan peneliti untuk 
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D(Bandung:ALFABETA, 2017), 225 
18

Ibid, 225 
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menilai keadaan seseorang.
19

 Peneliti akan menggunakan 

wawancara sebagai teknik pengumpulan data, dengan 

menfokuskan narasumber utama pada wanita pengguna KB Steril 

di Dusun Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo. 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, peneliti gunakan 

untuk membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah 

yang pertama dan kedua. Dalam wawancara juga tidak menutup 

kemungkinan peneliti akan melakukan wawancara dengan 

informan lain yang dirasa dapat diambil keterangannya untuk 

mendukung penelitian. 

b) Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang 

digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik 

pengumpulan data. Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.
20

 Dari pengertian tersebut dapat 

dkatakan bahwa dokumen merupakan sumber data yang 

digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa gabar, film, 

sumber tertulis, dan karya momental, yang semuanya itu 

memberikan informasi bagi proses penelitian.
21

Secara ringkas, 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, 198 
20

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), 179. 
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dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

momental dari seseorang.
22

Dokumen utama yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini berupa data para pengguna KB yang 

ada di desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Pacitan guna 

mengetahui jumlah perempuan pelaku KB steril di Dusun Dagen 

Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo. 

6. Analisis Data 

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam 

metode ilmiah, karena dengan analisalah, data tersebut dapat diberi arti 

dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data 

mentah yang dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-

kelompok, diadakan kategorisasi, dilakukan manipulasi, serta diperas 

sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk 

menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.
23

 Analisa 

data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data 

yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 

Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, 

selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang ulang sehingga dapat 
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M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur,Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,2012), 240. 

23
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disimpulkan apakah hiotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan 

data yang terkumpul.
24

 

Milles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Beberapa aktivitas yang harus dilakukan dalam 

menganalisis data yaitu : 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
25

 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data adalah teks yang bersifat 

naratif. Dengan mendispaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
26
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c. Conclusion Drawing/ Verivication 

Atau bisa disebut dengan penarikan kesimpulan. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya tidak pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang 

atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.
27

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data 

dalam penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah 

suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang 

dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti 

penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca. Adapun teknik 

pengecekan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.
28

 Triangulasi data 

digunakan sebagai proses pemantapan derajat kepercayaan 

(kredibelotas/validitas) dan konsistensi data, serta bermanfaat juga 
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sebagai alat bantu analisis data di lapangan.
29

 Triangulasi bukan 

bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaan peneliti 

terhadap data dan fakta yang dimiliki. Hal ini dipertegas oleh Wiersma 

yang mengemukakan triangulasi daam pengujian kredibelitas diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu (Sugiyono, 2007: 372). Dapat disimpulkan bahwa 

triangulasi sebagai teknik pemerikasaan keabsahan data dengan cara 

pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
30

 

Triangulasi sebagai upaya mengecek data dalam suatu penelitian, 

dimana peneliti tidak hanya menggnakan pemahaman pribadi tanpa 

melakukan pengecekan kembali penelitian. Untuk menarik kesimpulan 

diperlukan beberapa sudut pandang yang bisa dipertimbangkan dalam 

dalam beragam fenomena yang muncul dan selanjutnya diitarik 

kesimpulan yang bisa diterima kebenarannya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran yang jelas tentang 

pembahasan skripsi ini, maka peneliti menguraikan sistematika 

penelitiannya sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan, dalam bab ini memaparkan tentang 

gambaran umum dari skripsi yang akan peneliti buat. Beberapa poin yang 

termuat dalam bab ini yaitu latar belakang masalah yang isinya tentang 

                                                           
29

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, 218. 
30
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alasan mengapa peneliti memilih kasus yang akan di teliti itu. Kemudian 

rumusan masalah yang ditarik dari pemaparan di latar belakang masalah 

guna membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang 

menjelaskan tentang kegunaan teoritis dan praktis penelitian tersebut. 

Telaah pustaka yang memaparkan beberapa skripsi terdahulu yang 

memiliki kesamaan objek penelitian sebagai bahan kajian dan 

pembanding. Metode penelitian yang nanti akan digunakan dalam 

melaksanakan penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi tentang 

penjelasan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi di bagian awal 

sehingga memudahkan pembaca dalam membaca penelitian. 

BAB II KB Steril Perspektif Hukum Islam, dalam bab ini 

merupakan landasan teori yang berisi tentang teori dan konsep-konsep 

yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisa masalah. 

Landasan teori ini nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapaun teori yang peneliti 

gunakan dalam penelitian yaitu konsep KB dan KB Steril dalam 

pandangan fikih. 

BAB III KB Steril di Dusun Dagen Desa Gemaharjo 

Kecamatan Tegalombo Pacitan, pada bab ini peneliti memaparkan data-

data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan 

sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang 

diperoleh di lapangan dengan menguraikan gambaran objek penelitian. 

Diantara data tersebut yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang 
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meliputi sejarah, keadaan geografis, keadaan dan jumlah penduduk di 

Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Selain 

gambaran umum wilayah penelitian, dalam bab ini peneliti akan 

memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian yaitu wanita pengguna 

KB Steril di Dusun Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo 

Kabupaten Pacitan. 

BAB IV Analisa KB Steril Bagi Wanita di DusunDagen Desa 

Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Pacitan, dalam bab ini merupakan 

inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang 

diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapaun pembahasan 

dan berbagai hasil pengumpulan dan analisis penelitian mengenai analisa 

tentang penggunaan KB Steril di Dusun Dagen Desa Gemaharjo 

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam prespektif hukum Islam. 

BAB V Penutup, dalam bab ini merupakan bab terakhir yang 

berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban 

singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil 

penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini 

merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan 

permasalahan penelitian. 
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BAB II 

KB STERIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

A. Keluarga Berencana 

1. Pengertian Keluarga Berencana 

Istilah Keluarga Berencana (KB), merupakan terjemahan dari 

istilah bahasa Inggris yaitu “Family Planning” yang dalam pelaksanaanya 

menggunakan 2 macam metode, adapun metode tersebut adalah;
1
  

a. Planning Parenthood, dalam pelaksanaannya metode ini menitik 

beratkan tanggung jawab kepada orang tua untuk membentuk 

kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera dan 

bahagia, walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota 

keluarga. Hal seperti ini lebih mendekati istilah Bahasa Arab yaitu  

النَّْسلِ  تَ ْنِظْيمُ   ( mengatur keturunan). 

b. Birth Control, dalam pelaksanaannya metode ini adalah 

menekankan jumlah anak, atau merangkai kelahiran sesuai dengan 

situasi dan kondisi suami-isteri. Hal ini mirip dengan istilah 

Bahasa Arab yaitu  َّْسلِ ََتِْدْيُدالن   (membatasi keturunan). 

                                                           
1
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Akan tetapi prakteknya di negara barat, cara ini juga 

memperbolehkan untuk pengguguran kandungan (abortus dan 

menstrual regulation) dan pemandulan (infertilitas). 

 

KB di Indonesia dalam pengertian khususnya adalah suatu usaha 

yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga 

bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau 

masyarakat yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai 

akibat langsung dari kelahiran tersebut. Sementara KB dalam artian 

khusus adalah pencegahahan konsepsi atau pencegahan terjadinya 

pembuahan yaitu pencegahan pertemuan antara sel mani laki-laki dan sel 

telur dari perempuan melalui persetubuhan. Dari pengertian diatas dapat 

dikatakan bahwa KB adalah istilah yang resmi yang digunakan di 

Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan 

kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekkan gagasan 

keluarga kecil yang potensial dan bahagia.
2
  

 

2. Dasar Hukum KB dan Pandangan Islam Mengenai KB  

Dalam alQuran dan ḥad th, yang merupakan sumber pokok hukum 

Islam dan yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, tidak ada nash 

yang sharih yang melarang atau memerintahkan ber-KB secara ekplisit. 

Karena itu, hukum ber-KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum 
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Islam (qaidah fiqhiyah) yang menyatakan; “Pada dasarnya segala 

sesuatu/perbuatan itu boleh, kecuali/sehingga ada dalil yang 

menunjukkan keharamannya.” Selain berpegangan pada kaidah hukum 

Islam tersebut, ada beberapa ayat alQuran dan ḥad th nabi yang 

memberikan indikasi, bahwa pada dasarnya Islam membolehkan orang 

Islam ber-KB. Bahkan kadang-kadang hukum ber-KB itu bisa berubah 

dari mubah (boleh) menjadi sunah, wajib makruh dan haram, seperti 

halnya hukum Islam, yang hukum asalnya juga mubah. Tetapi hukum 

mubah ini bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim 

yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan 

keadaan masyarakat/negara hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam 

yang berbunyi; “Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan 

zaman, tempat dan keadaan.” Kalau seorang muslim melaksanakan KB 

dengan motivasi yang hanya bersifat pribadi, misalnya ber-KB untuk 

menjarangkan kehamilan atau kelahiran, serta menjaga 

kesehatan/kesegaran/kelangsingan badan si ibu, hukumnya boleh saja. 

Tetapi kalau seorang ber-KB disamping punya motivasi yang bersifat 

pribadi seperti untuk kesejahteraan keluaga, tapi juga punya motifasi yang 

bersifat kolektif dan nasional seperti untuk kesejahteraan 

masyarakat/negara, maka hukumnya bisa menjadi sunah atau wajib 

tergantung pada keadaan masyarakat atau negara tersebut.
3
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Adapun ayat-ayat alQuran yang dapat dijadikan dalil untuk 

dibenarkan ber-KB antara lain sebagai berikut:
4
 

1. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 : 

 

َ َوْلَيْخَش الَِّذْيَن َلْو تَ رَكُ  ًفا َخافُ ْوا َعَلْيِهْمۖ فَ ْليَ ت َُّقوا اَّللَّٰ ْوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضعَٰ

 َوْليَ ُقْوُلْوا قَ ْوًًل َسِدْيًدا
Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 

mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka 

berbicara dengan tutur kata yang benar.
5
 

 

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, 

kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi 

anak, akibat kekuragan makanan yang bergizi. Menjadi tanggung 

jawab kedua orangtuanya. Maka disinilah peranan KB membantu 

orang-orang yang tidak dapat menyanggupi hal tersebut. Agar tidak 

berdosa di kemudian hari bila meninggalkan ketrunannya.
6
 

 

2. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 : 

 

                                                           
4
 Masjifuk Zuhdi, Masail Fiqiyah, 58-60 

5
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6
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ْن  َراَد َأ ْن َأ َم ْْيِ ۖ ِل َل اِم ْْيِ َك ْوَل نَّ َح ُى َد ْوًَل َن َأ ْع ْرِض اُت يُ  َد َواِل َواْل

نَّ  ُه َوتُ  ْس ُهنَّ وَِك ُو ِرْزقُ  وِد َل ْوُل َم ى اْل َل َة ۚ َوَع اَع مَّ الرََّض ِت ُي

فْ  لَُّف نَ  َك ُروِف ۚ ًَل ُت ْع َم ْل ٌة ِِب َد ارَّ َواِل َض ا ۚ ًَل ُت َه َع ًلَّ ُوْس ٌس ِإ

ْن  ِإ َك ۗ َف ِل ُل ذََٰ ْث َواِرِث ِم ى اْل َل ِه ۚ َوَع ِد َوَل ُو ِب وٌد َل ْوُل ا َوًَل َم َى ِد َوَل ِب

ا ۗ  َم ِه ْي َل اَح َع َن ََل ُج اُوٍر َف َش ا َوَت َم ُه نْ  َراٍض ِم ْن تَ  اًًل َع َص ا ِف َراَد َأ

وْ  وا َأ ُع ْرِض تَ  ْس ْن َت ُُتْ َأ َرْد ْن َأ ا َوِإ َذ ْم ِإ ُك ْي َل اَح َع َن ََل ُج ْم َف دَُك ًَل

نَّ اَّللََّ َِمَا  وا َأ ُم َل وا اَّللََّ َواْع ُروِف ۗ َوات َُّق ْع َم ْل ْم ِِب ُت يْ   َ ا آت ْم َم ُت لَّْم َس

ِصر وَن َب ُل َم ْع  ٌ  تَ 

 

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 

ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang 

patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. 

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula 

seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun 

(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih 

dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan 

anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan 

pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
7
 

 

Dalam ayat ini menerangkan bahwa anak harus menyusu 

selama dua tahun penuh. Karena itu, ibunya tidak boleh hamil lagi 

sebelum cukup umur bayinya dua tahun. Atau dengan kata lain, 
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penjarangan anak minimal tiga tahun, supaya anak bisa sehat dan 

terhindar dari penyakit, karena ASI yang paling baik untuk 

pertumbuhan bayi, dibandingkan dengan susu buatan.
8
 

3. Firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 : 

 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيوِۚ ََحََلْتُو اُم   َنا اًْلِ ِفْ َعاَمْْيِ َاِن  وُ َوْىًنا َعلَٰى َوْىٍن وَِّفَصالُ  وُ َوَوصَّي ْ

رُ   اْشُكْر ِلْ َوِلَواِلَدْيَكۗ ِاَِلَّ اْلَمِصي ْ
Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua 

tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. 

Hanya kepada Aku kembalimu
9
 

 

 

4. Firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 : 

 

َنا اًْلِ  ُكْرًىا وََّوَضَعْتُو     ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ِاْحَساًًن ََۗحََلْتُو اُم وُ َوَوصَّي ْ

لُ  وُ ُكْرًىا َۗوََحْلُ  َوبَ َلَغ َاْربَِعْْيَ  هُ ثَ لَٰثُ ْوَن َشْهًرا َۗحّتَّٰٓ ِاَذا بَ َلَغ َاُشدَّ  وُ َوِفصَٰ

 قَاَل َربِّ َاْوزِْعِنْٓ َاْن َاْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتْٓ اَنْ عَ 
ًۙ
ْمَت َعَليَّ َوَعلَٰى َسَنًة

ْ تُ ْبُت ِالَْيَك  ۗ ِاّّنِ
ىُو َوَاْصِلْح ِلْ ِفْ ُذرِّيَِّتْ َواِلَديَّ َوَاْن َاْعَمَل َصاِِلًا تَ ْرضَٰ

ْ ِمَن اْلُمْسِلِمْْيَ   َوِاّّنِ

                                                           
8
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9
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Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada 

kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah 

payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa 

mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, 

sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya 

mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah 

aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah 

Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan 

agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah 

aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. 

Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku 

termasuk orang muslim.”.
10

 

 

 

3. Perkembangan Program Keluarga Berencana 

Pertambahan penduduk di Indonesia, semakin lama semakin 

menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, karena tidak sesuai 

dengan peningkatan perekonomian negara. Pertambahan penduduk lebih 

cepat, sedangkan perekonomian negara jauh lebih ketinggalan. Jika hal 

tersebut tidak ditanggulangi, maka akan berpengaruh negatif terhadap 

pembangunan nasional, pemerintah bisa kewalahan menyediakan sarana 

perekonomian, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan dan sebagainya, 

dengan menyadari ancaman yang bakal terjadi, maka pemerintah 

menjadikan program KB sebagai bagian dari pembangunan nasional, yang 

kegiatannya di mulai sejak Pelita I atau pada masa awal pemerintahan 

OrdeBaru.
 11

 

Dalam kegiatan selanjutnya, KB di Indonesia mengalami proses 

yang tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara 

berkembang lainnya , yaitu sangat ditentukan oleh alasan demikian  akan 
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tetapi semakin kesini semakin disadari lagi bahwa permasalahanya 

bertambah luas dimana KB dianggap sebagai salah satu cara untuk 

menurunkan angka kelahiran, sebagai suatu sarana untuk mengendalikan 

pertambahan penduduk yang semakin pesat. 

Sejak tahun 1957, sudah ada perkumpulan swasta yang bergerak 

dibidang KB tetapi ketika itu pemerintah belum melembagakannya karena 

faktor suasana politik yang belum memungkinkan. Tahun  1967 baru 

terlihat ada persiapan-persiapan akan dilaksanakan program tersebut, 

kemudian pada tahun 1968, presiden mengintruksikan kepada Menteri 

Negara Kesejahteraan Rakyat, melalui SK. Presiden No.26 Tahun 1968 

yang bertujuan untuk membentuk lembaga resmi pemerintah, yang 

bernama “ Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN)”, yang 

bertugas untuk mengkoordinir kegiatan KB. Kemudian di tahun 

selanjutnya pemerintah membentuk suatu badan pemerintahan yang diberi 

nama “Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
12

. 

Kemudian dengan berdirinya  BKKBN pada tahun 1970 badan 

itulah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan KB sejak pelita I. pada 

pelita II program KB sudah berdiri sendiri, bahkan pada pelita III dan IV 

jangkauan dan kaitannya sudah lebih luas lagi.
13
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4. Tujuan Keluarga Berencana 

Adapun tujuan umum dilakukannya KB adalah membentuk 

keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga 

bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan 

lainnya meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, 

peningkatatan dan ketahanan keluarga. Hal ini sesuai dengan teori 

pembangunan menurut Alex Inkles dan David Smith yang mengatakan 

bahwa pembangunan bukan sekedar perkara pemasok modal dan teknologi 

saja tapi juga membutuhkan sesuatu yang mampu mengembangkan sarana 

yang berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, memiliki 

kesanggupan untuk merencanakan, dan percaya bahwa manusia dapat 

mengubah alam, bukan sebaliknya.
14

  

Sementara tujuan dari gerakan KB nasional adalah mewujudkan 

keluarga kecil sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat 

sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk 

Indonesia. Sasaran gerakan KB nasional adalah;
15

 

a. Pasangan usia subur (PUS), dengan prioritas PUS muda dengan 

paritas rendah 

b. Generasi muda dan purna PUS 

c. Pelaksana dan pengelola KB 
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d. Sasaran wilayahnya yang merupakan laju pertumbuhan penduduk 

tinggi dan wilayah khusus seperti sentra industri, pemukiman 

padat, daerah kumuh, daerah pantai dan daerah terpencil. 

 

5. Macam Macam KB 

Metode kontrasepsi secara umum dibagi menjadi metode 

kontrasepsi tradisional dan metode kontrasepsi modern. Metode 

kontrasepsi tradisional atau sederhana dibagi menjadi KB alamiah tanpa 

alat dan dengan alat. Kontrasepsi modern meliputi kontrasepsi hormonal 

seperti pil, suntik, alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK), dan alat 

kontrasepsi dalam rahim (AKDR), serta non-hormonal seperti tindakan 

operasi vasektomi dan tubektomi.
16

 

Kontrasepsi di Indonesia berdasarkan durasi pemakaiannya atau 

durasi efektivitasnya dibedakan menjadi metode kontrasepsi jangka 

panjang (MKJP) dan kontrasepsi jangka pendek yang disebut non-MKJP. 

Jenis MKJP antara lain alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau dikenal 

sebagai intrauterine device (IUD), alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) 

atau dikenal sebagai implan, tubektomi pada wanita atau metode operatif 

wanita (MOW), dan vasektomi pada laki-laki atau metode operatif pria 

(MOP). Sedangkan metode non-MKJP antara lain adalah pil, suntik, 

kondom, dan metode-metode lain selain yang sudah termasuk dalam 
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MKJP. Secara garis besar baik MKJP maupun non-MKJP berdasarkan 

metodenya dibagi menjadi menjadi kontrasepsi hormonal dan non-

hormonal.
17

 

Kemudian tentang kontrasepsi non-hormonal MKJP yang 

dilakukan dengan metode MOW atau sering disebut dengan tubektomi 

pada perempuan biasanya terbagi atas beberapa proses antara lain saat 

operasi, cara pencapaian tuba dan cara penutupan tuba sebagai berikut:
 18

 

a. Saat operasi, tubektomi dapat dilakukan pasca keguguran, pasca 

persalinan dan masa interval sesudah keguguran 

b. Cara mencapai tuba, cara yang banyak dilakukan di Indonrsia saat ini 

adalah dengan cara laparatomi, laparatomi mini dan laparaskopi 

c. Cara penutupan tuba, adapun tubektomi dapat dilakukan dengan 

beberapa cara antara lain cara Pameroy, Kroner, Irving Pemesangan 

cincin Falope, pemasangan Klip, Elektro koagulasi dan pemutusan 

tuba:
19

 

1) Cara Pomeroy, tuba dijepit kira-kira pada pertengahannya, 

kemudian diangkat sampai melipat.dasar lipatan diikat dengan 

sehelai cagut, kemudian dipotong diatas ikatan cagut tadi, tujuan 

dari pemakaian cagut ini adalah untuk segera di absorpsi sehingga 
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kedua tuba yang dipotong bisa segara terpisah. Dengan demikian, 

tidak memungkinkan terjadinya rekanalisasi  

2) Cara Kroner, fimbria dijepit dengan sebuah klem, bagian tuba 

proksimal dari jepitan diikat dengan sehelai benang sutra atau 

cagut yang tidak mudah di absorpsi. Bagian tuba distal dari jepitan 

dipotong (fimbriektomi) 

3) Cara Irving, tuba dipotong pada pertengahan panjangnya setelah 

kudua ujung dipotong diikat dengan cagut. Ujung potongan 

proksimal ditanamkan dalam miometrium dinding depan uterus. 

Ujung potongan distal ditanamkan didalam ligamentum latum. 

Dengan cara ini rekanalisasi spontan tidak mungkin terjadi. Cara 

tubektomi ini hanya dapat dilakukan pada laparotomi besar seperti 

bedah cecar 

4) Pemasangan cincin falope, cincin falope (yoon ring) terbuat dari 

silicon, dewasa ini banyak digunakan dengan aplikator bagian 

ismus tuba ditarik dan cincin dipasang pada bagian tuba tersebut. 

Cincin falope dapat dipasang pada laparotomi mini, laparoskopi 

atau dengan laprokator. 

5) Pemasangan klip, klip huka-clemens digunakan dengan cara 

menjepit tuba. Oleh karena tudak memperpanjang dan 

memperpendek tuba maka rekanalisasi lebih mungkin dikerjakan. 

6) Elektro koagulasi dan pemutusan tuba, cara ini dulu lebih banyak 

dikerjakan pada tubektomi laparoskopik. Dengan memasukkan 
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grasping forceps melalui laparoskop, tuba dijepit kurang lebih 2 

cm dari koruna kemudian diangkat menjauhi uterus dan alat-alat 

panggul lainnya setelah itu dilakukan kauterisasi. Tuba terbakar ke 

proksimal dan distal serta mesosalping. Pada waktu kateterisasi 

tuba tampak menjadi putih, menggembung lalu putus. 

Berbeda dengan cara kontrasepsi lain, tubektomi atau sterilisasi 

memerlukan konseling serta syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum 

tindakan tersebut dilaksanakan. Konseling diusahakan dilakukan oleh 

tenaga terlatih adapun tujuan dari konseling ini adalah agar keputusan 

untuk menjalankan tubektomi diambil oleh pasangan itu sendiri setelah 

mendapat penjelasan yang tepat dan benar tentang cara kontrasepsi ini, 

adapun konseling dapat dilakukan sebelum, selama dan sesudah 

tindakan.
20

 

 

 

B. KB Steril atau Sterilisasi dalam Pandangan Fikih 

Sterilisasi baik untuk lelaki (vasektomi) maupun untuk wanita 

(tubektomi) sama dengan abortus, bisa berakibat kemandulan, sehingga yang 

bersangkutan tidak lagi mempunyai keturunan. Sterilisasi baik untuk laki-laki 

maupun untuk wanita menurut Islam pada dasarnya haram karena ada 

beberapa hal yang prinsipial, yaitu:
21
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1. Sterilisasi (vasektomi/tubektomi) berakibat pemandulan tetap. Hal ini 

bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan menurut Islam yakni; 

perkawinan lelaki dan wanita selain bertujuan untuk mendapatkan 

kebahagiaan dunia dan akhirat juga untuk mendapatkan keturunan yang 

sah yang diharapkan menjadi anak yang saleh sebagai penerus cita-

citanya. 

2. Mengubah ciptaan tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan 

sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur) 

3. Melihat aurat orang lain (aurat besar) pada prinsipnya Islam melarang 

orang melihat aurat orang lain, meskipun sama jenis kelaminnya.  

 

  Tetapi apabila suami isteri dalam keadaan yang sangat terpaksa 

(darurat/emergency) seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari 

bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya 

jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi 

diperbolehkan oleh Islam. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang 

menyatakan:  

تُِبْيُح املَْحظُْورَاتِ الضَُّرْورَات ُ   

“Keadaan darurat itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang”. 

 Islam hanya membolehkan sterilisasi lelaki/wanita, karena semata 

mata alasan medis. Selain alasan medis, seperti banyak anak atau 
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kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan untuk sterilisasi. Tetapi ia dapat 

menggunakan cara-cara/ alat-alat kontrasepsi yang diizinkan oleh Islam.  

Bahwa sesuai dengan kaidah hukum Islam yaitu: 

“Hukum itu berputar bersama illatnya” (alasan yang menyebapkan 

adanya hukum ada/tidak adanya), dan “Hukum-hukum itu bisa berubah 

karena perubahan zaman, tempat dan keadaan”  

 Maka dengan demikian menurut fatwa MUI tahun 1983 tentang 

larangan (haram) sterilisasi wanita atau pria dengan alasan “ sterilisasi bisa 

membantu pemandulan tetap” tidaklah relevan lagi, sehingga perlu dikaji 

ulang fatwa tersebut untuk di sesuaikan dengan fatwa sekarang, bahwa 

sterilisasi wanita atau pria tidak lagi membawa akibat kemandulan tetap. 

Sebab dengan teknologi kedokteran yang makin canggih sekarang ini, 

seorang wanita atau pria yang telah di sterilkan kemudian pada sewaktu 

waktu ingin mempunyai anak lagi, ia masih bisa ditolong dengan operasi 

penyambungan saluran telur wanita atau saluran sperma pria yang 

bersangkutan.
22

  

 Dalam fatwa Majma Fiqh al-Islami mengenai KB steril, baik 

vasektomi maupun tubektomi memuat bahwa:
23

 

1. Tidak boleh mengeluarkan undang-undang secara umum guna 

membatasi kebebasan suami-isteri dalam memperoleh keturunan atau 

anak 

                                                           
22

 Masjifuk Zuhdi, Masail Fiqiyah, 69, 71 
23

 Raehanul Bahraen, Fikih Kontemporer Kesehatan Wanita, (Jakarta: Pustaka 

Imam Asy-Syafi’I, 2017),  150 



39 

 

 

 

2. Haram menghilangkan secara total kemampuan laki-laki maupun 

perempuan untuk memiliki keturunan, yaitu yang di kenal dengan 

istilah medisnya sterilisasi. Yakni selama dilakukan bukan untuk 

darurat, yang ditetapkan berdasarkan aturan-aturan syariat. 

3. Boleh mengatur tempo melahirkan demi memberi jarak kehamilan 

(antara satu dengan yang selanjutnya), atau berniat menghentikan 

hingga waktu tertentu. Hal ini boleh dilakukan jika ada keutuhan yang 

sesuai ada kebutuhan yang sesuai dengan tolok ukur syariat, dan 

jangka waktu ditetapkan atas dasar musyawarah serta kerelaan 

keduanya, selama tidak menimbulkan bahaya. Di samping sarananya 

pun harus sesuai dengan syariat dan tidak ada tindakan yang 

membahayakan kehamilan. 

Maka kesimpulan dari fatwa diatas adalah tidak boleh 

melakukan sterilisasi pada zakar maupun rahim (operasi vasektomi dan 

tubektomi) kecuali jika memang terdapat indikasi medis dari dokter 

spesialis kandungan, seperti pernah operasi cecar 3 sampai 5 kali. 

Kemudian untuk wanita tersebut, dianjurkan tubektomi agar tidak 

hamil lagi. Sedangkan untuk laki-laki, atau para suami, tidak ada 

alasan yang bisa membolehkannya melakukan vasektomi.24 

 

 

 

                                                           
24

 Raehanul Bahraen, Fikih Kontemporer Kesehatan Wanita,151 
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BAB III 

KB STERIL DI DUSUN DAGEN DESA GEMAHARJO  

KECAMATAN TEGALOMBO PACITAN 

 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1. Sejarah Desa Gemaharjo  

Desa Gemaharjo merupakan desa yang terletak di belahan 

utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. 

Menurut cerita yang disajikan oleh beberapa sesepuh  Desa 

Gemaharjo bahwa Desa Gemaharjo sudah ada sejak jaman Belanda 

yang konon sistem pemerintahannya masih menganut sistem 

kerajaan dengan wilayah kekuasaan raja Solo dengan sebutan 

Bekelan dan Kepala Bekelnya adalah Soroito. Setelah Soroito 

meninggal dunia, perjuangan dipimpin oleh putranya yang bernama 

Sorontani. Pada masa kepemimpinan Sorontani wilayah Desa 

Gemaharjo menjadi sangat ramai dan akhirnya menjadi daerah 

“Kademangan” yang terdiri dari 3 Bekelan yaitu Gemah sebagi 

Kademangan dan desa yang lain bertempat di Gayam dan 

Clumpring. Hal itu dibuktikan bahwa Desa Gemaharjo dahulu 

dipimpin oleh seorang Demang yang bernama “Sorontani”. 

Pada Tahun 1915 , Daerah Kademangan yang terdiri dari 3 

Desa tersebut dijadikan satu lagi yang bulat dengan Kepala Desa 

yang bernama “Poncoidjojo” karena tempat Kademangan 
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terletak di wilayah Gemah maka nama Gemah ditambah 

dengan kata “arjo” sehingga menjadi wilayah Desa Gemaharjo yang 

mempunyai arti Gemah berarti Subur, Besar dan Arjo berarti Ramai/ 

Damai Sejahtera.Terbawa Lajunya waktu dan perkembangan, yang 

semula penduduk masih sedikit dan mengelompok, berangsur-angsur 

mulai tertata baik dalam bidang pemerintahan dan pembangunan 

yang berkembang begitu pesatnya sehingga terbentuklah sebuah desa 

yang besar dan jumlah penduduk yang banyak. 

Gemaharjo adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan 

Tegalombo Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Gemaharjo 

merupakan desa yang berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. 

Letaknya di dataran cukup tinggi sehingga suhunya sejuk. 

Gemaharjo berpenduduk cukup padat terpusat di sekitar kantor Desa 

Gemaharjo. Desa Gemaharjo merupakan salah satu dari sebelas Desa 

di wilayah Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
 1

 

2. Keadaan Penduduk dan Keadaan Geografis Desa Gemaharjo 

Secara administratif Desa Gemaharjo terbagi atas tujuh 

dusun, yaitu Dusun Gemah, Dusun Gayam, Dusun Dondong, Dusun 

Dagen, Dusun Bulusari, Dusun Clumpring dan Dusun Kaligondang. 

Penduduk di Desa Gemaharjo sebagian besar bermata pencaharian 

sebagai petani, buruh tani, ada juga penduduk yang berkerja sebagai 

                                                           
1
https://www.portalpacitan.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-

gemaharjo_29.html, (diakses pada tanggal 24 Januari 2022, jam 15.00) 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo
https://www.portalpacitan.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-gemaharjo_29.html
https://www.portalpacitan.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-gemaharjo_29.html
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pegawai swasta, wirausaha/pedagang, PNS dan lain-lain. Berikut 

merupakan data penduduk yang ada di Desa Gemaharjo Kecamatan 

Tegalombo Pacitan: 

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk Desa Gemaharjo Tahun 2022
2
 

No. Keterangan Jumlah (orang) 

1 Penduduk Laki-Laki 3006  

2 Penduduk Perempuan 3247  

3 

Penduduk Pendatang s.d. Tahun 

2022 

11  

4 Penduduk Pergi s.d. Tahun 2022 10  

Total Penduduk 6352  

  

Tabel 3.2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia di 

Desa Gemaharjo Tahun 2022
3
 

                                                           
2
 Data Desa Gemaharjo 

3
 Ibid  

No. Usia Jumlah (orang) 

1 ˂1 Tahun 30 
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Desa Gemaharjo terletak di 12 Km ke arah timur dari Kecamatan dan 

mempunyai luas wilayah 14.48 Km2. Adapun batas-batas wilayah 

Desa Gemaharjo:
 
 

Tabel 3.3 Batas Wilayah Desa Gemaharjo
4
 

No. Batas Wilayah Keterangan 

1 Utara Desa Wates Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo 

2 Selatan Desa Pucangombo Kecamatan 

Tegalombo Kabupaten Pacitan 

3 Barat Desa Ploso Kecamatan 

Tegalombo Kabupaten Pacitan 

4 Timur Desa Tugurejo Kecamatan 

Slahung Kabupaten Ponorogo 

                                                           
4
https://www.portalpacitan.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-

gemaharjo_29.html, (diakses pada tanggal 24 Januari 2022, jam 15.00) 

 

2       1-4 Tahun 229 

3 5-14 Tahun 724 

4 15-39 Tahun 2057 

5 40-64 Tahun 2258 

6 65 Tahun Keatas 1054 

Total  6352  

https://www.portalpacitan.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-gemaharjo_29.html
https://www.portalpacitan.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-gemaharjo_29.html
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Desa Gemaharjo sendiri terletak di Ketinggian 685 m diatas 

permukaan laut (dpl), sedangkan letak kondisi Desa Gemaharjo 

berjarak 13 Km dari Ibukota Kecamatan, berjarak 47 Km dari 

Ibukota Kabupaten dan bentang alamnya merupakan perbukitan. 

3. Data pengguna KB di Desa Gemaharjo  

Tercatat sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 angka pengguna 

kontrasepsi yang ada di desa Gemaharjo Kecamatan tegalombo 

Pacitan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Data pengguna Akseptor di Desa Gemaharjo
5
 

Tahun 2020 

No. Jenis KB Jumlah 

1 IUD 121 

2 Implant 62 

3 Suntik 458 

4 Pil 120 

5 Kondom 14 

6 MOP 1 

                                                           
5
 Data Puskesmas Gemaharjo 
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7 MOW 41 

Tahun 2021 

No. Jenis KB Jumlah 

1 IUD 125 

2 Implant 67 

3 Suntik 463 

4 Pil 125 

5 Kondom 12 

6 MOP 1 

7 MOW 44 

Per April Tahun 2022 

No. Jenis KB Jumlah 

1 IUD 99 

2 Implant - 

3 Suntik 469 

4 Pil 123 
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5 Kondom 11 

6 MOP - 

7 MOW 45 

 

B. Alasan Dilakukannya KB Steril di Kalangan Wanita Dusun Dagen 

Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo 

Jaman dahulu KB biasanya dilakukan dengan tujuan untuk 

mengatur jarak kelahiran tetapi seiring dengan berkembangnya zaman KB 

juga digunakan sebagai pengaturan keturunan. Hal tersebut nyatanya 

dilakukan dengan tindakan operasi yang biasa di sebut dengan sterilisasi 

atau KB Steril sebenarnya KB steril ini di lakukan terutama atas indikasi 

medis misalnya kelainan jiwa, kemungkinan kehamilan yang dapat 

membahayakan jiwa serta penyakit keturunan. Membludaknya jumlah 

penduduk telah mengubah konsep ini sehingga tindakan sterilisasi kini 

dilakukan untuk membatasi jumlah anak. 

Selain itu ada berbagai macam alasan yang muncul dan mendorong 

masyarakat kita dalam menggunakan KB steril ini diantaranya atas dasar 

faktor ekonomi, faktor usia dan alasan kesehatan/ medis.  Seperti halnya 

yang dilakukan oleh beberapa wanita pengguna KB steril yang tinggal di 

wilayah Dusun Dagen Desa Gemaharjo, mereka melakukan KB steril 

dengan berbagai alasan. Dari tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 
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2022 tercatat beberapa wanita pengguna KB steril di Desa Gemaharjo 

Kecamatan Tegalombo Pacitan sebagai berikut: 

 

Table 3.5 Data Wanita Pengguna KB Steril Desa Gemaharjo 

No. Tahun Jumlah (orang) 

1 2020 41 

2 2021 44 

3 (perApril) 2022 45 

 

Dari beberapa wanita pengguna KB steril diatas, penulis telah 

mewawancarai 6 narasumber yang mengaku sebagai pengguna KB steril 

di Dusun Dagen Desa Gemaharjo guna mengetahui alasan dan faktor 

pendorong apa saja sehingga mereka melakukan KB steril, berikut 

pernyataanya; 

Berikut hasil wawancara dengan narasumber pertama, pernyataan 

dari ibu Supartin: 

Saat ditanya mengenai usianya sekarang dan jumlah anak yang 

yang di punya bu Supartin menjawab: 

“Saya saat ini berusia 48 tahun dan saya memiliki 2 orang anak”
6
 

 

                                                           
6
 Supartin, Hasil Wawancara, Pacitan, 16 Oktober 2021 
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Kemudian peneliti menanyakan mengenai jarak kelahiran antara 

anak ke-1 dan seterusnya serta seberapa tahu kah tentang KB steril ini 

sendiri, bu Supartin menjawab: 

“Kurang lebih jarak umur anak saya yang pertama dengan anak 

kedua saya adalah 12 tahun saya pun tidak mengira akan hamil lagi 

sebelumnya. Saya tidak tahu menahu mengenai KB steril yang 

saya tahu KB ya berfungsi agar seseorang tidak memiliki 

keturunan lagi.”
7
 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai jenis KB apa yang di 

gunakan sebelum memilih KB steril dan siapa yang merekomendasikan 

penggunaan KB steril tersebut, bu Supartin menjawab: 

“Karena waktu itu sebelum ada anak kedua suami saya bekerja di 

luar negeri dan jarang pulang kerumah maka saya tidak lagi KB. 

Saya menggunakan KB steril ini atas rekomendasi dari dokter”
8
 

 

Kemudian peneliti menanyakan sejak kapan melakukan KB Steril 

dan dimana melakukannya serta alasan menggunakan KB steril, bu 

Supartin menjawab: 

“Saya melakukan KB steril di tahun 2010 sekalian dengan 

pelaksanaan operasi kelahiran anak kedua saya yang dilakukan di 

rumah sakit daerah Ponorogo. Dan alasan saya menggunakan KB 

steril ini adalah rekomendasi dari dokter karena alasan faktor usia 

yang pada saat itu saya melahirkan di umur 36 tahun dengan jalan 

operasi cecar atas persetujuan keluarga dan saran dari dokter maka 

dilakukan sekalian untuk sterilisasi.”
9
 

 

Meskipun anak bu Supartin berjumlah 2 orang tetapi kehamilan 

keduanya terjadi di usianya yang ke-36 tahun. Dapat terjadi resiko jika 

                                                           
7
 Supartin, Hasil Wawancara  

8
 Ibid  

9
 Ibid  
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terjadi kehamilan lagi menurut dokter yang menangani bu Supartin, atas 

anjuran tersebut bu Supartin dan suami sepakat untuk melakukan tindakan 

sterilisasi sekalian dengan operasi cecar kelahiran anak keduanya supaya 

sekalian untuk pemulihannya. 

Berikut hasil wawancara dengan narasumber kedua, pernyataan 

dari  ibu Sukarmi: 

Saat ditanya mengenai usianya sekarang dan jumlah anak yang 

yang di punya bu Sukarmi menjawab: 

 “Sekarang ini usia saya adalah 62 tahun saya memiliki 3 orang 

anak.”
10

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai jarak kelahiran antara 

anak ke-1 dan seterusnya serta seberapa tahu kah tentang KB steril ini 

sendiri, bu Sukarmi menjawab: 

“Sebenarnya jarak anak pertama dan kedua saya tidak jauh tetapi 

waktu melahirkan anak ketiga saya saya sudah menikahkan anak 

pertama yang waktu itu saya sudah memiliki cucu. Saya tidak tahu 

tentang apa itu KB steril.”
11

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai jenis KB apa yang di 

gunakan sebelum memilih KB steril dan siapa yang merekomendasikan 

penggunaan KB steril tersebut, bu Sukarmi menjawab: 

“Waktu itu saya sempat memakai KB suntik. Lebih tepatnya atas 

saran dokter dengan persetujuan ibu dan keluarga saya.”
12

 

                                                           
10

 Sukarmi, Hasil Wawancara, Pacitan, 16 Oktober 2021 

11
 Ibid  

12
 Ibid  
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Kemudian peneliti menanyakan sejak kapan melakukan KB Steril 

dan dimana melakukannya serta alasan menggunakan KB steril, bu 

Sukarmi menjawab: 

“Saya melakukan KB teril ini di tahun 2002 di salah satu rumah 

sakit daerah Ponorogo saat melahirkan anak saya yang dilakukan 

dengan tindakan operasi kemudian sekalian di sterilkan mengingat 

saya yang berusia 43 tahun dan waktu itu kondisi saya sedang tidak 

baik.”
13

 

 

Pada saat itu bu Sukarmi menjalani operasi cecar di usianya yang 

ke 43 tahun waktu melahirkan anak ketiganya, kondisi bu Sukarmi tidak 

mampu lagi untuk melahirkan secara normal dan dilakukan tindakan 

operasi, sebelum dilakukan tindakan operasi dokter berdiskusi kepada 

pihak keluarga bu Sukarmi sekaligus menjelaskan tentang kondisi yang 

dialaminya dari penjelasan tersebut pihak orang tua dan suami bu Sukarmi 

sepakat untuk melakukan Sterilisasi tehadap bu Sukarmi.    

Berikut hasil wawancara dengan narasumber ketiga, pernyataan 

dari  ibu Tulatmi: 

Saat ditanya mengenai usianya sekarang dan jumlah anak yang 

yang di punya bu Tulatmi menjawab: 

 “Usia saya sekarang 43 tahun dan saya memiliki 4 anak.”
14

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai jarak kelahiran antara 

anak ke-1 dan seterusnya serta seberapa tahu kah tentang KB steril ini 

sendiri, bu Tulatmi menjawab: 

                                                           
13

 Sukarmi, Hasil Wawancara  

14
 Tulatrmi, Hasil Wawancara, Pacitan, 17 Oktober 2021 
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“Anak pertama saya itu kelahiran tahun 1999 kemudian jarak umur 

anak kedua dan ketiga saya juga tidak terlalu jauh tapi kemudian 

saya hamil lagi di usia yang sekarang. Yang saya ketahui bahwa 

menggunakan KB steril maka tidak akan memiliki keturunan 

lagi.”
15

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai jenis KB apa yang di 

gunakan sebelum memilih KB steril dan siapa yang merekomendasikan 

penggunaan KB steril tersebut, bu Tulatmi menjawab: 

“Saya menggunakan KB pasang sebelum akhrinya saya hamil  dan 

melahirkan sekalian di sterilkan. Saya menggunakan KB steril ini 

atas saran dari dokter.”
16

 

 

Kemudian peneliti menanyakan sejak kapan melakukan KB Steril 

dan dimana melakukannya serta alasan menggunakan KB steril, bu 

Tulatmi menjawab: 

“Baru 2 bulan saya melakukan KB ini sejak agustus 2021 di rumah 

sakit daerah Ponorogo. Mengapa saya menggunakan KB steril ini 

karena sangat beresiko apabila memiliki keturunan lagi di umur 

saya yang sekarang.”
17

 

 

Bu Tulatmi melakukan KB steril ini sekalian dengan kelahiran 

anak ke empatnya yang dilakukan dengan cara cecar, atas saran dari dokter 

bu Tulatmi memilih KB steril ini. 

Berikut hasil wawancara dengan narasumber keempat, pernyataan 

dari  ibu Katini: 

Saat ditanya mengenai usianya sekarang dan jumlah anak yang 

yang di punya bu Katini menjawab: 

                                                           
15

 Tulatrmi, Hasil Wawancara  

16
 Ibid  

17
 Ibid  
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“Usia saya sekarang 45 tahun dan saya memiliki 3 orang anak.”
 18

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai jarak kelahiran antara 

anak ke-1 dan seterusnya serta seberapa tahu kah tentang KB steril ini 

sendiri, bu Katini menjawab: 

“Anak pertama saya kelahiran tahun 1999 anak kedua saya juga 

jaraknya dekat dengan anak pertama dan anak ketiga saya lahir di 

tahun 2009. Setahu saya orang yang menggunakan KB steril tidak 

bisa memiliki keturunan lagi.”
19

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai jenis KB apa yang di 

gunakan sebelum memilih KB steril dan siapa yang merekomendasikan 

penggunaan KB steril tersebut, bu Katini menjawab: 

“Saya dulu pernah menggunakan KB suntik dan tidak cocok 

kemudian menggunakan KB pasang sebelum akhirnya memilih KB 

steril. Ada saran dari suami saya untuk ikut KB steril masal waktu 

itu.”
20

 

 

Kemudian peneliti menanyakan sejak kapan melakukan KB Steril 

dan dimana melakukannya serta alasan menggunakan KB steril, bu Katini 

menjawab: 

“Sejak tahun 2013 dilaksanakan di rumah sakit daerah Ponorogo. 

Alasan saya menggunakan KB steril adalah karena kurang efektif 

menggunakan metode KB yang lain ditakutkan apabila usia sudah 

lanjut punya keturunan lagi. Saya sudah mencoba beberapa KB 

yang lain tetapi KB steril lebih efektif daripada metode KB yang 

lain bilamana mempunyai keturunan lagi untuk pemenuhan 

kebutuhannya juga akan sulit”
21

 

 

 

                                                           
18

 Katini, Hasil Wawancara, Pacitan, 18 Oktober 2021 

19
 Ibid 

20
 Ibid  

21
 Ibid  
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Pada waktu itu bu Katini menyampaikan bahwa sudah mencoba 

metode KB yang lain dan menurutnya itu masih kurang efektif, sehingga 

waktu ada pelaksanaan KB Steril masal bu Katini mendaftarkan dirinya 

untuk ikut itu atas permintaan dari suaminya sebenarnya waktu itu bu 

Katini sempat agak takut dan ragu karena pelaksanaan KB Steril ini 

dilakukan dengan jalan operasi. Hal yang serupa juga dilakukan oleh 

narasumber kelima yaitu Bu Mistun 

Berikut hasil wawancara dengan narasumber kelima, pernyataan 

dari  ibu Mistun: 

Saat ditanya mengenai usianya sekarang dan jumlah anak yang 

yang di punya bu Mistun menjawab: 

“Usia saya sekarang 51 tahun dan saya memiliki 2 orang anak.”
 22

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai jarak kelahiran antara 

anak ke-1 dan seterusnya serta seberapa tahu kah tentang KB steril ini 

sendiri, bu Mistun menjawab: 

“Anak pertama dan kedua saya selisih umurnya tidak jauh hanya 

berkisar 2 tahun. Saya tidak tahu tentang KB steril yang saya 

dengar bahwa KB steril ini lebih efektif di gunakan dari pada KB 

yang lain.”
23

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai jenis KB apa yang di 

gunakan sebelum memilih KB steril dan siapa yang merekomendasikan 

penggunaan KB steril tersebut, bu Mistun menjawab: 

                                                           
22

 Mistun, Hasil Wawancara, Pacitan, 18 Oktober 2021 

23
 Ibid  
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“Saya sebelum menggunakan KB steril saya memakai KB 

suntik.Saya yang ada keniatan sendiri untuk melakukan KB 

steril.”
24

 

 

Kemudian peneliti menanyakan sejak kapan melakukan KB Steril 

dan dimana melakukannya serta alasan menggunakan KB steril, bu Mistun 

menjawab: 

“Saya melakukan KB steril ini sejak tahun 2013 dan dilakukan di 

rumah sakit daerah Ponorogo. Saya yang ada keniatan untuk 

melakukan KB steril saya takut bila memiliki keturunan 

lagi.Karena presentase terjadinya kehamilan lebih minim daripada 

metode KB yang lainnya maka saya lebih efektif memilih KB 

steril.”
25

  

 

Bu Mistun mengikuti KB steril ini atas dasar takut bila memiliki 

keturunan lagi karena kedua anaknya sudah dewasa sudah berumah tangga 

dan bu Mistun juga sudah memiliki cucu, saat itu bu Mistun memilih KB 

yang memiliki keefektifan lebih daripada metode KB yang lain dan 

bertepatan dengan ada agenda KB Steril masal dan beliau mendaftarkan 

dirinya.  

Berikut hasil wawancara dengan narasumber keenam, pernyataan 

dari  ibu Sulasmini: 

Saat ditanya mengenai usianya sekarang dan jumlah anak yang 

yang di punya bu Sulas menjawab: 

 “Usia saya sekarang 36 tahun dan saya mempunyai 3 orang 

anak.”
26

 

 

                                                           
24

 Mistun, Hasil Wawancara  

  
25

 Ibid   

26
 Sulasmini, Hasil Wawancara, Pacitan, 18 Oktober 2021 
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Kemudian peneliti menanyakan mengenai jarak kelahiran antara 

anak ke-1 dan seterusnya serta seberapa tahu kah tentang KB steril ini 

sendiri, bu Sulas menjawab: 

“Anak saya yang pertama berumur 10 tahun dengan anak kedua 

saya selisih sekitar 2 tahun dan anak ketiga saya lahir di tahun 

2020. Saya kurang begitu tau sebelumnya tentang apa itu KB 

steril.”
27

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai jenis KB apa yang di 

gunakan sebelum memilih KB steril dan siapa yang merekomendasikan 

penggunaan KB steril tersebut, bu Sulas menjawab: 

“Saya dulu setelah kelahiran anak kedua saya tidak menggunakan 

KB. Saya menggunakan KB steril ini yang merekomendasikan 

adalah dokter kandungan yang menangani saya.”
28

 

 

 

Kemudian peneliti menanyakan sejak kapan melakukan KB Steril 

dan dimana melakukannya serta alasan menggunakan KB steril, bu Sulas 

menjawab: 

“Saya menggunakan KB steril sejak kelahiran anak ketiga saya 

tahun 2020 bertempat di rumah sakit daerah Ponorogo. Saya lebih 

memilih steril karena saya menjalani KB ini pun atas rekomendasi 

dari dokter kandungan atas riwayat operasi saya.”
29

 

 

 

Bu Sulas menyatakan bahwa usianya masih belum memenuhi 

persyaratan untuk melakukan KB steril akan tetapi karena sudah pernah 

memiliki riwayat operasi cecar dua kali karena kelahiran anak pertama 
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keduanya dan pernah operasi kandungan maka untuk kelahiran anak 

ketiganya ini karena tidak bisa melahirkan normal, dokter kandungan yang 

menangani menyarankan untuk melakukan bedah cecar sekaligus 

dilakukan sterilisasi karena dapat menimbulkan resiko kesehatan terhadap 

diri Bu Sulas jika hamil dan memiliki keturunan lagi.  

 Dari hasil wawancara dengan narasumber di Dusun Dagen Desa 

Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Pacitan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat dua alasan mengapa wanita di Dusun Dagen Desa Gemaharjo 

Kecamatan Tegalombo Pacitan menggunakan KB Steril, yang pertama 

adalah atas alasan kesehatan atau usia yang kedua adalah karena alasan 

ekonomi, dari kedua faktor tersebut yang banyak diungkapkan oleh 

narasumber adalah alasan kesehatan. 

C. Teknik Penggunaan KB Steril Bagi Wanita Di Dusun Dagen Desa 

Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Pacitan 

Metode sterilisasi atau KB steril bagi wanita biasanya di tempuh 

dengan tindakan operasi (MOW) metode operasi wanita yang dapat juga 

berakibat seseorang yang menjalaninya mengalami kemandulan, tetapi 

tidak semua KB steril mengakibatkan Kemandulan permanen ada 

beberapa tehnik penggunaan  KB steril yang dilakukan tetapi masih dapat 

di Rekanalisasi yaitu menjamin kebalinya fungsi tuba saluran yang menuju 

sel telur. Dari tahun 2020 sampai dengan bulan April tahun 2022 tercatat 

Akseptor pengguna MOW di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo 

Pacitan sebagai berikut: 
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Table 3.6 Data Akseptor Pengguna MOW Desa Gemaharjo 

No. Tahun Jumlah (orang) 

1 2020 41 

2 2021 44 

3 (perApril) 2022 45 

 

 Dari beberapa wanita pengguna MOW diatas peneliti 

mewawancarai enam narasumber dari Dusun Dagen Desa Gemaharjo 

Kecamatan Tegalombo Pacitan. Berikut pernyataan mengenai teknik KB 

Steril yang di gunakan perempuan pelaku KB steril di Dusun Dagen Desa 

Gemaharjo 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama, 

pernyataan dari ibu Supartin: 

Saat ditanya mengenai jenis KB steril apa yang di gunakan dan 

seberapa tahu kah tentang tehnik KB yang digunakan bu Supartin 

menjawab: 

“Saya kurang mengerti. Tapi menurutcerita dari orang- orang yang 

pernah mengalami KB steril mungkin tehnik KB steril yang di 

gunakan pada saya ini mungkin teknik yang bukan dengan 

tindakan pemotongan saluran telur melainkan pengikatan saluran 

telur.”
 30
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 Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana saat 

memutuskan menggunakan tehnik KB steril tersebut serta atas keputusan 

siapa tehnik tersebut dipilih, bu Supartin menjawab: 

“Saya menggunakan tehnik ini atas keputusan tindakan dari dokter 

yang menangani saya sehingga tidak ada pilihan, hanya dimintai 

tandatangan persetujuan suami saya sebelum tindakan operasi 

dilakukan.”
31

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah ada indikasi atau 

efek samping setelah penggunaan KB steril tersebut, bu Supartin 

menjawab: 

“Setelah penggunaan KB tersebut yang saya rasakan adalah nyeri 

di bagian perut dan itu terjadi kurang lebih 1 bulan lamanya. Dan 

menurut saya hal itu wajar karena proses pemulihan pasca 

operasi”
32

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pendapat 

narasumber tentang KB steril dalam pandangan hukum Islam, bu Supartin 

menjawab: 

“Saya tidak tahubagaimana KB steril menurut agama, tapi kalau 

KB sendiri kan sebenarnya tidak boleh.”
33

 

 

Saat melakukan wawancara kepada bu Supartin beliau 

menyampaikan bahwa saat sebelum melakukan tindakan operasi suami bu 

Supartin sempat berdiskusi dengan dokter tetapi tidak membahas 

mengenai bagaimana metode yang di pakai dalam Sterilisai tersebut, yang 
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bu Supartin yakini bahwa operasinya tersebut bukan memakai metode 

yang dipotong melainkan pengikatan saluran tuba. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kedua, 

pernyataan dari ibu Sukarmi: 

Saat ditanya mengenai jenis KB steril apa yang di gunakan dan 

seberapa tahu kah tentang tehnik KB yang digunakan bu Sukarmi 

menjawab: 

“Saya kurang paham tapi sepertinya metode KB Seril yang saya 

gunakan ini adalah dengan pengikatan saluran telur karena posisi 

saat itu saya tidak tahu dan tidak sadarkan diri.”
34

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana saat 

memutuskan menggunakan tehnik KB steril tersebut serta atas keputusan 

siapa tehnik tersebut dipilih, bu Sukarmi menjawab: 

“Saya menggunakan tehnik ini atas keputusan tindakan dari dokter 

yang menangani saya sehingga tidak ada pilihan, keluarga hanya 

dimintai tandatangan persetujuan sebelum tindakan operasi 

dilakukan.”
35

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah ada indikasi atau 

efek samping setelah penggunaan KB steril tersebut, bu Sukarmi 

menjawab: 

“Waktu itu saya merasakan sakit sampai panas di bagian perut 

yang berangsur kurang lebih sampai 7 bulan lamanya pasca operasi 

dilakukan. Sebenarnya tidak ada keluhan hanya saja untuk proses 

peyembuhannya berangsur lama.”
36
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Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pendapat 

narasumber tentang KB steril dalam pandangan hukum Islam, bu Sukarmi 

menjawab: 

“Saya tidak mengetahui hukum KB steril itu bagaimana. Tapi saya 

akan tetap memilih KB steril ini, karena jika memilih KB yang lain 

saya sudah takut akan resiko yang akan terjadi kedepannya.”
37

 

 

Pihak dari keluarga bu Sukarmi tidak menjelaskan secara detail 

mengenai bagaimana metode Sterilisasi yang di gunakan bu Sukarmi 

tetapi bu Sukarmi meyakini bahwa metode yang beliau gunakan adalah 

metode pengikatan salran tuba bukan pemutusan atau pemotongan saluran 

tuba. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga, 

pernyataan dari ibu Tulatmi: 

Saat ditanya mengenai jenis KB steril apa yang di gunakan dan 

seberapa tahu kah tentang tehnik KB yang digunakan bu Tulatmi 

menjawab: 

 “Saya tidak paham mengenai KB Steril yang sedang saya 

gunakan. Mengapa saya menggunakan KB steril ini karena sangat 

beresiko apabila memiliki keturunan lagi di umur saya yang 

sekarang.”
38

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana saat 

memutuskan menggunakan tehnik KB steril tersebut serta atas keputusan 

siapa tehnik tersebut dipilih, bu Tulatmi menjawab: 
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“Saya menggunakan tehnik ini atas keputusan tindakan dari dokter 

yang menangani saya sehingga tidak ada pilihan, keluarga hanya 

dimintai tandatangan persetujuan sebelum tindakan operasi 

dilakukan.”
39

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah ada indikasi atau 

efek samping setelah penggunaan KB steril tersebut, bu Tulatmi 

menjawab: 

“Sementara ini efeknya adalah panas dan perih dan masih umum 

karena saya masih pada masa pemulihan”
40

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pendapat 

narasumber tentang KB steril dalam pandangan hukum Islam, bu Tulatmi 

menjawab: 

“Saya tidak tahu hukum tentang KB steril itu bagaimana”
41

 

 

Saat ditanyakan mengenai tentang metode apa yang di gunakan 

dalam melakukan sterilisasi bu Tulatmi menyampaikan bahwa tidak 

mengetahui metode apa yang di gunakan karena pihak dokter tidak 

menjelaskan dan keluarga juga tidak menanyakan tentang hal tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber keempat, 

pernyataan dari ibu Katini: 

Saat ditanya mengenai jenis KB steril apa yang di gunakan dan 

seberapa tahu kah tentang tehnik KB yang digunakan bu Katini menjawab: 
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 “KB steril yang saya gunakan adalah dengan metode ring saya 

tahu dari suami saya sebelum melakukan tindakan ada penjelasan 

dulu dari pihak pelaksana KB tersebut.”
42

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana saat 

memutuskan menggunakan tehnik KB steril tersebut serta atas keputusan 

siapa tehnik tersebut dipilih, bu Katini menjawab: 

“Saya menggunakan tehnik ini atas keputusan tindakan dari 

penyelenggara KB masal sehingga tidak ada pilihan, suami saya 

hanya dimintai tandatangan persetujuan sebelum tindakan operasi 

dilakukan.”
43

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah ada indikasi atau 

efek samping setelah penggunaan KB steril tersebut, bu Katini menjawab: 

“Perutnya sakit dan badan kurang sehat pasca operasi. Banyak 

gejala terutama keluhan saya di perut dan jangka pemulihannya 

lama sampai 3 bulan lebih.”
44

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pendapat 

narasumber tentang KB steril dalam pandangan hukum Islam, bu Katini 

menjawab: 

“Saya tidak tahu tapi katanya tidak di perbolahkan.”
45
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Selama pelaksanaan KB Steril suami bu Katini selalu 

mendampingi. Sebelum diambilnya tindakan pihak penyelenggara KB 

menjelaskan kepada suami bu Katini mengenai KB steril itu bagaimana 

serta metode seperti apa yang digunakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kelima, 

pernyataan dari ibu Mistun: 

Saat ditanya mengenai jenis KB steril apa yang di gunakan dan 

seberapa tahu kah tentang tehnik KB yang digunakan bu Mistun 

menjawab: 

“Tehnik KB yang digunakan ini adalah metode ring karena waktu 

itu saya melakukan KB Steril tersebut masal dan berbarengan 

dengan bu Katini. Saya kurang tahu tentang teknik Kb steril ring 

ini.”
46

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana saat 

memutuskan menggunakan tehnik KB steril tersebut serta atas keputusan 

siapa tehnik tersebut dipilih, bu Mistun menjawab: 

“Saya menggunakan tehnik ini atas keputusan tindakan dari 

penyelenggara KB masal sehingga tidak ada pilihan, saya hanya 

menurut saja.”
47

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah ada indikasi atau 

efek samping setelah penggunaan KB steril tersebut, bu Mistun menjawab: 

“Tidak ada efek samping yang berlebihan normal saja.”
48

 

 

                                                           
46

 Mistun, Hasil Wawancara, Pacitan, 18 Oktober 2021 

47
 Ibid  

48
 Ibid  



64 

 

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pendapat 

narasumber tentang KB steril dalam pandangan hukum Islam, bu Mistun 

menjawab: 

“Saya tidak tahu hukum tentang KB steril”
49

 

Sama halnya dengan bu Katini bu Mistun mengikuti program 

masal KB Steril tersebut dengan kemauan sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber keenam, 

pernyataan dari ibu Sulasmini: 

Saat ditanya mengenai jenis KB steril apa yang di gunakan dan 

seberapa tahu kah tentang tehnik KB yang digunakan bu Sulas menjawab: 

“Setahu saya tehnik KB steril yang saya gunakan dengan metode 

pemotongan saluran telur. Hal tersebut saya ketahui dari pihak 

dokter yang menangani saya.”
50

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana saat 

memutuskan menggunakan tehnik KB steril tersebut serta atas keputusan 

siapa tehnik tersebut dipilih, bu Sulas menjawab: 

“Saya menggunakan tehnik ini atas keputusan tindakan dari dokter 

yang menangani saya sehingga tidak ada pilihan, keluarga hanya 

dimintai tandatangan persetujuan sebelum tindakan operasi 

dilakukan.”
51

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai apakah ada indikasi atau 

efek samping setelah penggunaan KB steril tersebut, bu Sulas menjawab: 
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“Adapun efek samping yang saya rasakan pasca KB ini adalah 

lemas dan tidak bisa sekuat dulu lagi”
52

 

 

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana pendapat 

narasumber tentang KB steril dalam pandangan hukum Islam, bu Sulas  

menjawab: 

“Setahu saya tidak boleh. saya menjalani KB ini pun atas 

rekomendasi dari dokter kandungan atas riwayat operasi saya, 

sebenarnya jika boleh memilih saya ingin malah tidak 

menggunakan KB.”
 53

 

 

Bu Sulasmi menerangkan bahwa waktu pelaksanaan KB Steril tersebut 

dokter melakukan dengan teknik pemotongan tuba dan bu Sulasmi setuju 

atas tindakan dokter bu Sulasmi berkeyakinan bahwa pilihan dari tindakan 

dokter adalah yang terbaik saat itu mengingat riwayat operasi yang pernah 

dijalani oleh bu Sulasmi. 

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dusun Dagen 

Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Pacitan, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat tiga cara/tehnik KB steril yang di gunakan oleh wanita di 

Dusun Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Pacitan, yang 

pertama adalah tehnik pengikatan saluran tuba atau irving, yang kedua 

adalah tehnik pemasangan ring pada saluran tuba dan yang terakhir adalah 

pemotongan saluran tuba, dari ketiga cara tersebut yang banyak digunakan 

adalah cara/tehnik pengikatan saluran tuba, kebanyakan penggunaaan KB 

steril ini dilakukan pasca operasi bedah cecar. 
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BAB IV 

KB STERIL BAGI WANITA DI DUSUN DAGEN  

DESA GEMAHARJO KECAMATAN TEGALOMBO PACITAN 

 

A. Analisis Terhadap Alasan Dilakukannya KB Steril di Kalangan 

Wanita Dusun Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo 

Pacitan 

 Sesuai dengan rumusan masalah yaitu alasan dilakukannya KB 

steril di kalangan wanita Dusun Dagen Desa Geamaharjo Kecamatan 

Tegalombo maka dalam sub bab ini akan diuraikan analisis berdasarkan 

pandangan hukum Islam terhadap alasan-alasan yang telah di sampaikan 

oleh semua narasumber. 

 Dari data yang sudah peneliti peroleh mengenai alasan dilakuannya 

KB steril oleh kalangan wanita Dusun Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan 

Tegalombo terdapat beberapa alasan yang peneliti golongkan menjadi dua 

alasan wanita tersebut melakukan KB Steril, yang pertama adalah atas 

rekomendasi dari dokter karena faktor usia dan kesehatan sehingga dapat 

beresiko ketika mengandung lagi seperti yang dilakukan oleh Bu Supartin, 

Bu Sukarmi, Bu Tulatmi dan bu Sulasmini sesuai dengan kaidah fikih 

yang berbunyi : 
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 الضَُّرْورَاتُ تُِبْيُح املَْحظُْورَاتِ 
 “Keadaan darurat itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang”. 

 

 Islam hanya membolehkan sterilisasi lelaki/wanita, karena semata 

mata alasan medis. Selain alasan medis, seperti banyak anak atau 

kemiskinan tidak dapat dijadikan alasan untuk sterilisasi. Pada dasarnya 

hal yang dialami oleh keempat narasumber tersebut juga termasuk dalam 

sebuah kedaruratan, dokter menyarankan mereka melakukan KB Steril 

juga bukan tanpa sebab melainkan mereka semua juga melakukan KB 

tersebut bersamaan dengan tindakan operasi cecar kelahiran anaknya, jika 

KB steril tidak dilakukan dapat juga beresiko terjadinya kehamilan yang 

hal tersebut dapat mengancam keselamatan sang ibu sehingga tindakan 

KB yang telah dilakukan oleh bu Supartin, bu Sukarmi, bu Tulatmi dan bu 

Sulasmini berdasarkan kaidah Hukum Islam alasan yang mereka lakukan 

bisa dikatakan memenuhi syarat kedaruratan atas kaidah Hukum yang 

berlaku maka atas alasan kesehatan menggunakan KB steril 

diperbolehkan. 

 Selain itu menurut fatwa Majma Fiqh al-Islami mengenai KB 

steril, baik vasektomi maupun tubektomi sterilisasi baik pada laki-laki 

maupun perempuan hanya boleh dilakukan berdasarkan aturan-aturan 

syariat yang pada dasarnya membolehkan hanya dengan alasan kesehatan. 

Karena faktor pendorong dari keempat narasumber adalah faktor 
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kesehatan dan dari alasan yang diutarakan oleh narasumber tersebut yaitu 

atas dasar faktor kesehatan dan usia yang sejatinya dapat beresiko terhadap 

kesehatan sang ibu jika mengandung atau hamil kembali. Adapun hukum 

menggunakan KB steril yang awalnya tidak boleh bisa diperbolehkan 

karena dapat melakukan penolakan bahaya dalam suatu permasalahan, 

bahkan jiwa para wanita tersebut memilih untuk tidak melakukan KB steril 

dan akan timbul banyak kemudharatan bagi dirinya sendiri dan orang lain 

dan tindakannya yang seperti itu tidak dapat dibenarkan. 

 Alasan kedua yaitu atas dasar faktor ekonomi, keinginan sendiri 

dari pengguna KB seperti yang dilakukan oleh Bu Katini dan Bu Mistun, 

kedua narasumber menyatakan bahwa alasan menggunakan KB steril ini 

atas dasar kurang efektifnya metode KB yang lain. Bu Katini melakukan 

KB Steril atas keinginan dari suaminya, bu Katini dan suami 

mengkhawatirkan bila memiliki keturunan lagi maka dikhawatirkan akan 

sulit memenuhi kebutuhan kedepan anak yang akan lahir, alasan  yang 

serupa juga di sampaikan oleh bu Mistun. Kedua narasumber tersebut 

menggunakan KB Steril atas dasar faktor ekonomi dan hal tersebut tidak 

termasuk kedalam hal kedaruratan karena tidak sesuai dengan kaidah 

Hukum Islam yaitu: 

 الضَُّرْورَاتُ تُِبْيُح املَْحظُْورَاتِ 
“Keadaan darurat itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang”. 

  



69 

 

 

 

 Alasan dengan faktor ekonomi disini bukanlah keadaan darurat. 

Islam hanya memperbolehkan sterilisasi karena semata-mata atas alasan 

medis. Selanjutnya menurut fatwa Majma Fiqh al-Islami mengenai KB 

steril, baik vasektomi maupun tubektomi sterilisasi baik pada laki-laki 

maupun perempuan hanya boleh dilakukan berdasarkan aturan-aturan 

syariat yang pada dasarnya membolehkan dengan alasan kesehatan. 

Sementara alasan yang di utarakan oleh bu Katini dan bu Mistun bukanlah 

alasan kesehatan maka alasan KB steril yang dilakukan kedua narasumber 

tersebut haram karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan kaidah 

hukum Islam yang berlaku. 

 

B. Analisis Teknik Penggunaan KB Steril Bagi Wanita di Dusun Dagen 

Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Pacitan 

 Tehnik yang di maksud disini merupakan metode yang dipilih 

seseorang dalam pelaksanaan kegiatan dalam ber-KB. Banyak macam 

tehnik yang dapat di gunakan seseorang dalam melakukan KB steril, 

tehnik tersebut dapat berupa pemotongan saluran tuba, pengikatan saluran 

tuba dan pemasangan alat pada saluran tuba yang gunanya adalah untuk 

menghalangi sel sperma memasuki sel telur sehingga tidak terjadi 

pembuahan yang mengakibatkan kehamilan. Sesuai dengan rumusan 

masalah tentang tehnik penggunaan KB steril bagi wanita wanita di Dusun 

Dagen Desa Geamaharjo Kecamatan Tegalombo maka dalam sub bab ini 
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akan diuraikan analisis berdasarkan pandangan hukum Islam terhadap 

metode/tehnik yang telah di gunakan oleh semua narasumber. 

 Berdasarkan dari data yang terjadi dilapangan pengakuan dari 

enam narasumber pengguna KB steril di Dusun Dagen Desa Gemaharjo 

Kecamatan Tegalombo teknik yang di gunakan ada tiga yaitu dengan 

pemasangan metode pengikatan saluran tuba, metode pemasangan ring 

pada saluran tuba dan tindakan pemotongan saluran tuba, dapat di ketahui 

bahwa metode KB steril di jaman sekarang ini lebih mengedepankan 

rekananlisasi dalam pelaksanaanya. Artinya dokter selaku operator selalu 

ada pemikiran untuk kemungkinan terjadi rekanalisasi kepada pasien 

sehingga dapat mengusahakan mengembalikan fungsi semula saluran tuba. 

Adapun tehnik yang pertama adalah pengikatan saluran tuba atau cara 

irving, cara ini seringkali dilakukan sekalian pada waktu operasi bedah 

cecar, dengan menggunakan metode ini rekanalisasi dapat dilakukan 

meskipun tidak bisa spontan, artinya tehnik ini berkemungkinan 

mengembalikan fungsi organ/fungsi tuba seperti semula.  

 Ditinjau dari perspektif fikih metode yang dilakukan ini tidak 

menyalahi aturan yang tertera dalam fikih yaitu hukumnya boleh 

melakukan tindakan KB tetapi tidak dengan menghilangkan fungsi 

permanen atau secara total dari kegiatan ber-KB tersebut seperti yang 

tertera dalam poin kedua dalam fatwa Majma Fiqh al-Islami mengenai KB 

steril yang menyebutkan bahwa haram mehilangkan secara total 
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kemampuan seseorang untuk memiliki keturunan. Artinya tehnik KB steril 

dengan cara irving sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 Adapun tehnik yang kedua adalah tehnik pemasangan cincin falope 

(yoon ring) atau pemasangan ring di saluran tuba, cara ini dilakukan pada 

waktu operasi bedah kecil, dengan menggunakan metode ini rekanalisasi 

dapat dilakukan meskipun tidak bisa spontan, artinya tehnik ini 

berkemungkinan mengembalikan fungsi organ/fungsi tuba seperti semula. 

  Ditinjau dari perspektif fikih metode yang dilakukan ini tidak 

menyalahi aturan yang tertera dalam fikih yaitu hukumnya boleh 

melakukan tindakan KB tetapi tidak dengan menghilangkan fungsi 

permanen atau secara total dari kegiatan ber-KB tersebut seperti yang 

tertera dalam poin kedua dalam fatwa Majma Fiqh al-Islami mengenai KB 

steril yang menyebutkan bahwa haram mehilangkan secara total 

kemampuan seseorang untuk memiliki keturunan. Artinya tehnik KB steril 

dengan cara yoon ring ini sesuai dengan hukum yang berlaku maka di 

perbolehkan. 

 Adapun tehnik yang ketiga adalah tehnik pemotongan atau 

pemutusan saluran tuba, dengan menggunakan metode ini rekanalisasi 

tidak dapat dilakukan. 

 Ditinjau dari perspektif fikih metode yang dilakukan ini menyalahi 

aturan yang tertera dalam fikih yaitu hukumnya boleh melakukan tindakan 

KB tetapi tidak dengan menghilangkan fungsi permanen atau secara total 

dari kegiatan ber-KB tersebut. Sementara dengan memutuskan saluran 



72 

 

 

 

tuba dapat membuat seseorang mengalami kemandulan permanen karena 

tidak bisa dilakukan rekanalisasi. Seperti yang tertera dalam poin kedua 

dalam fatwa Majma Fiqh al-Islami mengenai KB steril yang menyebutkan 

bahwa haram mehilangkan secara total kemampuan seseorang untuk 

memiliki keturunan. Artinya tehnik KB steril dengan cara ini tidak 

dibenarkan dan haram menurut hukum Islam yang berlaku. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasakana pada pemahaman dan analisis data di bab-bab 

sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan: 

1. Dalam pandangan Hukum Islam terhadap alasan penggunaan KB steril 

yang dilakukan di Dusun Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan 

Tegalombo Pacitan tersebut ada yang diperbolehkan dan ada yang 

tidak. Yang diperbolehkan adalah yang dilakukan dengan alasan 

kesehatan/usia karena dalam fikih hanya dengan indikasi 

medis/kedaruratan KB steril boleh dilakukan. Kemudian yang tidak 

diperbolehkan adalah dengan alasan ekonomi, karena dalam fikih 

hanya alasan indikasi medis yang menuju kedaruratan yang dapat 

diperbolehkan. 

2. Dalam pandangan Hukum Islam terhadap tehnik penggunaan KB steril 

yang ada di Dusun Dagen Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo 

Pacitan ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak. Yang 

diperbolehkan adalah dengan cara pengikatan saluran tuba (cara 
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irving) dan pemasangan (yoon ring) pada saluran tuba karena dalam 

pandangan fikih boleh melakukan tindakan KB tetapi tidak dengan 

menghilangkan fungsi secara total dari kegiatan ber-KB tersebut. 

Kemudian yang tidak diperbolehkan adalah dengan tehnik pemotongan 

saluran tuba sebab dalam fikih haram mehilangkan secara total 

kemampuan seseorang untuk memiliki keturunan. 

 

B. Saran  

 Disarankan kepada seluruh masyarakat di Dusun Dagen Desa 

gemaharjo Kecamatan Tegalombo agar diberikan konseling dan sosialisasi 

dari pihak yang berwenang baik megenai ketentuan medis dan juga hukum 

tentang bagaimana penggunakan KB utamanya KB steril sehingga 

masyarakat khususnya para pengguna KB steril ini bisa paham tentang 

bagaimana tehnik, indikasi dan alasan yang di perbolehkan agama dalam 

menggunakan KB Steril bukan hanya sekedar keinginan pribadi sehingga 

menghindari adanya kemudhartan. 
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