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ABSTRAK 

Fadilah, Muhammad, 2017.  Keluarga berencana dalam perspektif Guru Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo (Analisis  penafsiran ayat-ayat tentang 

Keluarga Berencana). Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir Fakultas 
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Dosen Pembimbing, Irma Rumtianing UH, M.SI. 

 

Kata Kunci : Pembatasan Kelahiran, Pemberi Jarak Kelahiran 

 

Islam merupakan agama yang paling lengkap dalam memberikan tuntunan 

pada para pemeluknya. Persoalan kehamilan sering kali sulit dihindari selama 

relasi seksual tetap dilakukan. Seks bagaimana pun merupakan kebutuhan yang 

sering kali tidak bisa dihindarkan, baik suami maupun istri. Segala macam bentuk 

dan cara kontrasepsi dibenarkan dalam Islam termasuk program KB khususnya 

oleh para guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, selama tidak ada paksaan, 

tidak menggugurkan aborsi, tidak membatasi jumlah anak, dan tidak 

mengakibatkan kemandulan abadi, walaupun hal tersebut dapat dibenarkan 

apabila pengabaiannya diduga keras dapat menimbulkan dampak negatif.  

Untuk mengetahui keluarga berencana dalam perspektif guru Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar penulis merumuskan latar belakang masalah 

sebagai berikut: (1)Bagaimana Konsep Keluarga Berencana Menurut Guru 

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar? (2)Bagaimana Korelasi Ayat-Ayat 

Keluarga Berencana Dengan Pemahaman Tentang Keluarga Berencana Menurut 

Guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar?. Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci tentang Keluarga 

Berencana Dalam Prerspektif Guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar tetang 

penafsiran ayat-ayat Keluarga Berencana. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya: Pertama 

Pemahaman konsep Keluarga Berencana menurut Guru Pondok Pesantren Wali 

Songo Ngabar adalah bahwa Keluarga Berencana merupakan suatu perencanaan 

untuk merencakan kelahiran. dalam Keluarga Berencana mencegah artinya bukan 

membatasi dan menggunakan peralatan kontrasepsi sejenisnya akan tetapi 

bemberi jarak pada kelahiran agar menjaga stabilitas kesehatan ibu, pendidikan 

terhadap anak, perhatian orang tua terhadap anak dan mengatur perekonomian 

dalam hubungan ber-keluaga agar lebih baik. Kedua Pemahaman Guru Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar tentang ayat-ayat Keluarga Berencana bahwa 

kekhawatiran terhadap kesejahteraan anak tidak perlu dijadikan persoalan 

berkeluarga akan tetapi keyakinan terhadap apa yang dijamin Allah SWT 

bahwasannya rizki setiap anak yang lahir menjadi suatu pedoman untuk 

berkeluarga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang paling lengkap dalam memberikan 

tuntunan pada para pemeluknya. Baik itu tuntunan yang sudah 

disyariatkan langsung maupun tuntunan yang berupa sunnah Rasulullah. 

Salah satu sunnah Rasulullah yang sampai sekarang dilakukan oleh 

manusia adalah menikah, karena manusia juga memang diciptakan oleh 

Allah s.w.t untuk saling berpasang-pasagan. 

Manusia disunnahkan saling berpasang-pasangan atau menikah 

agar mengikuti sunnah Rosulullah supanya dari hasil pernikahan tersebut 

mempunyai keturunan. Dan manusia sendiripun menginginkan keturunan 

dari hasil pernikahannya, karena dalam islam pun menganjurkan untuk 

memperbanyak keturunan. Supaya melanjutkan generasi muda yang 

berbakti kepada kedua orang tuanya, agama dan negara. 

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat 

bagi kehidupan manusia, karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan 

beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Dengan pernikahan tali 

keturunan bisa diketahui dan hal ini sangat berdampak bagi perkembangan 

generasi selanjutnya. Tujuan pernikahan dalam islam bukan sekedar 

pelampiasan nafsu seksual akan tetapi untuk sosial, psikologi dan agama. 

Perkawaninan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, bisa dikatakan bahwasannya tujuan dari 
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ditetapkannya pernikahan umumnya adalah untuk menghindari manusia 

dari perbuatan zina. Adapun hikmahnya dari pernikahan adalah untuk 

memelihara gen manusia, menjaga diri dari terjatuh pada kerusakan 

seksual, sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh serta dorongan 

untuk bekerja keras. 

Masing-masing suami istri harus menjaga pasangannya dalam hal 

mendapatkan anak, maka masing-masing juga harus menjaga hak 

pasangannya untuk mengatur reproduksi (kelahiran), atau merencanakan 

keturunan (keluarga berencana) menurut istilah yang populer pada zaman 

sekarang ini.
1
 

Dalam hal keturunan peran para istri dan suami sangatlah penting 

untuk memilih keturunan. Peran istri dalam hal ini sangatlah penting, 

karena dialah yang akan mengadung sicalon keturunan sebaliknya 

kewajiban sang suami mempertimbangkan dan mendengar pendapat istri-

istri mereka. Permasalahan hamil dan melahirkan bukan semata-semata 

merupakan keinginan suami saja akan tetapi istri juga berhak. 

Diakui bahwa persoalan hamil sering kali sulit dihindari selama 

relasi seksual tetap dilakukan. Seks bagaimana pun merupakan kebutuhan 

yang sering kali tidak bisa dihindarkan, baik laki-laki (suami) maupun 

perempuan (istri). Jika keadaan ini berlangsung, sementara kehamilan 

                                                           
1
 Abdul Hamid Abu Syuqqah, Kebebasan wanita , (jakarta:, Gema Insan Press,  1999), 

238. 
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menjadi hal yang tak diinginkan karena berbagai alasan, alternative 

pencegahan perlu dilakukan melalui berbagai cara.
2
 

Dalam permasalahan keturunan, para suami dan istri agar 

merundingkan kembali apakah mengatur keturunan atau membatasi 

keturunan karena faktor-faktor tertentu. Agama Islam sendiri sangat suka 

terhadap banyaknya keturunan supaya umat islam di dunia ini semangkin 

banyak dan memberkati setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

ح  ك  إ  ل آأ ات ي إحس  ل ل ب ب شي  ك يك أاتس بك ع ح  أتل  ل ل تع

لك  لح  ي ح ّ إاب ل س  ل ات ب  حش   ب أل ات إي  ك 

ك تع  صك ب لع

Artinya: Katakanlah: “marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu 

oleh Tuhanku yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu 

dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah 

kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami 

akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan 

janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik 

yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Dan 

janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan 

dengan sesuatu yang benar”. Demikianlah itu yang diperintahkan 

kepadamu supaya kamu memahami. (al-An‟am:151)  

                                                           
2
 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi, 

(Bandung: Marja, 2011), 177. 
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Dari ayat tersebut Bisri Musthafa menjelaskan dalam tafsir al-Ibriz, Jadi 

jika banyak anak janganlah takut akan fakir karena Allah SWT telah 

memberikan rezeki-Nya masing-masing kepada manusia, itu adalah garis 

hidup umat islam. Jika manusia tidak beriman kepada al-Qur‟an pantas saja 

jika dia bingung karena banyaknya kelahiran, tetapi jika dia beriman kepada 

al-Qur‟an sangat tidak pantas apabila khawatir.
3
 

Allah SWT  juga berfirman: 

ك ۚ إ  ك خ  إي ح     َ ك خشي إ ا ا ت أ

ي  ك

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 

miskin. Kamilah yang akan member rezeki kepada mereka dan 

kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka merupakan dosa 

besar. (al-Isra‟:31) 

Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah s.w.t 

lebih mengasihi hamba-hamba-Nya dari pada kasih sayng ayah kepada anak-

anaknya, karena Dia melarang membunuh anak, dan Dia memerintahkan 

kepada para ayah agarmemberikan harta pusaka kepada anak-anaknya. Pada 

masa jahiliyah, anak-anak perempuan tidak mendapat harta pusaka. Boleh 

jadi orang jahiliyah membunuh anak perempuannya supanya tanggungannya 

tidak terlalu banyak, maka Allah melarang perbuatan demikian.
4
 

Di Indonesia, salah satu kebijakan pemerintah yang mendapat kritik dari 

pihak pemerhati masalah perempuan adalah pelaksanaan program keluarga 

                                                           
3
 Bisri Musthafa, tafsir al-Ibriz, (rembang:, Menara Kudus, 1959), juz8, 392-393 

4
 Ibnu Katsir, “Taisiru al-Aliyyul Qadir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir”, M. Nasib ar-Rifa’I 

(Ed), Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 1989), 54. 
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berencana selama masa orde baru. Bila dicermati secara seksama pelaksanaan 

program KB tersebut cendrung merugikan kaum perempuan. Lebih 

mengutamakan kenaikan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka 

pertumbuhan penduduk.
5
 

Baik dalam kebijakan maupun dalam pelaksanaan program keluarga 

berencana selama orde baru, pendekatan gender belum terintegrasi secara 

memadai. Hal itu tercermin dalam praktik dan cara-cara “pemaksaan” dalam 

ber-KB dan target sasaran hanya ditujukan pada perempuan miskin, 

perempuan kehilangan dan tidk memiliki otonomi mengatur, mengelola dan 

mengembalikan aspek reproduksinya.
6
 

Kaum perempunan tidak bisa mengatur dirinya sendiri dan mengendalikan 

aspek reproduksinya, Pada masa itu tidak diberikan kesempatan untuk 

memilih alat kontrasepsi yang cocok dan tepat bagi perempuan yang akibatnya 

berdampak buruk pada kesehatan reproduksi mereka dan informasi tentang 

efek samping penggunaan alat kontrasepsidan lanyanan dari ber-KB sangat 

terbatas. 

Dalam konteks itu yang digarisbawahi adalah bahwa apakah seseorang 

mau hamil, mau punya anak, punya anak berapa, biarlah hal itu menjadi pilhan 

bebas dari yang bersangkutan, yakni sang (calon) ibu sendiri bersama 

suaminya. Pihak manapun diluar mereka (misalnya pemerintah, ataupun 

perusahaan tempat kerja) tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya. 

Dengan alasan apapun dengan cara apapun. Karena pada akhirnya yang akan 

                                                           
5
 Romany Sihite, Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2007), hal 59 
6
 Ibid, 61 
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menanggung resikonya, terutama resiko pada kesehatan, jasmani maupun 

mental.
7
 

Sedangkan guru-guru yang berada di pondok pesantren Wali Songo, 

Ngabar yang statusnya sudah menikah hampir tidak mengikuti program KB 

dua anak saja. Akan tetapi ada yang mengikuti program KB untuk mengatur 

jarak keturunan dan ada juga salah satu guru tidak mengikuti program KB 

sebelum memiliki anak laki-laki karena beliau ingin memiliki anak laki-laki. 

Bisa dianggap bahwasannya guru di PPWS, Ngabar mengikuti apa yang 

ditetapkan Allah atas rezeki-Nya kepada hamba-hamba-Nya. 

Para ulama merumuskan bahwa segala macam bentuk dan cara kontrasepsi 

dapat dibenarkan oleh islam, selama tidak ada paksaan, tidak menggugurkan 

(aborsi), tidak dibatasi jumlah anak, dan tidak mengakibatkan pemandulan 

abadi, walaupun hal tersebut dapat dibenarkan apabila pengabaiannya diduga 

keras dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan/jiwa ibu, bapak atau 

anak yang dikandung.
8
 

Namun di balik itu Islam memberikan keringanan (rukhshah) kepada 

setiap muslim untuk mengatur keturunannya itu apabila didorong alasan yang 

kuat. Adapun cara yang dilakukan pada zaman Nabi s.a.w untuk mencegah 

kehamilan atau mengatur keturunan adalah dengan cara azl (mengeluarkan air 

mani di luar rahim ketika terasa akan keluar). 

Yang dimaksud oleh Nabi s.a.w, bahwa persetubuhan dengan azl itu, 

kadang-kadang ada setetes mani masuk yang menyebabkan kehamilan 

                                                           
7
 Masdar F. Mas‟udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, (Bandung: Mizan, 

1997), 134. 
8
 M.Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera hati, 2007),  223. 
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sedangkan ia tidak mengetahuinya. Di zaman pemerinthan Umar r.a, dalam 

satu majlis orang-orang banyak berbincang masalah azl, kemudian seorang 

laki-laki yang berkata: bahwa orang-orang yahudi beranggapan, azl adalah 

pembunuhan kecil.
9
 

Kemudian Ali r.a berkata: “tidak dinamakan pembunuhan, sehingga mani 

itu berjalan tujuh tahapan, yaitu: mula-mula sari tanah, kemudian menjadi 

nuthfah (sperma  ), kemudian menjadi darah yang membeku, kemudian 

menjadi segumpal daging, kemudian daging itu dilengkapi dengan tulang-

belulang, kemudian dililiti dengan daging dan terakhir menjadi manusia.” 

Lantas Umar menjawab: betul engkau, ya Ali! Semoga Allah memanjangkan 

umurmu. 

Azl (mengeluarkan air mani di luar rahim ketika terasa akan keluar) adalah 

cara mencegah kehamilan yang dilakukan pada zaman Nabi s.a.w dan pada itu 

wahyu masih turun kepada Beliau, pada zaman modern ini untuk mencegah 

kehamilan banyak cara yang dilakukan, seperti program KB (keluarga 

berencana) yang mana program ini untuk memudahkan kaum wanita dan pria 

dalam berhubungan seksual dan bisa mencegah kehamilan. 

Beragam macam alat-alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan seperti 

kondom, pil KB, dan spiral. Jauh hari sebelum itu ada cara klasik pantang 

berkala, senggama terputus, dan sejumlah cara lainnya lagi dan sekarang 

dikenal dengan suntikan KB selain susuk KB. Namun, pada saat ini seperti 

pantang berkala, sanggama terputus, dan kondom itu sendiri tidak sepopuler 

                                                           
9
 M.Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980),  271. 
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sterilisasi tubektomi pada wanita dan vasektomi pada laki-laki. Sekarang 

dikenal pula tisu KB selain ada juga yang memakai semprot obat KB kedalam 

vagina pembunuh spermatozoa.
10

 

B. Rumusan masalah 

 Dari rumusan masalah diatas ada permasalahan yang sekiranya perlu 

diangkat sebagai rumusan masalah diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman guru pondok pesantren Wali Songo, Ngabar 

tentang konsep keluarga berencana? 

2. Bagaimana pemahaman penafsiran guru pondok pesantren Wali Songo, 

Ngabar tentang ayat-ayat keluarga berencana? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada umumnya memiliki tujuan untuk menambah wawasan 

pemikiran terhadap objek yang dikaji dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan memahami konsep ber-KB menurut pemahaman guru PP. 

Wali Songo, Ngabar. 

2. Mengetahui dan memahami penafsiran ayat-ayat KB menurut guru PP. 

Wali Songo, Ngabar. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berguna: 

1. Segi akademis  

                                                           
10

 Handrawan Nadesul, Kiat Sehat Pranikah, (jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hal 

118 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih luas bagi 

pengembangan ilmu al-Quran dan tafsir. Khususnya dalam bidang tafsir. 

2. Segi praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis, dan 

masyarakat pada umumnya dalam menanggapi masalah KB (keluarga 

berencana) dalam kehidupan hubungan suami istri. Dan memberikan 

pemahaman cara ber-KB dengan baik dan benar dalam kehidupan rumah 

tangga. Sehingga diharapkan dapat melaksanakan dalam kehidupan guna 

membentuk keluarga kecil yang berkualitas. 

E. Telaah Pustaka 

Sesuai dengan masalah yang dibahas, penulis mengemukakan beberapa 

sumber yang berkaitan tentang KB: 

1. Skripsi yang membahas tentang, Makna keluarga berencana bagi 

masyarakat Sidodadi di kijang. Yang ditulis oleh Melisa Feronica  

2. Skripsi yang membahas tentang, analisis kualitas pelayanan kb terhadap 

kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi hormonal (pil dan suntik) di 

Indonesia (analisis data sdki 2017), berdasarkan skripsi Indah Purnama Sari 

F. Metodologi Penelitian 

Upaya untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dapat terarah dan 

memperoleh hasil yang optimal, maka penulis memakai metode kualitatif. 

Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur 

statistic atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat 
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digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. 

Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah 

satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan 

atau tulisan dan prilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian 

kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami 

dalam kehidupan sehari-hari.
11

 

Di samping itu bentuk penelitian ini lebih menekankan pada masalah 

proses dan makna dari pada hasil, karena makna mengenai sesuatu sangat 

ditentukan oleh proses bagaimana ketentuan itu terjadi. Pada pendekatan ini, 

peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan 

antara peneliti dan subjek. 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian lapangan dimana peneliti langsung hadir di tempat yang akan 

diteliti. Dalam pengumpulan data, peneliti langsung dengan metode 

pengamatan (observasi). Karena dengan metode ini peneliti dapat 

menemukan data-data yang dinilai kevaliditasannya. Selain itu pengumpulan 

data dilakukan dengan metode wawancara (interview) terhadap guru pondok 

pesantren Wali Songo, Ngabar. 

2. Kehadiran Peneliti 

                                                           
11

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 1. 
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Dalam penelitian ini, pelaku sebagai pengumpul data dan sebagai 

instrument yang aktif dalam upaya untuk mendapatkan data-data di lapangan. 

Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak 

ukur keberhasilan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang diteliti, 

sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dengan informan atau sumber 

data lainnya sangat mutlak diperlukan. 

3.  Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek lokasi penelitian adalah Pondok 

Pesantren Wali Songo, Ngabar yang terletak di Desa Ngabar Ponorogo. 

Adapun guru-guru yang ada di PPWS baik yang berada di dalam pondok 

maupun yang di luar pondok itu ditetap mengajar di beberapa tempat seperti 

TK Al-manar, MI Mambaul Huda, Tarbiyatul Mu‟allimin al-Islamiyah dan 

Tarbiyatul Mu‟allimat al-Islamiyah dan setingkat perkuliahan IAIRM 

(Institute Agama Islam Riyadlatul Mujahidin) yang masih lingkup pondok 

pesantren Wali Songo, Ngabar. 

4. Sumber data 

Guna mencapai maksud dan tujuan dalam penelitian ini, peneliti 

memahami literatur yang ada, dengan cara mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya dan mengelola data-data tersebut berdasarkan kreteria sumber-

sumbernya. Dalam hal ini penulis membagi menjadi dua sumber data sebagai 

berikut: 
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a. Sumber data primer 

Dalam penelitian ini, sumber data primer langsung dari lokasi 

penelitian yaitu guru-guru pondok pesantren Wali Songo, yang terletak 

di Desa Ngabar Ponorogo 

b. Sumber data skunder 

Data skunder adalah data pendukung atau penunjang. Data ini 

sifatnya komplementer, sebagai penunjang agar analisa lebih matang 

dan akurat. Yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah, internet atau 

lainnya yang ada keterkaitan dalam penelitian ini sehingga dapat 

membantu dan memperjelas pembahsan dalam penelitian tersebut. 

Contohnya: Nina Siti Mulyani dan Mega Rinawati; Keluarga 

berencana dan alat kontrasepsi, M. Yusuf Qardhawi; Halal dan haram 

dalam islam, M. Mutawalli Asy-Sya‟rawi; Suami istri berkarakter 

surgawi, Huzaemah Tahido Yanggo; Fikih perempuan kontemporer, 

Rumah sakit islam jemursari; Fiqih medis, Romany sehite; Perempuan 

kesetaraan dan keadilan, Muhdjir Darwi dan Tukiran; Menggugat 

budaya patriarkhi, Hadrawan Nadesul; Kiat sehat Pranikah. 

5. Metode Pengumpulan data 

Untuk mendapat hasil yang maksimal, maka seorang peneliti harus 

terampil dalam mencari serta mengumpulkan data yang dianggap valid dan 

pengumpulan data ini merupakan prosedur yang sistematis dan standar 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini digunakan 
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tiga teknik pengumpulan data yang mendukung yang didapat dari lapangan 

meliputi: 

a. Metode Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamat dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian. Observasi dilakukan dengan pengindraan langsung 

kondisi, situasi, proses dan prilaku. Metode ini dilakukan untuk 

memperoleh gambaran dan data lapangan yang terkait pemahaman 

guru pondok pesantren Wali Songo, Ngabar mengenai konsep dan 

penafsiran ayat-ayat KB. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara disebut juga interview, yaitu 

pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula untuk 

responden. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung 

antara penyelidik dan subjek. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data dan mengetahui bagaiman pemahaman guru 

pondok pesantren Wali Songo, Ngabar mengenai konsep dan 

penafsiran ayat-ayat KB. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah merupakan cara pengumpulan 

data melalui peninggalan berupa tulisan, gambar, majalah, transkip, 

dan lain-lain. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data 



16 

 

 

yang berkaitan dengan KB dalam pemahaman guru pondok 

pesantren Wali Songo, Ngabar mengenai konsep dan penafsiran 

ayat-ayat KB. 

6. Metode Analisis Data 

 Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis 

dengan metode deskriptif analisi. Metode deskriptif analisi menurut Jonh 

W. Best adalah usaha mendiskripsikan dan menginterprestasikan 

mengenai tentang apa yang ada tentang kondisi, pendapat dan aktifitas 

yang sedang berlangsung serta akibat yang terjadi atau kecenderungan 

yang tengah berkembang.
12

 Metode ini penulis gunakan dalam rangka 

memberikan gambaran data yang ada serta memberikan interpretasi 

terhadapnya, dan melakukan analisi interpretatif. Setelah data terkumpul, 

peneliti menganalisi data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. 

Penggunaan analisis ini dimulai dengan pengumpulan data-data kemudian 

diolah secara sistematik. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas dan dan menyeluruh 

mengenai pembahasan skripsi ini, maka secara global penulis merinci dalam 

sistematika pembahsan ini sebagai berikut: 

Bab pertama: pendahuluan, merupakan gambaran secara umum yang 

mengarah kepada kedaan kerangka atau pokok pemikiran penulis yang di 

dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

                                                           
12

 Jonh W. Best, “Research In Education”, Dalam Sanafiah Faisal Dan Mulyadi Guntur 

W. (Ed), Metodologi Penelitian dan Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 119. 
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kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua: landasan teori, yang berfungsi untuk mengetengahkan 

kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan 

penelitian. Dalam kerangka teori ini  pembahasannya meliputi teori-teori 

yang berkaitan dengan KB (keluarga berencana). 

Bab ketiga: bab ini merupakan paparan data-data hasil penelitian 

lapangan secara lengkap tentang pemahaman konsep KB menurut guru 

pondok pesantren Wali Songo, Ngabar. 

Bab keempat: bab ini merupakan pemahaman penafsiran guru pondok 

pesantren Wali Songo, Ngabar tentang ayat-ayat keluarga berencana 

Bab kelima: merupakan bab penutup dari keseluruhan proses 

penelitian yang berisi kesimpulan untuk memberi gambaran singkat isi skripsi 

agar mudah dipahami. Juga berupa saran-saran dari penulis yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti. Dan terakhir daftar pustaka sebagai 

tanggung jawab akademis yang menjadi rujukan peneliti. 
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BAB II 

KONSEP KELUARGA BERENCANA 

A. Pengertian Keluarga Berencana 

Istilah Keluarga Berencana berasal dari kata keluarga dan berencana. 

Apabila kata ini dipisah, maka “keluarga” mempunyai arti tersendiri, 

demikian juga dengan kata “berencana”. Yang dimaksud keluarga di sini 

ialah unit terkecil di dalam masyarakat yang anggotanya adalah ayah, ibu 

dan anak.
13

 

Menurut H. Zuharini dalam bukunya “Pendidikan Islam dalam 

Keluarga”, menjelaskan bahwa keluarga adalah satu-satunya jama‟ah yang 

berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan. Karena itu 

pengertian keluarga dalam arti sempit (pure family system) adalah suatu 

bentuk masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. 

Sedangkan pengertian keluarga dalam arti luas (extended system) adalah 

meliputi ayah, ibu, nenek, saudara atau famili-famili yang dekat.
14

 Lebih 

jelas, keluarga dapat pula diartikan kepada “sekelompok orang yang 

berada dalam satu keturunan, satu agama, dan atau satu tempat tinggal”. 

Sedangkan pusat pendidikan dan latihan BKKBN memberikan 

pengertian keluarga secara umum yaitu suatu bentuk pertalian yang sah 

antara suami istri melalui perkawinan dimana mereka hidup secara rukun 

                                                           
13

 Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, Keluarga Berencana dan Hubungannya 

dengan Kesejahteraan Keluarga (Jakarta: BKKBN, 1980), 1. 
14

 Zuharini, Pendidikan Islam dalam Keluarga, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993), 8. 
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dalam mengembangkan kepribadian masing-masing. Sehingga dalam 

perkawinan tersebut lahirlah keturunan yang secara hukum menjadi 

tanggung jawab dari kedua pihak untuk pembinaan pengembangan 

mereka.
15

 

Keluarga adalah sekolah tempat puta-putri bangsa belajar. Dari 

keluarga mereka dapat mengetahui sifat-sifat yang mulya seperti kesetian, 

rahmah, kasih sayang dan sebaagainya. Dari kehidupan keluarga suami 

dan istri memperoleh sifat keberanian yang berasal dari pembelaan untuk 

melindungi keluarga. Dari unit kecil ini nantinya akan menjadi modal 

besar bagi keberlangsungan suatu bangsa dan masyarakat
16

 

Jadi keluarga di sini adalah keluarga inti dimana dalam istilah jawa 

disebut dengan batih atau dalam bahasa Inggris disebut nuclear family, 

yang terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Bukan extended family 

atau keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anggota 

keluarga dekat lain dari garis keturunan ayah atau ibu, saudara sekandung 

maupun yang ada hubungan perkawinan seperti mertua atau ipar.
17

 

Sedangkan istilah berencana berasal dari kata “rencana” yang 

memperoleh awalan ber dan mempunyai arti berencana, tersusun, 

terprogram, dan secara umum tambahan ber itu bermakna dilakukan 

dengan sengaja. 

                                                           
15

 Pusat Pendidikan dan Latihan BKKBN, Keluarga Berencana dan Hubungannya 

dengan Kesejahteraan Keluarga (Jakarta: BKKBN, 1980), 6-7. 
16

 Ahmad Munir, Tafsir Tarbawi Mengungkap Pesan al-Qur‟an tentang pendidikan, (), 

105. 
17

 Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Jakarta: CV Haji Masagung, 1996), 54. 
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Dengan demikian, usaha berencana mengandung suatu proses batin 

yang diwujudkan dalam tindakan tertentu untuk realisasi dengan apa yang 

telah direncanakan. Oleh karenanya berencana dapat diartikan sebagai 

usaha sadar dan terarah dengan melalui pertimbangan yang matang untuk 

mencapai hidup yang lebih baik dengan mengatur kelahiran dari anak-anak 

mereka sesuai dengan ketentuan sosial yang berlaku. 

Menjarangkan atau membatasi jumlah anak, dan upaya memperoleh 

keturunan, merupakan tujuan dari kegiatan keluarga berencana. Caranya 

dengan memberikan nasihat medis, menggunakan alat kontrasepsi, serta 

peralatan medis canggih. Seperti halnya kondom, pil KB dan spiral, jauh 

hari sebelum itu kita juga mengenal cara klasik pantang berkala, sanggama 

terputus dan jumlah cara lainnya lagi dan sekarang kita mengenal juga 

suntikan KB, selain susuk KB.
18

 

Selanjutnya istilah Keluarga Berencana, merupakan terjemahan dari 

Bahasa Inggris “Family Planning” yang dalam pelaksanaannya di Negara-

Negara Barat mencakup dua macam cara, yaitu:
19

 

1. Planning Parenthood Pelaksanaan metode ini menitik beratkan 

tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah 

tangga yang aman, tentram, damai, sejahtera, dan bahagia. Walaupun 

                                                           
18

Handrawan Nadesul, Kiat Sehat Pranikah, (Jakarta: Buku Kompas, 2009), 118. 
19

Http://en.wikipedia.org/wiki/Family_planning. diakses Pukul 19.00, Tanggal 25 

Desember 2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Family_planning.%20diakses%20Pukul%2019.00
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bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga.Hal ini lebih 

mendekati istilah Bahasa Arab سل ل ي   .(mengatur keturunan) ت

2. Birth Control Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau 

menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-istri. 

Hal ini lebih mirip dengan istilah Bahasa Arab سل ل ي   membatasi) تح

keturunan). Tetapi dalam praktiknya di Negara Barat, cara ini juga 

membolehkan pengguguran kandungan (abortus da menstrual 

regulation), pemandulan (infertilitas) dan pembujangan (tabattul). 

Menurut Mahjudin keluarga berencana dibagi menjadi dua pengertian, 

yaitu pengertian umum dan khusus. Pengertian umum yaitu suatu usaha 

yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga 

bagi ibu maupun bayinya dan ayahnya serta keluarganya atau masyarakat 

yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat 

langsung dari dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan 

konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan 

pertemuan antara sel sperma dari laki-laki dan sel telur dari perempuan 

sekitar persetubuhan.
20

 

Menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 1 poin 

12 yang dimaksud Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan 

kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia 

perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan 

                                                           
20

 Mahjuddin, Masailil Fiqhiyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), 66-67. 
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kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagian dan 

sejahtera.
21

 

Istilah Keluarga Berencana ada yang mengartikan sebagai suatu 

ikhtiar atau usaha yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga 

secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral 

pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada 

umumnya. Dengan kata lain, keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar 

atau upaya manusia untuk mengatur jumlah anggota keluarga disesuaikan 

dengan minat orang tua, segi-segi sosial, pendidikan, ekonomi, 

kesejahteraan hidup dan kepadatan penduduk dimana mereka tinggal.
22

 

B. Dasar Hukum Keluarga Berencana 

1. Dasar Yuridis Formal 

Dasar pelaksanaan Keluarga Berencana yang bersumber dari 

perundang-undangan yang berlaku. 

a. Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 Tentang Garis-garis Besar 

Haluan Negara; 

b. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintah di daerah; 

c. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa; 
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 BKKBN, Pedoman Pembinaan oleh UPGK dan Penyuluh KB, (Jawa Timur: BKKBN, 

1992), 1. 
22

 Moh Ilyas Ruhiyat, Ajegan Santun dari Cipasung Membedah Sejarah Hidup dan 

Wacana  Pemikiran Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), 79. 
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d. UURI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan 

dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 

e. Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994 tentang 

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 

f. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan 

Perkembangan Kependudukan; 

g. Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 1996 tentang Pembangunan 

Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Pembangunan 

Kemiskinan. 

2. Dalil-dalil dari al-Qur‟an 

Dalam al-Qur‟an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang 

perlu dilaksanakan dalam kaitannya dengan KB diantaranya ialah : 

a. Q. S. al-Isra‟ ayat 31 

ك ۚ إ  ك  إي ح     َ ك خشي إ ا ا ت أ

ي  خ ك

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu 

karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki 

kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya 

membunuh mereka merupakan dosa besar.
23
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 Q.S. Al-Isra‟ / 17 : 31. 
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b. Q. S. An-Nisa‟ ayat 9 

ا  ل  لي ي ّ  ي ف ف ع ف خ ي ضع ك  خ  ي ل ت ل ش  لي

ي  س

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-

anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar.
24

 

 

c. Q. S. Al-Baqarah ayat 233 

ل  ل ى  ع ع ۚ  ض ل ي  ل أ أ ي  لي ك ا ح ضع أ ل ي ل

ا  ل  ل ب سع ۚ ا تض  س إا  ف  ف ۚ ا تك ع ل ت ب كس ل  

تش فَ  ا ع ت   لك  فإ أ ف ٰ ثل  ل  ى  ع ل ۚ  ل ل ب

يك إ س  آتي  ح ع ك فَ ج ا ضع أ ت أ تس إ أ ي   ح ع ج

ي  ع أ ّ ب تع ب ت ّ  ف   ع ل  ب

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 
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 Q.S. An-Nisa / 4 : 9. 
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menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan 

cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang 

ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 

demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. 

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 

apa yang kamu kerjakan.
25

 

 

d. Q. S. Al-an‟am ayat 151 

ا ت  ي إحس   ل ل ب ك ب شي   يك  أا تش بك ع ل أتل  ح  ل تع

حش     ب   ل ب  ا ت إي   ك  ح    َ ك  إ ا أ

ك تع  ك ب لع ص لك  ٰ لح ۚ  ي ح ّ إا ب ل س  ل ا ت   

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan 

atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu 

mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah 
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 Q.S. Al-Baqarah / 2 : 233. 
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terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu 

membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, 

Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada 

mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-

perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya 

maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu 

membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) 

melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". 

Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya 

kamu memahami(nya).
26

 

Dari ayat-ayat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa petunjuk 

yang perlu dilaksanakan dalam Keluarga Berencana antara lain, menjaga 

keselamatan jiwa dan kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan 

pendidikan anak, memperhitungkan biaya hidup dalam berumah tangga. 

 

 

C. Keluarga Berencana Dalam Pandangan Islam 

Pada zaman Rasullah SAW tidak ada seruan luas untuk Keluarga 

Berencana atau mencegah kehamilan di tengah-tengah kaum muslimin. 

Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk menjadikan „azl sebagai 

amalan yang meluas dan tindakan yang populer di tengah-tengah 

masyarakat. Sebagian sahabat Rasulallah SAW yang melakukannya pun 
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tidak lebih hanya pada kondisi darurat, ketika hal itu diperlukan oleh 

keadaan pribadi mereka.  

Nabi Muhammad SAW pun membenarkan pencegahan kehamilan  

yang ketika itu dikenal dengan istilah „azl atau coitus intruptus. Bahkan 

menurut Imam Ghazali pengaturan kelahiran dapat dibenarkan walau 

dengan alasan memelihara kecantikan. Disinilah antara lain program 

Keluarga Berencana mendapat pijakan yang cukup kukuh. Disamping 

pijakan lainnya yang bukan di sini tempatnya untuk diuraikan.
27

 

Oleh karena itu, Nabi Muhamad SAW tidak menyuruh dan tidak 

melarang „azl. Pada masa sekarang ini, manusia banyak menciptakan alat 

untuk menciptakan sebagai cara dan alat untuk menghentikan kehamilan.
28

 

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: 

و  يع ي ٍر  س ل و: ع أبي سعي  لع س  ع  ي  ي ّ ع و ّ ص س ل   كل ((: س

ع شيا  إ أ ّ خ شيا  ل ي ل   ل ا يك  ))ل  

Artinya: “dari Abi Sa‟id al-Khudzri, saya telah mendengar darinya 

berkata: saya telah bertanya kepada Rasulullah saw tentang azl, 

maka Rasulullah berkata: ((tidak ada dari setiap air mani yang 

menumbuhkan anak, jika Allah tidak menakdirkan untuk 

menciptakan sesuatu, Rasulullah tidah mencegah atas azl))”29
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 M. Quraish Shihab, 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, (Tangerang: 

Lentera Hati, 2011), 61. 
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 Thariq At-Thawari, KB cara Islam (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2007), 123. 
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 Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Kutub al-„illmiyyah, 1995), 11-12. 
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Pada hakikatnya, Keluarga Berencana bukan bertujuan untuk 

membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan 

dengan eksistensi dan esensi perkawinan serta syariah Islam, melainkan 

mengatur kehamilan dan kelahiran anak. Sehingga bila dilihat dari fungsi 

dan manfaat Keluarga Berencana yang dapat melahirkan kemashlahatan 

dan mencegah kemadharatan maka tidak diragukan lagi kebolehannya 

dalam Islam. 

Uraian menyangkut Keluarga Berencana, dalam pandangan agama, 

tidaklah mengharuskan kita menggunakan ayat-ayat al-Qur‟an, apalagi 

memaksakan penafsirannya. Cukup dengan dilihat dari tujuan kehadiran 

agama, dengan hati tenang seseorang akan membenarkan program 

tersebut. Seperti diketahui bahwa segala petunjuk agama, baik berupa 

perintah maupun larangan pasti pada akhirnya mengantar paling tidak 

kepada satu atau lebih dari lima tujuan utama, yaitu: pemeliharaan agama, 

akal, jasmani, harta, dan keturunan.
30

 

Semua langkah kebijaksanaan yang bermuara kepada salah satu dari 

hal kelima di atas dapat menjadi tuntunan agama. Dari lima prinsip 

tersebut, dan secara khusus prinsip “pemeliharaan terhadap keturunan”, 

kebijaksanaan kependudukan mendapat pijakan agama yang amat kukuh. 

Adapun menurut Hamid Laonso dalam bukunya yang berjudul 

“Hukum Islam” menjelaskan bahwa pelaksanaan Keluarga Berencana 

                                                           
30
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yang mendapat legitimasi dari syari‟at Islam jika aktifitas tersebut 

berorientasi pada konteks menjarangkan, bukan membatasi keturunan. 

Karena dengan memperhatikan hal-hal berikut:
31

 

1. Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu. Namun 

kekhawatiran ini harus dilaksanakan berdasarkan indikasi dari dokter 

yang dapat dipercaya. 

2. Menghawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan penghidupan. 

3. Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak 

kelahiran anak terlalu dekat. 

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kebolehan melakukan Keluarga Berencana antara lain karena untuk 

menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan anak, 

memperhitungkan biaya hidup berumah tangga. Di dalam Al-Qur‟an dan 

Hadith, yang merupakan sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi 

pedoman hidup bagi umat Islam tidak ada nash yang shorih yang melarang 

ataupun yang melaksanakan Keluarga Berencana secara eksplisit. 

Oleh karena itu, hukum Keluarga Berencana harus dikembalikan 

kepada kaidah hukum Islam (qaidah fiqhiyah) yang menyatakan: 

 

ي ي تح ليل ع ل و  ي ي ح ح اب و  افع ا  أشي أصل في   
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 Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap 
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Artinya: pada dasarnya segala sesuatu perbuatan itu boleh, kecuali ada 

dalil yang menunjukkan keharamannya.
32

 

Selain berpegangan dengan kaidah hukum Islam tersebut di atas, pada 

dasarnya Islam membolehkan orang Islam melaksanakn Keluarga 

Berencana. Cara kerjanya adalah dengan mencegah bertemunya sel telur 

dengan sperma yang menjadi syarat terjadinya kehamilam. Metode 

kontrasepsi yang dikenal sejak masa Rasul adalah „azl yang dalam istilah 

kedokteran modern disebut coitus interuptus atau senggama terputus. Al-

Ghazali menyebutkan beberapa pandangan ulama tentang „azl adalah 

sebagai berikut:
33

 

1. Mazhab Syafi‟i: boleh (mubah) tetapi tidak etis karena manfaat 

sperma tidak difungsikan. Dibenarkan untuk melindungu nyawa istri 

dari resiko melahirkan, atau menghindari beban yang berlebihan 

karena kebanyakan anak atau kesulitan ekonomi. 

2. Mazhab Hanafi: makruh tanpa seizin istrinya, karena hubungan 

seksual yang berakhir dengan ejakulasi adalah penyebab terjadinya 

pembuahan, dan perempuan memiliki hak untuk melahirkan anak-

anaknya. „Azl mengakibatkan tidak terjadi kehamilan dan kelahiran 

anak. 
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3. Mazhab Maliki: seorang laki-laki tidak mempunyai hak untuk 

melakukan „azl dengan istrinya tanpa ada persetujuannya. 

4. Mazhab Hambali: „azl tanpa alasan adalah makruh tetapi tidak haram. 

„Azl tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan perempuan. 

Syarat-syarat yang diajukan oleh para ulama yang membolehkan „azl 

adalah ada persetujuan istri. Hal ini menunjukkan dua hal penting, yaitu 

bahwa hubungan seksual adalah juga hak bagi istri dimana suami tidak 

boleh melakukan „azl dengan mengabaikan kenikmatan istri. Kedua 

hubungan seksual tidak hanya dipandang sebagai prokreasi melainkan juga 

rekreasi dimana unsur kenikmatan menjadi suatu yang penting.
34

 

banyak ulama‟ yang sepakat dalam arti membolehkan dan terdapat 

juga ulama‟ yang tidak sepakat mengikuti Keluarga Berencana. Hal ini 

dijelaskan oleh Muhammad Hamdani dalam bukunya Pendidikan Agama 

Islam “Islam dan Kebidanan” dengan uraian sebagai berikut:35
 

1. Ulama‟ yang sepakat yaitu Imam al-Ghazalai, Syaikh al-Hariri, 

Syaikh Syalthut. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti 

program Keluarga Berencana dengan adanya ketentuan antara lain: 

untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan untuk 

menjarangkan kelahiran. Mereka juga berpendapat bahwa 

perencanaan keluarga itu tidak sama dengan pembunuhan, karena 
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pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari 

penciptaan. Hal ini didasari dengan Q. S. Al-Mu‟minun ayat 12, 13, 

14. 

2. Ulama‟ yang tidak sepakat yaitu Madkour, Abu A‟la al-Maududi. 

Mereka melarang mengikuti program Keluarga Berencana karena 

perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah Q. 

S. Al- Isra‟ ayat 31. 

Jika mengetahui dan memahami betul maksud dan hikmah Islam di 

balik pemberian keringanan atas pelaksanaan hubungan terputus pada 

berbagai kondisi darurat adalah karena terinspirasi dari pemahaman yang 

sempurna bahwa seorang anak menjadi tanggung jawab yang sangat besar, 

dan wajib dipelihara dengan pemeliharaan yang sempurna dan kepedulian 

tinggi, atau karena alasan bahwa kelahiran seseorang anak akan 

membahayakan sang ibu bahkan ancaman kematian. 

D. Tujuan Keluarga Berencana 

Konsep dan pengertian hak-hak reproduksi itu sendiri memiliki makna 

yang cukup komprehensif, yakni sebagai berikut: 

“bahwa hak reproduksi itu meliputi hak-hak tertentu dalam hak 

asasi manusia yang telah diakui oleh perundang-undangan 

nasional dan oleh dokumen-dokumen hak internasional dan 

dokumen konsensus lainnya. Hak-hak tersebut mengakui hak 

dasar bagi setiap pasangan dan individu untuk secara bebas dan 
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bertanggung jawab menentukan jumlah anak, selang waktu dan 

kapan melahirkan, hak mendapatkan informasi dan sarana-

sarana untuk mewujudkannya dan hak untuk mendapatkan 

standar kesehatan seksual dan reproduksi tertinggi, tercakup 

juga disini hak untuk mengambil keputusan-keputusan tentang 

reproduksi tanpa diskriminasi, tanpa tekanan dan kekerasan 

sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen hak asasi 

manusia (forum komunikasi lembaga swadaya masyarakat untuk 

perempuan, asosiasi perempuan imdonesia untuk keadilan”. 

Mengacu pada hak-hak dan kesehatan reproduksi sebagaimana disebut 

diatas, jelas bahwa implementasi program keluarga berencana di bawah 

wewenang BKKBN selama masa orde baru mengedepankan pendekatan 

secara kuntitatif, yakni mencapai sebanyak mungkin jumlah akseptor 

Keluarga Berencana tanpa pernah memikirkan kualitas layanan program 

tersebut, dampak pemakaian kontrasepsi terhadap kesehatan reproduksi 

para akseptor Keluarga Berencana yang mayoritas adalah perempuan.
36

 

Kebijakan kesehtatan reproduksi yang terpusat pada perempuan 

melahirkan perhatian yang lebih besar pada usaha yang merespons 

kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak perempuan serta konsekuensinya bagi 

kehidupan perempuan. Dalam konteks ini, program Keluarga Berencana 

harus memungkinkan pasangan dan pribadi-pribadi akseptor untuk 
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menentukan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak 

anak-anak mereka.
37

 

Program Keluarga Berencana memiliki tujuan untuk mewujudkan 

Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Sedangkan 

dalam Tap MPR RI No. II/MPR/1993, Program Keluarga Berencana 

mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan 

anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dengan 

mengendalikan kelahiran serta untuk mengendalikan pertumbuhan 

penduduk di Indonesia.
38

 

Dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tujuan keluarga berencana adalah: 

1. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta 

keluarga dan bangsa pada umumnya. 

2. Meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan 

angka kelahiran, sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi 

kemampuan negara untuk meningkatkan produksi. 

3. Melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia 

dan Sejahtera (NKKBS) sebagai pola hidup keluarga dalam rangka 

usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia 
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seutuhnya yang sekaligus mendukung program pengendalian laju 

pertambahan penduduk Indonesia. 

Untuk lebih jelasnya dalam buku visi dan misi Keluarga Berencana 

Nasional yang diterbitkan oleh kantor BKKBN, menjelaskan bahwa: 

“tujuan pembangunan program Keluarga Berencana Nasional di masa 

mendatang adalah meningkatkan kualitas program Keluarga Berencana 

untuk memenuhi hak-hak reproduksi, pemberdayaan keluarga, 

pengentasan penduduk atau keluarga miskin, peningkatan kesejahteraan 

anak, pemberdayaan perempuan dan pengendalian keluarga.
39

 

Dengan demikian, dapat secara umum tujuan Keluarga Berencana 

yaitu untuk menumbuhkan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia 

dalam arti dengan adanya cinta kasih baik dari ayah, ibu dan anak dengan 

prinsip utama yaitu lebih mengutamakan kesehatan seorang ibu dan anak 

serta pendidikannya. 

 

E. Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Program Keluarga Berencana 

Di antara sekian banyak faktor-faktor yang mendorong mengikuti 

program Keluarga Berencana yaitu: 
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1. Mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehetan si ibu apabila 

hamil atau melahirkan anak, setelah dilakukan sesuatu penelitian dan 

ceking oleh doctor yang dapat di percaya. Karena firman Allah: 

ك  ل لي  ك  .ات ب ي  

Artinya: “Janganlah kamu mencampakkan diri-diri kamu ke 

dalam kebinasaan (al-Baqarah: 195)”40
 

 

2. Khawatir akan terjadinya bahanya pada urusan duniawi yang 

kadang-kadang bisa merusak keiman seseorang, sehingga dapat 

menyebabkan orang itu mau melaksanakan apa yang 

diharamkan dan dilarang oleh agama, yang itu justru untuk 

kepentingan anak-anak mereka. Allah berfirman: 

لعس  ي بك  ا ي ليس  ي ّ بك  .ي  

Artinya: “Allah berkehendak untuk memberikan kemudahan 

kepadamu, bukan berkehendak untuk memberikan 

kesukaran kepadamu (al-Baqarah: 185).”41
 

 

Termasuk yang mengkhawatirkan anak, ialah tentang kesehatan dan 

pendidikannya. 

3. Keharusan melakukan „azl yang biasa terkenal dalam syara‟ ialah 

karena mengkhuatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui 

kalau hamil dan melahirkan anak baru. 
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Nabi menamakan bersetubuhan sewaktu perempuan masih menyusui, 

dengan ghilah atau ghail, karena kehamilan itu dapat merusak air susu 

dan melemahkan anak.
42

 Dan dinamakannya ghilah atau ghail karena 

suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang 

sedang disusui. Oleh karena itu sikap seperti ini dapat dipersamakan 

dengan pembunuhan misterius. Nabi selalu berusaha demi 

kesejahteraan ummatnya. Untuk itu ia perintahkan kepada ummatnya 

ini supanya berbuat apa yang kiranya membawa maslahah dan 

melarang yang kiranya membawa bahanya. 

Tetapi Nabi sendiri tidak memperkeras larangannya ini sampai 

ketingkat haram, sebab beliau juga banyak memperhatikan keadaan 

bangsa yang kuat di zamannya yang melakukan ghilah, tetapi tidak 

membahayakan. Dengan demikian bahaya disini satu hal yang tidak 

dapat dielakkan, sebab ada juga seorang suami yang khuatir berbuat 

zina kalau larangan menyetubihi istri yang sedang menyusui itu 

dikukuhkan sedangkan masa menyusui itu kadang-kadang 

berlangsung selama dua tahun bagi orang yang hendak 

menyempurnakan penyusuan.
43

 

 

4. Faktor ekonomi 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki tubuh 

kembang yang sangat pesat baik dalam hal teknologi, sosial maupun 
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budayanya. Sehingga dengan perkmbangan tersebut, dapat mengubah 

mindset penduduk atau masyarakat untuk mengikuti tren-tren yang 

ada. Dalam hal ini, banyak kendala yang muncul bagi penduduk yang 

ekonominya rendah. Apalagi jika gejala tersebut berpihak pada 

masyarakat pedesaan yang notabenenya hanya menggenggam 

sebidang sawah atau bercocok tanam. 

Terlebih jika mereka mengikuti semboyan yang lazim kita dengar 

yakni “banyak anak, banyak rizki”. Naif jika sebuah keluarga akan 

hidup berkecukupan atau memenuhi keluarga sejahtera. Maka hal ini, 

muncullah program Keluarga Berencana yang dicanangkan oleh 

pemerintah dengan tujuan utama mengurangi risiko kemiskinan atau 

dengan menyeimbangkan pada aspek ekonomi setiap keluarga. 

F. Manfaat Keluarga Berencana 

Setiap hal atau inovasi baru tidak akan diterbitkan serta diberlakukan 

dengan baik jika tidak memiliki berbagai manfaat. Seperti halnya program 

Keluarga Berencana yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sejak 

era 70an dan semakin banyak pengikutnya hingga saat ini. Hal ini terbukti 

bahwa adanya program Keluarga Berencana memiliki berbagai manfaat 

baik bagi keluarga maupun sosial. 
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Adapun manfaat Keluarga Berencana bagi Keluarga seperti yang 

diterbitkan oleh BKKBN yang berjudul Keluarga Berencana dan 

hubungannya dengan kesejahteraan keluarga, yaitu:
44

 

1. Manfaat bagi keluarga. 

2. Manfaat bagi kehidupan jasmani. 

3. Manfaat bagi kehidupan rohani. 

4. Manfaat bagi kehidupan sosial dan budaya. 

5. Manfaat bagi masyarakat. 

6. Manfaat bagi kehidupan ekonomi. 

Berbagai manfaat yang termaktub di atas, dapat diketahui berbagai 

alasan-alasannya dengan uraian sebagai berikut: 

1) Manfaat bagi keluarga 

Keluarga Berencana pada hakikatnya merupakan usaha secara sadar 

dan sengaja yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. 

Terbentuklah sebuah keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, 

dengan menjalankan setiap amanah masing-masing baik ayah sebagai 

kepala keluarga atau tulang punggung keluarga, ibu sebagai 

pengontrol kegiatan sehari-hari serta pengabdian terhadap suaminya 

serta anak sebagai idaman setiap keluarga. 
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2) Manfaat bagi kehidupan jasmani 

Setelah mengetahui tujuan Keluarga Berencana yang tercantum dalam 

visi dan misi Program Keluarga Berencana yang diterbitkan oleh 

BKKBN, dapat diketahui manfaat Keluarga Berencana bagi 

kehidupan jasmani yaitu untuk mewujudkan keluarga kecil yang 

bahagia dan dengan kesehatan yang terpenuhi. Baik bagi sang ibu 

yang bertugas mengasuh anak mulai dari anak ketika masih berupa 

janin hingga atas kelahirannya anak dari tugas menyusui selama dua 

tahun hingga tumbuhlah anak yang sehat dan berkemampuan tinggi. 

3) Manfaat bagi kehidupan rohani 

Tujuan Keluarga Beencana yang secara umum telah diketahui yakni 

mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa manfaat Keluarga Berencana yakni bagi kehidupan rohani 

yaitu menyangkut kesejahteraan keluarga dalam arti kesejahteraan 

batiniyahnya. Hal ini bisa diketahui dari perasaan dan ketentraman 

sebuah keluarga baik ketentraman hati maupun jiwa dengan adanya 

ayah, ibu serta anak yang jumlahnya telah terkonsep sejak awal 

mereka mengikat tali perkawinan.
45

 

4) Manfaat bagi kehidupan sosial dan budaya 

Manfaat Keluarga Berencana bagi kehidupan sosial dan budaya ini 

mengandung dua unsur, yaitu dari aspek soaial serta budayanya. 

Pertama, manfaat Keluarga Berencana bagi kehidupan sosial yaitu 
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dengan mengurangi tingkat kepadatan penduduk. Adapaun manfaat 

bagi kehidupan budaya yaitu dengan menumbuhkan kualitas 

pemberlakuan atas dasar dua anak cukup. 

5) Manfaat bagi masyarakat 

Setelah mengetahui manfaat Keluarga Berencana bagi kehidupan 

sosial maupun budaya, sehingga manfaat Keluarga Berencana bagi 

masyarakat yakni terciptanya tatanan masyarakat dari setiap desa 

untuk lebih bisa saling berinteraksi, saling mengenal, dan memiliki 

rasa kemanusiaan dengan mengurangi jumlah penduduk yang semakin 

meningkat. 

6) Manfaat bagi kehidupan ekonami 

Dengan berbagai keinginan masyarakat yang dapat dicapai dan 

ditempuh dengan modernisasi yang ada. Seperti ayah sebagai kepala 

rumah tangga yang bertugas mencari nafkah, mendidik serta 

memenuhi segala kebutuhan hidup. Dia akan lebih bisa 

mengembangkan amanatnya dengan baik jika kehidupan ibu dan 

anaknya sehat dan berkecukupan. 
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BAB III 

PEMAHAMAN KONSEP KELUARGA BERENCANA DAN 

PEMAHAMAN AYAT-AYAT KELUARGA BERENCANA MENURUT 

GURU PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR 

 

A. Profil Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

1. Sejarah Berdiri Dan Perkembangan Pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar 

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar adalah lembaga 

pendidikan Islam yang memadukan tradisi keilmuan modern dan 

tradisional dalam menghadapi tantangan masa depan global. Pesantren 

ini tidak saja menekankan arah pendidikannya kepada aspek 

kecerdasan intelektual, tetapi yang lebih penting adalah mengajarkan 

ilmu-ilmu agama dan pendidikan sikap mental untuk bekal mengabdi 

di masyarakat. 

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, penyiaran agama 

Islam pada umumnya mengalami hambatan dan kesulitan.Demikian 

halnya di desa Ngabar yang keadaannya masih sangat mudur, baik di 

bidang ekonomi, pendidikan maupun sosial budaya, terutama di 

bidang pengalaman agama Islam.Kebiasaan minum arak, candu dan 

berjudi merajalela di tengah masyarakat. 
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Pengajaran agama Islam saat itu mengalami tantangan keras 

dari masyarakat Ngabar yang terbiasa dengan perbuatan maksiat 

seperti judi dan minuman keras.KH. Mohammad Thoyyib yang 

merupakan salah satu penduduk desa Ngabar berusaha mencari cara 

mengubah prilaku semacam itu. Untuk menghindari benturan sosial, 

Kyai Thoyyib memilih lewat jalur pendidikan. 

Untuk mewujudkan cita-citanya, dimasukkanlah putra-

putranya ke Pondok Pesantren Salafiyah yang berada di Ponorogo, 

seperti Pesantren Joresan dan Pesantren Tegalsari.Kemudian untuk 

penyempurnaan pembinaan kader-kader ini dimasukkannya putra-

putranya ke Pondok Modern Darussalam Gontor.Diajak pula kawan 

seperjuangannya untuk serta mengkaderkan putranya ke pesantren-

pesantren tersebut. 

Sebagai rintisan, didirikan lembaga pendidikan Islam pertama 

berupa Madrasah Diniyyah Bustanul Ulum Al-Islamiya (BUI) pada 

tahun 1946.Awalnya, madrasah ini masuk pada sore hari kemudian 

berubah di pagi hari. Nama pun diganti menjadi Madrasah Ibtidaiyah 

Mambaul Huda Al-Islamiyah pada tahun 1958. Untuk menampung 

lulusan sekolah ini, pada tahun 1958 dibuka madrasah tingkat lanjut 

yang bernama Tsanawiyah lil Mu‟alimin. 

Kemudian berganti nama menjadi Manahiju Tarbiyatil 

Mu‟allimin dan Mu‟allimat Al-islamiyah pada tahun 1972. Pada tahun 

1980 berubah lagi menjadi Tarbiyatul Mu‟allimin Al-Islamiyah dan 
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Tarbiyatul Mu‟allimat Al-Islamiyah. Sebelum tahun 1961, seluruh 

siswa yang nyantri berasal dari daerah sekitar Ngabar, baru pada tahun 

1961 datanglah sembilan orang santri yang berasalkan dari daerah di 

luar Ponorogo. 

Kedatangan mereka membuka lembaran baru dengan 

didirikannya secara resmi Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 4 

april 1961. Pemilihan Wali Songo sebagai nama pondok ini bukan 

tanpa alasan karena para wali dianggap berjasa besar dalam 

penyebaran agama Islam di pulau Jawa. Perjuangan para wali ini 

sangat berkesan di hati pendiri Pondok Ngabar hingga memberinama 

Wali Songo. 

Nama itu juga didorong dua hal: pertama, keinginan 

mengingat jasa-jasa para wali dalam bidang dakwah Islam di 

Indonesia, kedua, keinginan mewarisi sekaligus meneruskan semangat 

dan usaha para wali dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam. 

Selain itu, santri pertama yang datang ke pesantren ini ada sembilan 

orang dari berbagai daerah di luar Ponorogo.
46

 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar terletak di Jalan Sunan 

Kalijaga, RT 01 / RW 02, Desa Ngabar, Kecamatan Siman, 

Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, pada kilo meter tujuh arah 

selatan kota Ponorogo. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan guru 
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PPWSN sebagai subjek penelitian dan telah dijelaskan pada bab I 

dengan alasan dan pertimbangan. 

3. Visi, Misi dan Falsafah Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

a. Visi 

“menjadi lembaga pendidikan Islam yang berjiwa pesantren, 

unggul dalam IMTAQ (iman dan taqwa) dan IPTEK (ilmu 

pengetahuan dan teknologi), bahagia di dunia dan akhirat”. 

b. Misi 

1) Mendidik generasi unggul yang bertaqwa kepada Allah, 

beramal shalih, berbudi luhur, berbadan sehat, 

berpengetahuan luas, berfikiran bebas, berjiwa wiraswasta 

dan cinta tanah air. 

2) Menanamkan jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, 

ukhuwah Islamiyah dan kebebasan. 

3) Memepersiapkan generasi muslim yang menguasai 

teknologi, cakap, bertanggungjawab dan berkidmat kepada 

agama dan masyarakat. 

4) Menyelenggarakan pendidikan Islam yang bermutu dan 

konsisten terhadap jiwa pesantren 

5) Menyediakan pendidikan yang professional, sarana dan 

prasarana yang memadai dan lingkungan yang Islami. 

c. Panca Jiwa 
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Setiap Pondok Pesantren pasti melaksanakan, menghayati, 

dan menanamkan jiwa pesantren yang lima (Pancajiwa) yaitu: 

jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa mandiri, jiwa ukhuwah 

Islamiyyah dan jiwa bebas.
47

 

1) Keikhlasan 

Ditinjau dari segi bahasa keikhlasan artinya murni 

yang tidak tercampur oleh apapun.Ibadah yang ikhlas 

artinya adalah ibadah yang dilakukan hanya bertujuan 

pengabdian tulus kepada Allah SWT.Semata-mata mencari 

ridho-Nya dan magfirah-Nya. Tidak sedikitpun niat-niat 

yang lain seperti dipuji orang lain, ingin mendapatkan 

keuntungan-keuntungan dunia atau tercampur niat selain 

itu. 

2) Kesederhanaan 

Islam menunjukkan kesederhanaan secara 

menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan manusia 

yaitu: tingkah laku, berbicara, berpakaian, makan, minum, 

bersedekah dan bahkan beribadah. Sederhana adalah 

kondisi pertengahan antara ujung kemewahan dan ujung 

kekurangan yang keduanya merupakan hal yang keluar 

batas, atau meliputi batas, atau keterlaluan. 

3) Berdikari 
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Berdikari bukan saja dalam artian selalu belajar dan 

berlatih mengurus segala kepentingan sendiri, tetapi juga 

pondok pesantren itu sendiri sebagai lembaga pendidikan  

tidak pernah menyandarkan kehidupannya kepada bantuan 

dan belas kasihan orang lain. Itulah zelp duping system 

(sama-sama memberikan iuran dan sama-sama dipakai). 

Namun demikian tidak lantas bersikap kaku, 

sehimgga menolak orang-orang yang hendak membantu 

pondok pesantren.Pada hakekatnya berdikari bukan berarti 

apapun keperluan masing-masing harus ditangani sendiri. 

Ada hal-hal tertentu yang tidak mungkin dan tidak akan 

bisa dilakukan atau dipenuhi sendiri. 

4) Ukhuwah Islamiyah 

Kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana 

persaudaraan akrab, sehingga segala kesenangan dirasakan 

bersama dengan jalinan perasaan keagamaan.Suadara 

seagama yang dikuatkan dengan saudara seperjuangan 

bersama di pesantren merupakan jalinan persaudaraan yang 

istimewa melebihi persaudaraan apapun, bahkan dapat 

melebihi persaudaraan sedarah.
48

 

5) Kebebasan 
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Bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam 

menentukan masa depan, dalam memilih jalan hidup 

dimasyarakat kelak dengan berjiwa besar dan optimis 

dalam menghadapi kehidupan.Kebebasan itu bahkan 

sampai kepada pengaruh asing atau colonial, hanya saja 

dalam kebebasan ini sering ditemui unsur-unsur negatif, 

yaitu apabila kebebasan itu disalah gunakan, sehingga 

terlalu bebas (liberal), sehingga kehilangan arah dan tujuan 

atau prinsip. 

Sebaliknya ada pula yang terlalu bebas, berpegang 

teguh pada tradisi yang dianggap paling benar sendiri, yang 

menguntungkan pada jamannya, sehingga tidak menoleh 

pada keadaan sekitarnya dengan perubahan jaman, tidak 

memperhitungkan masa depannya. Akhirnya tidak bebas 

lagi, karena mengikatkan diri kepada yang diketahui itu 

saja. 

Maka kebebasan ini harus dikembalikan kepada 

asalnya yaitu di dalam garis-garis disiplin yang positif, 

dengan penuh tanggung jawab, baik di dalam kehidupan 

pondok pesantren itu sendiri maupun di dalam kehidupan 

masyarakat. 

d. Arah Dan Tujuan Pendidikan
49
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Diantara amanat/wasiat waqaf yang tercantum dalam 

piagam iqrar waqaf (1980) bahwa Pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar harus mengutamakan arah pendidikan dan pengajaranya 

kepada: Taqwa kepada Allah SWT., beramal sholeh, berbudi 

luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikir keras, 

berwiraswasta dan cinta tanah air. 

Dengan demikian seluruh kegiatan yang ada di dalam 

pondok berupa apapun oleh siapapun yang berupa kegiatan 

belajar oleh seluruh guru dengan seluruh mata pelajaran , 

kegiatan-/kegiatan majlis pembimbing santri, para pengurus 

pelajar, kegiatan individu masing-masing santri dan lain 

sebagainya, mengarah kepada terwujudnya kedelapan tujuan 

tersebut.  

1) Bertaqwa kepada Allah 

Seorang yang taqwa minimal memiliki empat sifat 

atau prilaku yaitu: berpetunjuk pada Al-Qur‟an dalam gerak 

jalan kehidupan, iman kepada yang ghaib, menegakkan 

shalat yakni shalat wajib dan selalu mendermakan sebagian 

rezekinya baik sedekah maupun infaq wajib maupun 

sunnah. 

2) Beramal shalih 

Amal shalih secara harfiah bermakna tindakan yang 

melahirkan maslahah yaitu perbuatan yang membuahkan 
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kebaikan.Sebaliknya adalah amal amal thalih perbuatan 

yang menimbulkan kerusakan. Islam, iman, taqwa tidak 

bisa dilepaskan dengan amal shalih dan para pelakunya 

adalah manusia terbaik di dunia menurut Allah yang akan 

selalu mendapatkan ridha-Nya. 

3) Berbudi luhur 

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar mengarahkan 

anak didiknya agar mereka memiliki budi pekerti yang 

mulia, segala gerak-gerik dan langkahnya harus bersumber 

kepada dasar prinsip budi pekerti yang luhur dan terpuji. 

Berbudi luhur dan berakhlaq karimah pada intinya 

ialah apabila seseorang bersikap baik, rendah hati, tidak 

menyakiti hati orang lain, tidak merugikan orang lain dan 

sebaliknya selalu menyenangkan orang lain dan mentaati 

peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku disuatu 

tempat dimanapun berada. 

4) Berbadan sehat 

Kesehatan jasmani-rohani, lahir-batin, merupakan 

unsure pokok terlaksananya aktivitas kita, apabila 

kesehatan kita terganggu atau sakit, maka belajar kita, 

pekerjaan kita, ibadah kita, dan semua kegiatan kita akan 

terganggu. Semangkin serius gangguan kesehatan, maka 

semangkin besar gangguannya terhadap terlaksananya 
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program-program kerja kita.Kesehatan adalah kunci pokok 

kesuksesan aktivitas kita. 

 

5) Berpengetahuan luas 

Berpikiran luas tidak hanya pandai tetapi lebih dari 

itu yaitu seorang yang mumpuni tidak bingung dalam 

menghadapi berbagai problem dan permasalahan. Islam 

mewajibkan ummatnya untuk selalu menuntut ilmu seumur 

hidup, agar setiap muslim dapat memiliki pengetahuan 

yang luas. 

Islam tidak membatasi ilmu tertentu untu di pelajari, 

agama maupun umum yang penting niat mempelajarinya 

adalah ibadah dan ilmunya bermanfaat. 

6) Berfikiran bebas 

Para santri Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

selalu dididik untuk berpikiran bebas artinya tidak 

berpikiran picik dan sempit. 

Seoarang yang picik dan sempit ia hanya tahu yang 

ia ketahui saja, sehiangga ia menganggap yang ia ketahui 

itulah yang benar yang lain dianggap salah dan tidak benar. 

Ia menganggap sesuatu dari pimpinannya saja yang benar 

dan paling benar sedangkan yang lain salah dam hanya 

mazhab yang diikuti saja yang benar dan diterima Allah, 
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yang lain dianggap salah, sesat, dan tidak diterima Allah. 

Pesan kami “JANGAN JADI HAKIM AKHIRAT”, 

berpengetahuan luas agar tidak picik dan sempit. 

Dengan berpengetahuan luas insya Allah seoarng 

akan berpikiran bebas, tidak picik, tidak sempit, dan tidak 

fanatik. Tidak menganggap musuh dan membenci orang 

lain yang berpendapatan lain, yang berbeda golongan dan 

organisasi, yang berbeda mazhab fiqihnya dan tata laksa 

praktek ibadahnya. 

7) Berjiwa wiraswasta 

Para santri Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

diarahkan untuk berwiraswasta.Hal ini merupakn 

konsekwensi logis dari jiwa pesantren terutama jiwa 

berdikari dan jiwa bebas, juga konsekwensi dari tujuan 

pendidikan berpengetahuan luas dan berpikiran bebas. 

Meskipun pendidikan formal yang ada, adalah 

Tarbiyatul Mu‟allimin dan Tarbiyatul Mu‟allimat yang 

berarti pendidikan guru atau pencetakan guru, namun 

alumninya tidak harus berprofesi sebagai guru dalam 

makna guru formal di sekolah atau madrasah, akan tetapi 

guru dalam artian yang luas, yatu guru bagi dirinya, 

keluarga dan masyarakatnya. 

8) Cinta tanah air 
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Para santri dididik untuk mencintai tanah airnya, 

ikut partisipasi dan ikut mengisi pembangunan bangsa dan 

Negara, bahkan kalau bisa ikur mewarnai kehidupan bangsa 

dan Negara. 

Para ulama pendahulu kita termasuk para kyai dan 

santri telah ikut berjuang demi kemerdekaan tanah air 

tercinta.Mereka terhimpun dalam tentara hizbullah (para 

santri) dan tentara sabilillah (paea kyai). Tidak sedikit 

diantara mereka yang sahid di medan juang melawan 

penjajahan dari komunis, oleh sebab itu sudah sewajarnya 

para santri di pesantren terutama Pondok Pesantren Wali 

Songo Nganar berpartisifasi aktif dengan niat tulus ikut 

membangun bangsa dan Negara ini. 

4. Struktur Organisasi dan lembaga Pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar
50

 

Struktur organisasi Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

terdiri dari: 

a. Majlisu riyasatil ma‟had 

Penerimaan amanat (yang bertindak sebgai nadzir) supaya 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mendirikan badan, 

sebagai lembaga tertinggi di Pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar. 
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b. Pimpinan pondok 

Balai pendidikan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

dipimpin oleh seorang pemimpin pomdok sebagai pimpinan 

eksekutif dalam pondok, baik dibidang pendidikan dan 

pengajaran, maupun dibidang pembiayaan dan sarana 

pendidikan dan pengajaran 

c. IAIRM (Institud Agama Islam Riyadlotul Mujahidin) 

Dipimpin oleh seorang rektor, sebagai pemimpin eksekutif 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran dan pengabdian 

kepada masyarakat dan bertanggung atas segala pekerjaannya 

kepada pimpinan pondok. 

d. TMI (Tarbiyatul Mu‟allimin Al-Islamiyyah) dan Tmt-I 

(Tarbiyatul Mu‟allimat Al-Islamiyyah) 

Di pimpin oleh seorang direktur, sebagai pimpinan 

eksekutif dalam bidang pendidikan dan pengajaran di sekolah 

TMI dan TMt-I dan bertanggung jawab atas segala pekerjaannya 

kepada pimpinan pondok 

e. Madrasah Ibtidaiyah Manba‟ul Huda 

Di pimpin oleh seorang kepala sekolah, sebagai pimpinan 

eksekutif dalam bidang pendidikan dan pengajaran di sekolah 

Ibtidaiyah Mambaul Huda dan bertanggung jawab atas segala 

pekerjaannya kepada pimpinan. 
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f. TA Al-Manar 

Di pimpin oleh seorang pengasuh, sebagai pimpinan 

eksekutif dalam bidang pendidikan dan pengajaran di sekolah 

Taman Kanak-kanak Al-Manar dan bertanggung jawab atas 

segala pekerjaannya kepada pimpinan pondok. 

g. MPS (Majlis Pembimbing Santri) 

Sebagai pemimpin eksekutif dalam melakukan kegiatan-

kegiatan diluar sekolah dan bertanggung jawab atas segala 

pekerjaannya kepada pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar. 

h. YPPW-PPWS (Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan 

Wakaf Pondok Pesantren Wali Songo) 

YPPW-PPWS adalah sebagai pengurus lembaga yang 

berkewajiban mengusahakandan mengelola pembiayaan Pondok 

Pesantren Wali Songo dan bertanggung jawab atas segala 

pekerjaannya kepada pimpinan pondok. 

i. Yayasan perguruan tinggiKBAPWS (Keluarga Besar Alumni 

PP. Wali Songo) 

Adalah pengurus lembaga yang berkewajiban 

mengusahakan dan mengelola dana pembiayaan di IAIRM 

Pondok Pesantren Wali Songo dan bertanggung jawab atas 

segala pekerjaannya kepada pimpinan pondok. 
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j. KBAPWS (Keluarga Besar Alumni PP. Wali Songo) 

Adalah pengurus yang bertanggung jawab dalam bidang 

pembinaan alumni dan para simpatisan Pondok Pesantren Wali 

Songodan bertanggung jawab atas segala pekerjaannya kepada 

pimpinan pondok. 

Dipimpin oleh seorang rektor, sebagai pemimpin sksekutif 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dan bertanggung jawab atas 

segala pekerjaannya kepada pimpinan Pondok Pesantren Wali 

Songo Ngabar. 

B. Pemahaman Guru PPWS Tentang Konsep Keluarga Berencana 

Program Keluarga Berencana adalah merencanakan kelahiran baik 

itu pembatasan maupun memberi jarak kelahiran dan upaya memperoleh 

keturunan, merupakan tujuan dari kegiatan keluarga berencana.Caranya 

dengan menggunakan alat kontrasepsi serta peralatan medis canggih, 

seperti halnya kondom, pil KB dan spiral, jauh hari sebelum itu kita juga 

mengenal cara klasik pantang berkala, sanggama terputus dan sekarang 

kita mengenal juga suntikan KB. 

Selain beberapa alat kontrasepsi diatas ada cara lain untuk 

pencegahan kehamilan dengan cara „azl atau coitus intruptus. Cara ini 

yang dilakukan pada masa Nabi SAW, yang mana pada masa itu tidak 

dianjurkan dan tidak dilarang oleh Nabi, Yang dimaksud oleh Nabi SAW 
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bahwa persetubuhan dengan „azl itu, kadang-kadang ada setetes mani 

masuk yang menyebabkan kehamilan sedangkan ia tidak mengetahuinya. 

Ada beberapa pemahaman guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

Tentang Keluarga Berencana Diantaranya: 

1. Program Keluarga Berencana adalah program pemerintah untuk 

mencegah kehamilan yang mengatur populasi masyarakat Indonesia 

dari sini berarti program tersebut pembatasan, jika dikaitkan dengan 

ajran agama Islam maka maknanya bukan membatasi akan tetapi 

member jarak hal ini didapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut: 

“program Keluarga Berencana adalah suatu program pemerintah 

untuk mencegah kehamilan yang bertujuan untuk mengatur 

populasi masyarakat Indonesia, sedangkan dalam Islam sendiri 

untuk mencegah kehamilan dalam artian memberi jarak bukan 

membatasi. Alat kontrasepsi apapun di dalam program Keluarga 

Berencana itu tidak sesuai dengan syariat Islam karena 

menimbulkan efek tertentu dan saya lebih setuju dengan cara 

„azl”.51
 

 

2. Selain itu program Keluarga Berencana adalah merencanakan 

kelahiran dalam suatu keluarga haruslah direncankan terlebih dahulu 

karena banyak faktor yang dipertimbangkan kelak anak lahir, baik itu 
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faktor ekonomi pendidikan dan lain-lain berikut hasil wawancara 

dengan salah satu informan: 

“Program perencanaan kelahiran, agar dari perencaan tersebut 

kelahiran dari putra dan putri terencana dengan baik 

menyesuaikan kemampuan dari setiap keluarga tersebut. Dulu 

sempat mengikuti program Keluarga Berencana dengan alat 

kontrasepsi pil dan suntik akan tetapi itu membuat istri saya 

menimbul efek seperti menstruasi tidak teratur, maka dari 

pengalam itu berpindah dengan cara metode kalender”.52
 

 

3. Responden yang lain mengatakan bahwa program Keluarga berencana 

adalah membatasi keturunan karena takut ekonomi suatu keluarga 

tidak mencukupi berikut hasil wawancara: 

“Pembatasan kurungan dalam artian mengkhwatirkan ekonomi 

suatu keluarga. Alat kontrasepsi yang saya gunakan dengan cara 

mandiri yaitu „azl akan tetapi saya juga mendukung program 

Keluarga Berencana hanya untuk memberi jarak bukan 

membatasi”.53
 

 

4. Responden yang lain mengatakan bahwa program Keluarga berencana 

adalah suatu program untuk menjarangkan kelahiran anak satu dengan 
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yang lainnya bukan membatasi dua anak saja, agara orang tua bisa 

mengatur kebutuhan anak, berikut hasil wawancara: 

“Memprogram bukan membatasi, memberi jarak kehamilan 

antara anak satu dengan yang lainnya supaya pendidikan anak 

bisa teratur. Dulu istri saya memakai suntik KB akan tetapi saya 

tidak menganjurkannya, tergantung individu”.54
 

 

5. Selain kutipan diatas program Keluarga Berencana adalah suatu 

program yang membatasi kelahiran akan tetapi program ini 

bertentangan dengan syariat Islam yang menjarangkan kehamilan 

bukan membatasi berikut penuturan dari hasil wawancara: 

“Menurut saya program Keluarga Berencana itu membatasi 

tetapi dalam Islam itu menjarangkan. Kalau saya mengikuti 

yang dianjurkan oleh syariat Islam dan kurang setuju dengan 

alat kontrasepsi yang ada dalam Program Keluarga 

Berencana”.55
 

 

 

 

 

 

C. Pemahaman Guru PPWS Tentang Ayat-ayat Keluarga Berencan 
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Di dalam al-Qur‟an tidak ada seruan luas tentang program 

Keluarga Berencana, akan tetapi dilihat dari tujuan program tersebut 

mengkhawatirkan kesejahteraan anak dalam artian ekonomi pendidikan 

dan lainnya. Peniliti mengambil dua ayat al-Qur‟an yang ada hubungannya 

dengan kekhawatiran kesejahteraan anak diantaranya sebagai berikut: 

ي ا س ل  لي ي ّ  ي ف ف ع ف خ ي ضع ك  خ  ي ل ت ل ش   لي

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab 

itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah 

mereka mengucapkan perkataan yang benar”.(Qs.An-Nisa : 9 ).
56

 

 

Menurut pemahaman guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar tentang 

ayat diatas adala sebagai berikut: 

1. yang kaitannya dengan program Keluarga Berencana ketika suatu 

keluarga mengatur atau merencanakan kelahiran, maka bisa menjaga 

dari segi kesehatan ibu dan perhatian orang tua kepada anaknya berikut 

hasil wawancara: 

“Ketika tidak mengatur kelahiran dan kemampuan untuk 

mendidik mereka, membiayai mereka maka tidak maksimal, 

akan tetapi bila diatur jarak kelahiran anak satu dan lainnya bisa 
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menjaga dari sisi kesehatan ibu dan juga perhatian orang tua 

kepada anak”.57
 

 

2. Responden yang lain mengatakan bahwasannya ayat diatas tidak perlu 

khawatir jika memiliki banyak anak, jika dikaitkan dengan program 

keluarga berencana, maka kurang pas jika yang dikhawatirkan 

ekonominya saja berikut penuturan hasil wawancara: 

“Kalau menurut saya kurang pas, karna bagaimanapun setiap 

anak yang lahir sudah diberi kebutuhannya masing-masing”.58
 

  

3. Selain itu ayat diatas menjelaskan bahwa jika program Keluarga 

Berencana itu menjarangkan itu boleh saja digunakan asalkan pemakai 

nyaman dan tidak menimbulkan efek samping, lemah dalam ayat 

tersebut bukanlah lemah akan fisiknya, akan tetapi lemah ekonominya 

lemah pendidikannya berikut hasil wawancara: 

“Kalau programnya itu mensejahterakan dan tidak membatasi 

tetapi menjarangkan itu boleh saja asalkan si pemakai nyaman, 

lemah dalam ayat ini bukan lemah fisik saja akan tetapi lemah 

ekonomi, lemah pendidikannya.
59
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4. Responden yang lain menjelaskan ayat diatas perlu adanya iman dan 

taqwa karena khawatiran tersebut untuk menguji seberapa iman dan 

taqwa kepada Allah, berikut hasil wawancara: 

“Pembekalan Iman dan Taqwa, lebih baik miskin harta dari pada 

miskin Iman, harta banyak akan hilang tetapi ilmu banyak tidak 

akan hilang karna ilmu menjaga agama dan juga harta”.60
 

 

Ayat yang selanjutkan adalah surat Al-Isra‟ ayat 31: 

ك ۚ إ  ك  إي ح     َ ك خشي إ ا ا ت أ

ي  خ ك

Artinya: ”Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu 

karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi 

rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya 

membunuh mereka merupakan dosa besar”.61
 

 

Menurut pendapat atau pemahaman guru Pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar tentang ayat diatas adalah sebagai berikut: 

1. setiap anak yang lahir sudah diberi rezekinya masing-masing oleh 

Allah, akan tetapi rezeki itu sendiri bukan dating sendirinya melainkan 

dengan usaha dan doa, berikut hasil wawancara: 
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“Rezeki itu semata-mata dari Allah, dalam artian kalau 

mempunyai anak banyak jangan takut, karna Allah sudah 

memberi rezeki kepada anak yang akan lahir, rezeki itu diterima 

dengan berusaha dan berdoa.”62
 

 

2. Responden yang lain menjelaskan bahwa ayat ini jawaban dari suarat 

An-Nisa ayat 9 rezeki setiap anak sudah diatur oleh Allah, berikut 

penuturan dari wawancara: 

“Ayat ini jawaban dari surat An-Nisa ayat 9, Allah sendiri sudah 

memberi rezeki kepada setiap anak yang lahir, jangankan di 

bunuh berpikir takut akan kehidupan anak saja itu tidak 

boleh”.63
 

 

3. Selain itu ayat diatas menjelaskan bahwa tidak cocok jika dikaitkan 

dengan program Keluarga Berencana karena masih dalam perencanaan 

belum menjadi anak, anak adalah harta yang paling berharga jika 

khawatir akan rezeki anak maka mengingkari apa yang sudah 

ditetapkan Allah kepada hambanya berikut hasil wawancara: 

“Tidak cocok juga jika dikaitkan karena sejatinya jika masih 

dalam perencanaan itu tidak membunuh, bagaimana seorang 
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insan berani membunuh anaknya karena Allah sudah memberi 

rezeki kepada setiap anak yang lahir”.64
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BAB IV 

KONSEP KELUARGA BERENCANA DAN KOLERASI AYAT-AYAT 

KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF GURU PONDOK 

PESANTREN WALI SONGO NGABAR 

A. Analisis Pemahaman Keluarga Berencana Menurut Guru Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar 

Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk merencanakan 

kelahiran jumlah anak atau menunda kehamilan dengan memakai alat 

kontrasepsi. Keluarga Berencana merupakan suatu tindakan membantu 

individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak 

diinginkan dan mendapat kelahiran yang memang diinginkan, mengatur 

interval diantara kehamilan., mengontrol waktu saat kelahiran dalam 

hubungannya dengan umur suami istri dan nenentukan jumlah anak dalam 

keluarga. 

Keluarga Berencana merupakan suatu rencana di dalam keluarga 

untuk merencanakan kelahiran baik itu dua anak maupun lebih. Yang 

dimaksud dengan keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang 

anggotanya adalah ayah, ibu dan anak, sedangkan berencana adalah suatu 

kegiatan yang sengaja dilakukan demgan usaha dan pertimbangan supaya 

mendapatkan hasil yang lebih matang. 

Program Keluarga Berencana bukan sekedar memiliki dua anak 

bahkan membatasi akan tetapi program Keluarga Berencana memberi 

jarak kelahiran antara anak satu dengan anak yang lainnya. Siapapun yang 
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akan berkeluarga harus mempunyai rencana, rencananya bukan sekedar 

pembatasan keturunan saja, tetapi rencana bagaimana ekonomi, 

pendidikan, keselamatan jiwa atau kesehatan ibu dan lain sebagainya. 

Keluarga Berencana adalah sebatas perencanaan, untuk mencegah 

kehamilan yang dianjurkan oleh agama Islam adalah dengan cara „azl  cara 

kerjanya adalah mencegah bertemunya sel telur dengan sperma yang 

menjadi syarat terjadinya kehamilan 

Pemahaman tentang Keluarga Berencana diatas sejalan dengan 

konsep Keluarga Berencana dalam pandangan Islam dimana Rasul amat 

sangat senang bila ummat islam bertambah banyak jika kelahiran setiap 

ummat muslim tidak dibatasi, oleh karena itu Rasul menganjurkan kepada 

ummat muslim untuk memperbanyak keturunan. 

Nabi Muhammad membenarkan pencegahan kehamilan yang 

ketika itu dikenal dengan istilah „azl atau coitus intruptus. Bahkan 

menurut Imam Ghazali pengaturan kelahiran dapat dibenarkan walau 

dengan alasan memelihara kecantikan. Disinilah antara lain program 

Keluarga Berencana mendapat pijakan yang cukup kukuh.
65

 

Pada hakikatnya, Keluarga Berencana bukan bertujuan untuk 

membatasi kehamilan dan kelahiran yang dipandang sangat bertentangan 

dengan eksistensi dan esensi perkawinan serta syariah Islam, melainkan 

mengatur kehamilan dan kelahiran anak. Sehingga bila dilihat dari fungsi 

dan manfaat Keluarga Berencana yang dapat melahirkan kemashlahatan 
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dan mencegah kemadharatan maka tidak diragukan lagi kebolehannya 

dalam Islam. 

Pelaksanaan keluarga Berencana yang mendapat legitimasi dari 

syari‟at islam jika aktifitas tersebut berorientasi pada konteks 

menjarangkan bukan membatasi keturunan, karena untuk menjaga 

kesehatan ibu, mempertimbangkan kepentingan anak, memperhitungkan 

biaya hidup berumah tangga daqn lain sebagainya.
66

 

Banyak sekali cara untuk mencegah kehamilan, sehingga menjadi 

keharusan setiap keluarga untuk memilih dari alat kontrasepsi, walaupun 

usaha dilakukan dengan berbagai cara jika Allah menghendaki maka tidak 

bisa dihindari, begitu juga dengan cara „azl tidak bisa menjadi jaminan, 

karena kadang-kadang ada setetes mani masuk yang menyebabkan 

kehamilan sedangkan ia tidak mengetahuinya. Dari hasil data yang 

diperoleh bahwa alat kontrasepsi yang baik bagi kesehatan ibu maupun 

kemaslahatan bersama adalah dengan cara „azl, karena alat kontrasepsi 

yang didalam program Keluarga Berencana itu menimbulkan efek tertentu, 

sehingga menggangu kesehatan ibu dan sangat bertentangan dengan ajaran 

Islam. 

Yang menjadi persoalan bagi setiap keluarga jika mempunyai 

banyak anak adalah bagaimana mencukupi kebutuhannya baik dari segi 

ekonomi, pendidikan dan lainnya. Allah sudah menjamin jika itu 

problemnya dari segi kebutuhan si anak, akan tetapi rezeki itu bukan 
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sekedar ditunggu merupakan dengan usaha yang keras dan berdoa kepada 

Allah. 

B. Analisis Pemahaman Guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

Tentang Ayat-ayat Keluarga Berencana 

Dari beberapa ayat penulis memilih dua ayat al-Qur‟an yaitu: 

1. Surat an-Nisa ayat 9  

ا  ل  لي ي ّ  ي ف ف ع ف خ ي ضع ك  خ  ي ل ت ل ش  لي

ي  س

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar.
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Dalam ayat ini yang dimaksud dengan lemah adalah melainkan 

bukan lemah dari segi fisik saja akan tetapi lemah akan ekonomi, 

pendidikan dan lain-lain, Seandainnya program Keluarga Berencana tidak 

baik untuk dikomsumsi janganlah dikatakan baik untuk dilakukan. Surat 

an-Nisa‟ ayat 9 ini menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang 

stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak, akibat 

kekurangan makanan yang bergizi, merupakan tanggung jawab kedua 
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orang tuanya, maka disinilah hukum Islam memberikan solusi dan 

kemurahan untuk dilaksanakannya KB, yang mana untuk membantu 

orang-orang yang tidak menyanggupi hal-hal tersebut, agar tidak berdosa 

dikemudian hari, yakni apabila orang tua itu meninggalkan keturunannya, 

atau menelantarkannya, akibat desakan-desakan yang menimbulkan 

kekhawatiran mereka terhadap kesejahteraannya. 

Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman hendaklah 

bertakwa kepada Allah dan selalu berlindung dari hal-hal yang dimurkai di 

sisi Allah. Kita hendaknya takut apabila meninggalkan keturunan yang 

lemah dan tak memiliki apa-apa, sehingga mereka tak bisa memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri dan terlunta-lunta. Suatu rencana perlu 

dilakukan dalam berkeluarga, ketika tidak mengatur kelahiran dan 

kemampuan untuk mendidik, membiayai mereka maka menjadi suatu 

kemungkinan tidak mempunyai tujuan yang sebagaimana mestinya dalam 

ber-keluarga, akan tetapi bila diatur jarak kelahiran anak satu dan lainnya 

bisa menjaga dari sisi kesehatan ibu dan juga perhatian orang tua kepada 

anak. 

Ke-khawatir akan kesejahteraan bagi anak kurang cocok jika tidak 

adanya suatu usaha apapun untuk menafkahi, karna bagaimanapun setiap 

anak yang lahir sudah diberi kebutuhannya masing-masing termasuk 

dengan apa yang Allah janjikan. Programnya Keluarga Berencana jika  

mensejahterakan dan tidak membatasi akan tetapi menjarangkan itu 

diperbolehkan asalkan dalam pemakaianya nyaman, lemah dalam ayat ini 
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bukan lemah fisik saja akan tetapi lemah ekonomi, lemah pendidikannya 

yakni apabila orang tua itu meninggalkan keturunannya, atau 

menelantarkannya, akibat desakan-desakan yang menimbulkan 

kekhawatiran mereka terhadap kesejahteraannya. 

Dari beberapa pemahaman guru Pondok Pesantren Wali Songo 

Ngabar dalam ayat ini yang hubungannya dengan Keluarga Berencana 

bahwa anak adalah sumber rezeki bagi kedua orang tuanya, mereka yang 

ekonominya bisa dikatakan tidak mampu janganlah takut akan 

kesejahteraan anak apalagi mereka yang mampu. Mereka yang khawatir 

terhadap kesejahteraan anak baik dari segi ekonomi, pendidikan dan 

lainnya, maka mereka tidak bertakwa kepada Allah, karena dari setiap 

masalah maupun kesulitan Allah akan memberi jalan kepada hamba-Nya 

tergantung kepada insan bagaimana berusaha keluar dari masalah untuk 

memecahkannya dan berdoa kepada Allah. 

Pemaham guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar tentang 

Keluarga Berencana dan kolerasi dalam surat An-Nisa‟ ayat 9 diatas sesuai 

dengan teori yang dipaparkan dalam bab dua yang membahas tentang 

Kesejahteraan dalam berkeluarga diketahui bahwa segala petunjuk agama, 

baik berupa perintah maupun larangan pasti pada akhirnya mengantar 

paling tidak kepada satu atau lebih dari lima tujuan utama, yaitu: 

pemeliharaan agama, akal, jasmani, harta, dan keturunan.
68
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Semua langkah kebijaksanaan yang bermuara kepada salah satu 

dari hal kelima di atas dapat menjadi tuntunan agama. Dari lima prinsip 

tersebut, dan secara khusus prinsip “pemeliharaan terhadap keturunan”, 

kebijaksanaan kependudukan mendapat pijakan agama yang amat kukuh. 

2. Surat al-Isra‟ ayat 31 

ك ۚ إ  ك  إي ح     َ ك خشي إ ا ا ت أ

ي  خ ك

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 

miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka 

dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka merupakan 

dosa besar.
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Pemahaman Guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar tentang 

ayat ini adalah bahwa Allah sudah memberi jaminan rezeki kepada setiap 

anak yang lahir, jangankan di bunuh berpikir takut akan kehidupan anak 

saja itu tidak boleh. Yang mempersepsikan Keluarga berencana itu 

membunuh, dibatasi, yang sudah ada di gugurkan akan tetapi makna 

sejatinya bukan dibatasi melainkan diatur jarak kelahirannya. Ayat ini 

sudah jelas tidak ada keraguan bagi siapa saja yang mempunyai anak kelak 

akan diberi rezekinya masing-masing. 

Alat kontrasepsi yang digunakan dalam Keluarga Berencana  bukan 

termasuk pembunuhan, karena belum menjadi anak yang melalui tujuh 
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tahapan. Jika konteksnya Keluarga Berencana bukan membunuh, 

membunuh disini kembali kepada jaman jahiliyyah dimana mereka yang 

mempunyai anak perempuan dibunuh karena pada masa itu anak 

perempuan tidak bisa ikut berperang, bukan saja anak perempuan bahkan 

anak laki-lakipun dibunuh karena masalah kedudukan. Ini sangat 

bertentangan dengan ajaran agama Islam, dimana Islam sendiri pada jaman 

Rasul dianjurkan memiliki keturunan supaya ummat muslim bertambah 

kuat, masalah rezeki dicari dengan usaha yang keras dan berdoa. 

Guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar memahami pesan surat 

Al-Isra Ayat 31,  bahwa membunuh anak itu dosa yang amat besar karena 

membuang rezeki Allah kepadanya. Sebagaimana yang diterapkan pada 

jaman jahiliyyah mereka membunuh anak perempuan bahkan laki-laki 

khawatir tidak bisa memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kekurangan 

harta untuk kebutuhan anak bisa saja dikhawatirkan akan tetapi yang 

paling dikhawatirkan adalah kurang imannya, kurang ilmunya, kurang 

akhlaqnya. Adapun rezeki yang Allah berikan didapatkan dengan cara 

yang halal, tidak ada alasan bagi siapapun untuk mencari rezeki yang 

haram dengan alasan untuk kebutuhan keluarganya.  

Pemaham guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar tentang 

Keluarga Berencana dan kolerasi dalam surat Al-Isra‟ ayat 31 diatas 

berbeda dengan pemahaman Ulama‟ yang melarang yaitu Madkour, Abu 

A‟la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti program Keluarga 

Berencana karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan. Yang 
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dimaksud dengan pembunuha keturunan tersebut mengacu kepada alasan 

bahwa kelahiran seorang anak akan membahayakan sang ibu bahkan 

ancaman kematian. Sedangkan yang dipahami oleh guru Pondok Pesantren 

Wali Songo Ngabar kata membunuh dalam surat Al-Isra‟ ayat 31 tidak 

diartikan membunuh apabila masih dalam perencanaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Keluarga Berencana 

dalam perspektif Guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar penulis 

mendapatkan pemahaman tentang konsep dan kolerasi Keluarga 

Berencana yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman konsep Keluarga Berencana menurut Guru Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar adalah bahwa Keluarga Berencana 

merupakan suatu perencanaan untuk merencakan kelahiran. dalam 

Keluarga Berencana mencegah artinya bukan membatasi dan 

menggunakan peralatan kontrasepsi sejenisnya akan tetapi bemberi 

jarak pada kelahiran agar menjaga stabilitas kesehatan ibu, pendidikan 

terhadap anak, perhatian orang tua terhadap anak dan mengatur 

perekonomian dalam hubungan ber-keluaga agar lebih baik. 

2. Pemahaman Guru Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar tentang ayat-

ayat Keluarga Berencana bahwa kekhawatiran terhadap kesejahteraan 

anak tidak perlu dijadikan persoalan berkeluarga akan tetapi keyakinan 

terhadap apa yang dijamin Allah SWT bahwasannya rizki setiap anak 

yang lahir menjadi suatu pedoman untuk berkeluarga. 
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B. saran  

1. Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tersebut di atas, maka dalam 

rangka meningkatkan wawasan dalam Keluarga Berencana supaya mampu 

memahami konsep ber-keluarga dengan baik dan benar sehingga tidak 

terjadi disintegrasi dalam merencanakan masa depan keluarga yang lebih 

baik. maka hendaknya dilakukan dengan memahami terlebih dahulu 

Konsep Keluarga Berencana secara tidak merugikan kejiwaan ibu dengan 

berkonsultasi lebih dahulu agar mengetahui sebab dan akibatnya mengikuti 

program Keluarga Berencana menggunakan metode klasik maupun 

modern. 

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mempersiapkan data yang jelas 

tentang  Konsep Keluarga Berencana agar tidak terjadi plagiasi tulisan.  

 

 


