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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

       Sebagai langkah awal untuk memahami judul  skripsi ini dan 

untuk menghindari kesalahpahaman serta memberi gambaran yang 

jelas, maka perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi 

judul skripsi ini. Judul yang di maksud adalah “Analisis Maqashid 

Asy-Syari’ah  Terhadap Keterbatasan Ekonomi Sebagai Alasan 

Pembatasan keturunan (Studi Pada Desa Sinarbanten, Kecamatan 

Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)”.  Adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

1. Analisis adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(sebab-musabab)”.
1
 

2. Maqashid al-Syari’ah, “Maqashid  Asy-Syari’ah terdiri dari dua 

unsur kata, kata maqashid yang berarti tujuan atau tempat yang 

dituju dan syari’ah yang berarti jalan kearah sumber pokok 

kehidupan. Jadi maqashid  asy-syari’ah berarti, tujuan Allah Swt 

dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.Tujuan itu 

dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah 

                                                 
         

1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-4,  

(Jakarta: PT Pustaka Utama, 2011), h. 60 
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sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi 

kepada kemaslahatan umat manusia”.
2
 

3. Keterbatasan Ekonomi, terdiri dari dua kata yakni, keterbatasan 

dan ekonomi, dalam KBBI keterbatasan adalah keadaan terbatas.
3
 

Sedangkan Ekonomi, adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan 

sebagainya yang berharga.
4
 Jadi yang di maksud keterbatasan 

ekonomi dalam skripsi ini adalah “suatu keadaan kekurangan 

materi  dimana kekurangan materi tersebut menjadi alasan praktik 

pembatasan keturunan”. 

4. Pembatasan Keturunan, adalah “usaha yang dilakukan oleh 

pasangan suami isteri untuk membatasi atau menjarangkan jumlah 

anak”.
5
dalam hal ini suami isteri sepakat membatasi keturunan, 

baik dengan cara menggunakan alat kontrasepsi, menggugurkan 

janin (aborsi), atau bahkan vasektomi/tubektomi.  

         Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa yang di 

maksud dalam judul skripsi ini adalah sebuah penelitian yang 

menganalisis tentang banyaknya praktik pembatasan keturunan karena 

alasan keterbatasan ekonomi di Desa Sinarbanten, Kecamatan Talang 

                                                 
        

2
Satria Effendi, Ushul Fiqh, Edisi 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005),  h. 233. 

   
3
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 

(Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), h. 146 

   
4
Ibid., h. 377 

   
5
Thariq At-Thawari, KB Cara Islam, (Solo:Aqwam. 2007) h. 7 
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Padang, Kabupaten Tanggamus di lihat dari segi  maqashid asy-

syari’ah . 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

       Alasan objektif dari penelitian ini adalah banyaknya praktik 

pembatasan keturunan di Sinarbanten, Kecamatan Talang Padang, 

Kabupaten Tanggamus karena alasan ekonomi baik itu dengan 

cara memakai alat kontrasepsi, atau bahkan menggugurkan janin 

(aborsi). Serta masih minimnya pemahaman masyarakat tentang 

hukum membatasi keturunan karena alasan keterbatasan 

ekonomi. 

2. Alasan Subjektif 

       Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang di tempuh 

sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Islamyang 

meliputi hukum keluarga di mana masalah-masalah keluarga, 

ilmu-ilmu fiqh, dan maqashid  asy-syari’ah termasuk dalam 

bagian dari kajian perkuliahan. Serta adanya pendukung dalam 

skripsi ini, seperti tersedianya sumber referensi dan literatur-

literatur sebagai bahan rujukan penelitian. 
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C. Latar Belakang Masalah 

         Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus di 

masuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang 

bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, 

karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah 

masyarakat yang lebih luas.Keluarga adalah pemberi warna dalam 

setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada 

masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.
6
 

        Islam memandang bahwa pernikahan bermakna ibadah kepada 

Allah swt.dan tentunya pernikahan ini di laksanakan atas dasar 

keikhlasan, tanggung jawab dan mengindahkan hukum-hukum syariat 

yang berlaku. 

         Syariat Islam di hadirkan untuk membawa kemaslahatan kepada 

seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Salah 

satu petunjuk Allah swt. Dalam syariat Islam adalah di 

perintahkannya menikah dan di haramkannya berzina. Tujuan 

menikah salah satunya yakni memiliki keturunan dan merupakan 

salah satu implementasi maqashid  asy-syari’ah yang lima yaitu 

hifdzul nasl (menjaga keturunan). Karena sejatinya berketurunan 

merupakan tujuan pokok dari menikah, oleh karena itu pernikahan 

                                                 
         

6
Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Dan Keluarga, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002), h. 1 
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yang di maksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis 

manusia di dunia.
7
 dan dalam al-kulliyat al-khams terdapat hifdzul 

nafs bukan saja berkenaan dengan menjaga jiwa seseorang dari 

kemusnahan tetapi juga upaya-upaya dalam menuju kepada 

peningkatan kualitas kehidupan.
8
 

                             

                  )38الرعد:) 

        Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul 

sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan 

keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan 

sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah Swt. bagi tiap-

tiap masa ada kitab (yang tertentu).
9
(Q.S. Ar-Ra‟d [13]:38) 

 

        Al-Qur‟an dan sunnah merupakan wahyu Allah Swt yang 

menjadi sumber dari segala hukum, sedangkan selebihnya adalah hasil 

pemikiran atau ijtihad manusia untuk memahami wahyu tersebut. Al-

Qur‟an sebagai sumber hukum pertama dan Sunnah sebagai sumber 

hukum kedua yang terbatas kuantitasnya sedangkan problematika 

hukum terutama pada hukum keluarga terus terjadi dan tidak terbatas 

kuantitasnya karena itu untuk menjawab permasalahn kontemporer 

yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur‟an dan Sunnah  perlu 

                                                 
         

7
Alli Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah,2010), h.24 

          
8
Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Maqashidusy Syariah, 

Memahami Tujuan Utama Syariah, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-ur‟an, 

2013), h. 55 

          
9
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka Al-

Hidayah, (Tangerang Selatan: Kalim,2011) h. 255 
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dilakukan ijtihad untuk meng-istinbat-kan hukum untuk menggali 

hukum yang tersembunyi tersebut di lihat dari segi Maqashid Asy-

Syari’ah . 

       Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat 

tercakup dalam lima hal, yang dihitung dan disebut oleh para ulama 

dengan nama al-kulliyat al-khams (lima hal inti/pokok) yang mereka 

anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus di 

jaga, sebagaimana yang dikatakan imam Al-Ghazali dan imam As-

Syatibi dan beberapa ulama melantunkannya dalam syiar “Ketahuilah! 

Hal itu telah di jaga oleh setiap agama yang sudah lalu, Menjaga lima 

perkara dalam semua syariat, ialah Agama, Jiwa dan Akal urutan 

ketiga,juga Keturunan dan Harta maka kumpulkanlah dalam 

pendengaran”.
10

 

       Sejatinya agama Islam menyeru umatnya untuk memiliki 

keturunan yang banyak “Tanakahu wa taksaru” diriwayatkan dari 

Abd Razak.
11

Namun rasanya dalam hal keterbatasan ekonomi sebagai 

alasan pembatasan keturunan rasanya tidak sesuai jika kita merujuk 

pada firman Allah Swt dalam Q.S. At-Talaaq: 3  yang berbunyi:  

                                                 
         

10
Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah cetakan III, (Jakarta:Amzah, 

2013) h. 15 

   
11

Kementrian Zakat dan Wakaf Agama Kuwait, Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-

Kuwaitiyah, (Kuwait: Kementrian Zakat dan Wakaf Agama Kuwait. 1983)h.82 
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                )  

         Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-

sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah Swt. 

niscaya Allah Swt. akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya 

Allah Swt. melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. 

Sesungguhnya Allah Swt. telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap 

sesuatu (Q.S. Attalaq [36]: 3).
12

 

 

        Ayat ini menunjukan bahwa seakan-akan Allah Swt. 

menenangkan kita untuk tidak takut akan kemiskinan karena Allah 

Swt. akan memberikan rezeki dari segala penjuru selama kita 

senantiasa bertawakal kepada Allah Swt. Hal ini lah yang menjadikan 

alasan ekonomi tersebut terdengar rancu tidak sesuai dengan firman 

Allah Swt.di atas, atau bahkan tidak diperbolehkan? 

   Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Isra (17): 31 yang berbunyi : 

                            

      

       Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

kemiskinan.     kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan 

juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa 

yang besar (Q.S. Al-Isra [17]: 31).
13

 

 

                                                 
         

12
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka Al-

Hidayah, (Tangerang Selatan: Kalim,2011) h. 559 
         

13
ibid., h. 283 
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       Selain itu juga mempunyai banyak anak adalah anjuran dalam 

Islam yang di syari‟atkan oleh Nabi dalam Sabdanya yang berbunyi: 

 

        Artinya: Dari Ahmad Ibn Ibrahim, dari Yazid Ibn Harun 

dikabarkan dari Muslim Ibn Said anak dari saudari nya Ibn Mansur 

yakni Ibn Zadzan dari Muawiyya Ibn Qurrah Ibn Ma’qil Ibn Yasar 

berkata: Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi lalu berkata 

saya mendapatkan seorang wanita bagus nasabnya dan cantik, 

tetapi tidak melahirkan dan aku ingin menikahinya, kemudian Nabi 

bersabda “Tidak, kemudian Aku menunggunya untuk kedua kalinya 

Rasul tetap melarangnya, kemudian aku menemuinya ketiga kalinya, 

kemudian beliau bersabda ““Nikahilah perempuan yang subur 

karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak.”)Riwayat 

Ahmad. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban) 
 

         Dari dalil yang telah di paparkan seolah terjadi persinggungan 

antara dua satu dalil dengan dalil yang lainnya atau sering dikenal 

dengan kata ta’dul, namun tidak mungkin terjadi persebandingan 

antara dua dalil qath’i begitu pula (tidak mungkin terjadi 

persebandingan antara) dua tanda dalam kenyataan sebenarnya, 

menurut pendapat sahih. Jika di sangka terjadi persebandingan 

                                                 
    

14
Musnad Ahmad bin Hanbal (Beirut Libanon: Darul Fikr. 2003) h. 180 
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(ta’adul) maka boleh memilih salah satu dalam mengamalkannya, 

atau saling menggugurkan, atau menangguhkan permasalahan.
15

 

          Lantas bagaimana maqashid  asy-syari’ah memandang hal 

tersebut dimana pada al-kulliyat al-khams salah satu dari lima hal 

pokok tujuan umum syariat yang harus di jaga adalah menjaga jiwa 

(hifdzul nafs) dan menjaga keturunan (hifdzu nasl). Pembatasan 

keturunan menimbulkan Pro dan Kontra dikalangan ulama dan 

masyarakat karena jika pembatasan keturunan ini dilakukan atas 

dasar yang dibenarkan oleh syara‟ tentu boleh-boleh saja namun jika 

pembatasan jumlah keturunan di dasarkan keterbatasan ekonomi 

apakah Islam membolehkannya? 

       Ali Hasan menyatakan bahwa Syekh Sayyid Abu A‟la Al-

maududi ia adalah seorang ulama yang menentang pendapat orang 

yang membolehkan pembatasan kelahiran. Menurut beliau Islam 

satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia, di 

katakannya: “Barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan 

menyalahi undang-undang fitrah, adalah memenuhi perintah setan” 

karena menurut Syekh Sayyid Abu A‟la Al-maududi salah satu 

                                                 
    

15
Darul Azka, Kholid Afandi, Nailul Huda, Jam’u al-Jawami, Kajian dan 

Penjelasan Dua Ushul, (Kediri:Santri salaf press.2014) h. 125 
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tujuan pernikahan adalah mengekalkan jenis manusia dan 

mendirikan suatu kehidupan yang beradab.
16

 

       Perencanaan keturunan sudah seperti kebutuhan dikalangan 

masyarakat, hal ini menjadi sangat penting karena mereka harus 

merencanakan sebaik mungkin dalam membangun rumah tangga 

jika tidak direncanakan dengan baik ini akan menimbulkan 

kemudharatan sedangkan Islam melarang hal itu “Adhararu Yuzalu” 

yang berarti kemudharatan harus di hilangakan,
17

dan masuk kedalam 

pembahasan kaidah cabang yakni dar’ul al-mafasid semata-mata 

untuk menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan. 
18

        Karena itu kontrasepsi dibutuhkan, memang alasan yang 

mendorong mereka melakukan praktik pembatasan keturunan 

berbeda-beda dari mulai menunda keturunan atau menjarangkan 

kehamilan hingga menghentikan kehamilan. 

        Kendati demikian dewasa ini di Desa Sinarbanten, Kecamatan 

Talang Padang, Kabupaten Tanggamus marak sekali suami isteri 

sepakat untuk membatasi keturunan karena alasan ekonomi dengan 

jalan menunda keturunan bahkan mensterilkan rahim, aborsi atau 

                                                 
       

16
Ali Hasan, Masalah Kontemporer Hukum-hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,2003) hlm 37-38 

  
17

 Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qa’waid 

Fiqhiyyah…., h. 21 

       
18

Abdul Aziz Muhammad Azam, Al-Qawaidu Fiqhiyyah,(Kairo:Darul Hadis. 2003) 

h. 145 
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menggunakan berbagai jenis alat kontrasepsi lainnya  dengan alasan 

yang sebenarnya tidak di benarkan oleh syara‟ yakni karena alasan 

keterbatasan ekonomi, padahal Mahmud Syaltut berpendapat, bahwa 

pembatasan keluarga bertentangan dengan syariat Islam misalnya 

membatasi keluarga  hanya 3 anak saja dalam segala macam situasi 

dan kondisi.
19

  

        Hal inilah yang membuat tertarik untuk membahasnya dalam 

sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Maqashid Asy-Syari’ah 

Terhadap Keterbatasan Ekonomi Sebagai  Alasan Pembatasan 

keturunan Studi Pada Sinarbanten, Kecamatan Talang Padang, 

Kabupaten Tanggamus” 

D. Fokus Penelitian  

        Fokus penelitian ini adalah pada praktik pembatasan keturunan 

karena alasan keterbatasan ekonomi menggunakan pendekatan 

filosofis dengan analisis dilihat dari segi maqashid asy-syari’ah di 

Desa Sinarbanten, Kecamatan Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus. 

 

 

 

                                                 
      

19
Abd Salam, Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita 

(Yogyakarta:Les fi,2003), h. 170 
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E. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang masalah yang telah deskripsikan di 

atas ada beberapa pokok masalah yang hendak di jadikan pembahasan 

dalam skripsi 

1. Bagaimana Praktik Pembatasan Keturunan Di Desa Sinarbanten, 

Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus? 

2. Bagaimana Analisis Maqashid Asy-Syari’ah  Terhadap 

Keterbatasan Ekonomi Sebagai  Alasan Pembatasan Keturunan Di 

Desa Sinarbanten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten 

Tanggamus? 

 

F. Tujuan Penelitian 

        Sesuai dengan latar belakang yang telah di jabarkan di atas, maka 

tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui praktik pembatasan keturunan di Desa 

Sinarbanten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. 

2. Untuk mengetahui hasil analisis di lihat dari segi maqashid  asy-

syari’ah terhadap hukum membatasi keturunan karena alasan 

keterbatasan ekonomi di Desa Sinarbanten, Kecamatan Talang 

Padang, Kabupaten Tanggamus. 
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G. Signifikansi Penelitian 

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan kajian maqashid asy-syari’ah terutama 

mengenai permasalahan kontemporer seperti keterbatasan 

ekonomi sebagai alasan pembatasan keturunan. 

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi 

dan pemahaman kepada masyarakat Sinarbanten, Kecamatan 

Talang Padang, Kabupaten Tanggamus mengenai analisis 

maqashid asy-syari’ah  terhadap keterbatasan ekonomi sebagai 

alasan pembatasan keturunan. 

H. Metode Penelitian 

          Agar penelitian dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah 

dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu 

metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. 

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

      Dalam penyusunan skripsi skripsi ini jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yakni 



14 

 

memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung 

dilapangan di desa Desa Sinarbanten, Kecamatan Talang 

Padang, Kabupaten Tanggamus, mengamati gejala-gejala yang 

diselidiki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dan perilaku yang dapat diamati.
20

 

b. Sifat Penelitian 

      Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, 

yaitu suatu penelitian yang bertolak dari pemaparan kondisi 

obyektif masalah, secara komprehensif.  

2. Sumber Data 

        Dalam jenis penelitian ini data-data yang di jadikan acuan 

bersumber dari : 

a. Sumber Data Primer 

         Sumber data primer adalah sumber-sumber yang 

memberikan data langsung dari tangan pertama atau sumber 

data asli tidak melalui media perantara.
21

 Dalam hal ini 

sumber data primer di peroleh dari data lapangan yakni 

                                                 
       

20
Ranny Kaurur, Metode Penelitian Untuk Sayaan Skripsi dan Tesis, (Bandung: 

Tarunna Grafika,2009), hlm. 38 

        
21

Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 

2012, h. 80 
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wawancara dengan peerta KB di Desa Sinarbanten Kecamatan 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Artinya dalam konteks 

penelitian ini bahwa sumber data tersebut kemudian di jadikan 

acuan utama karena mengandung data-data penting. Dalam hal 

penelitian ini yang harus ditelaah dan menjadi rujukan adalah 

literatur asli Al-Qur‟an, Kitab, Buku-buku maqashid  asy-

syari’ah yang berhubungan dengan pembahasan pembatasan 

keturunan. 

b. Sumber Data Sekunder 

          Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang 

menjelaskan sumber data primer yaitu, seperti hasil penelitian 

pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau 

hasil dari karya ilmiah.
22

 Dalam hal ini adalah pendapat para 

ahli serta ulama mengenai pembatasan keturunan. 

c. Sumber Data Tersier 

         Sumber data tersier adalah sumber data yang 

menjelaskan sumber data primer dan sekunder. Penelusuran 

tersebut di ambil dari sumber data primer, sumber data 

sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan beberapa jurnal 

                                                 
       

22
S.a Nasution, Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif, (Bandung: Tarsito,1998), 

h. 26 
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hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan substansi 

pembahasan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

         Metode Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki.
23

 

Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat 

data yang diperoleh melalui interview, dengan cara 

mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang 

diperlukan, untuk mempermudah dalam melaksanakan 

observasi ini  mengadakan secara kekeluargaan terlebih dahulu 

untuk menghindarkan rasa kaku, takut dan lain sebagainya 

yang dapat menganggu jalannya observasi. 

b. Metode Wawancara  

         Metode wawancara adalah adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai 

pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai 

                                                 
        

23
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi 

Aksara), 2007, h. 70. 
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pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi.
24

 

        Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan 

informasi dari narasumber tentang praktik pembatasan 

keturunan demi memperoleh data yang akan jadikan sebagai 

data primer 

c.  Dokumentasi 

              Metode dokumentasiyaitu dokumen yang merupakan 

catatan dari peristiwa yang sudah berlalu.
25

 Peneliti meminta 

data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait 

dengan praktik pembatasan keturunan.  

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

         Populasi merupakan keseluruhan sampel atau 

keseluruhan subyek dalam penelitian.
26

 Desa Sinarbanten 

memiliki 6 dusun dalam cakupan wilayahnya, adapun yang 

menjadi fokus populasi adalah seluruh masyarakat yang sudah 

berkeluarga dengan jumlah 2000 kepala keluarga dan tinggal 

                                                 
       

24
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta), 2008, h. 127. 

       
25

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2009), Cetakan Ke-8, h. 240. 

      
26

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung, Pustaka Setia, 2008) h.165 
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di Desa Sinarbanten Kecamatan Talang Padang, Kabupaten 

Tanggamus, keikut sertaan KB aktif berjumlah 501 orang 

dengan data sebagai berikut: 

1) IUD: 6 

2) MOW : 10 

3) MOP: 7 

4) IMPLANT: 137 

5) SUNTIK: 217 

6) PIL: 124 

Jumlah: 501 

b. Sampel  

        Sampel adalah bagian terkecil dari populasi atau memilih 

Jumlah tertentu dari keseluruhan populasi.
27

 Dalam hal 

menentukan sampel ini, peneliti menggunkan tekhnik 

Purposive Sample. Purposive Sample yaitu pemilihan 

sekelompok subjek di dasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat 

tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut erat dengan 

ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya 

hanya mengambil beberapa orang, atau grup dalam poulasi, 

yang akan diwakili dalam sampel-sampel penyelidikan.
28

 

Penelitian ini hanya mengambil sampel dengan melakukan 

                                                 
    

27
Ibid, h. 165 

    
28

Ibid,h. 179 
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observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat yang 

melakukan praktik pembatasan keturunan jumlah sampel 

diperoleh 15 sampel karena ini di pilih berdasarkan alasan 

yang sama yakni keterbatasan ekonomi. 

Tabel 1.1.Nama keluarga yang akan di jadikan sampel penelitian 

No.  Nama Umur  Pekerjaan  

1. Desi sari & Mail 35  IRT 

2. Nezlia & Heldi 28 Guru/ Pedagang 

3. Tambiatun Nafidah & 

Habib 

29 IRT/ Pedagang 

4. Siti & Fahmi 

irawan 

36 IRT/Buruh 

5. Angga & Ira  24 IRT/Wiraswasta 

6. 1.    Adib & Hayyah  24 IRT/Buruh 

7. Ita  & Fadil 

 

24 Pedagang/Buruh 

8. S & M 40 Guru/PNS 

9. Maryanti & romi 24 IRT/Buruh 

10. Idah & warsito 30 IRT/Pedagang 

11. Ana & Dedi 25 IRT/Pedagang 

12. Farida & darto 24 IRT/Pedagang 

13. ria & budi 35 IRT/Buruh 
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14. Devi & agung 34 IRT/Buruh 

15. Oman & Evi 30 IRT/Buruh 

 

5. Metode Analisis Data 

         Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk 

menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber.
29

 

Dalam hal ini menggunakan metode analisis perbandingan yang 

mana membandingkan data-data yang ada, serta menitik beratkan 

pada study praktik pembatasan keturunan karena alasan ekonomi. 

        Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian 

skripsi ini adalah :  

a. Deduktif, adalah pembahasan yang di dasarkan pada pola 

pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam 

arti yang khusus.
30

 Metode ini di gunakan untuk menarik 

kesimpulan dari sumber-sumber data penelitian yang ada 

tentang  analisis maqashid asy-syari’ah terhadap keterbatasan 

ekonomi sebagai alasan pembatasan keturunan. 

b. Induktif, adalah pola pemikiran peristiwa-peristiwa yang 

konkrit, kemudian dari khusus dan konkrit tadi digeneralisasi 

                                                 
        

29
Lexi. J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 190 

       
30

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I (Yogyakarta:PT. Andi Offset, 1989), 

h. 42 
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yang bersifat umum.
31

 Metode ini digunakan untuk 

menjelaskan dan menguji kembali validitas kesimpulan sub 

pokok pembahasan penelitian yang telah di simpulkan dengan 

menggunakan metode deduktif.  

                                                 
       

31
Ibid., h.76. 



 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembatasan Keturunan Dalam Islam 

         Syari‟at Islam itu menganjurkan untuk berkembang luas, 

memperbanyak keturunan dan menganggap anak sebagai nikmat 

yang besar serta anugerah yang agung dari Allah Swt. yang di 

karuniakan kepada hamba-hambanya. 

          Mengingat bahwa kampanye pembatasan kelahiran atau 

pencegahan kehamilan itu bertentangan dengan fitrah manusia yang 

di tetapkan Allah Swt. kepadanya, juga bertentangan dengan 

syari‟at Islam yang di ridhai Allah Swt. terhadap hamba-Nya.
32

 

         Penyeru kampanye pembatasan kelahiran atau pencegah 

kehamilan adalah kelompok yang bertujuan untuk melakukan 

makar terhadap kaum muslimin secara umum, dan terhadap 

masyarakat Arab secara khusus, agar mereka mampu melakukan 

penjajahan terhadap mereka. 

         Pro-kontra tentang penggunaan alat kontrasepsi dalam 

masyarakat Islam telah menjadi polemik yang tak kunjung selesai. 

Dimulai sejak pemerintah mencanangkan program KB (Keluarga 

Berencana) tahun 1968 hingga saat ini, ada pihak yang merasa 

                                                 
       

32
Abdurrahman Muhammad Faudah, Fatwa-fatwa Medis Kontemporer, (Jawa 

Tengah: Pustaka Arafah, 2011) h. 12 
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diuntungkan tetapi tidak sedikit pula yang merasa dirugikan dan 

akhirnya meninggalkan praktik kontrasepsi yang sebelumnya 

diikuti dengan sepenuh hati. 

        Cara ber KB dalam Islam dikenal juga dengan azl. Secara 

etimologi azl memiliki pengertian (penyingkiran, atau penjauhan), 

adapun secara terminologi praktik azl ini maksudnya adalah sang 

suami mengeluarkan penisnya dari vagina isterinya saat melakukan 

hubungan seksual dengan tujuan mengeluarkan air maninya diluar 

vagina isterinya.
33

 Berbagai hukum seputar azl menurut 

Ahlussunnah: 

a. Menurut Ulama Hanafiyah 

        Jumhur fuqaha dari kalangan ulama Hanafiyah 

berpendapat bahwa melakukan azl terhadap isteri itu 

diperbolehkan.Namun ulama Hanafiyah terdahulu 

mensyaratkan harus dengan izin isteri, sedang ulama 

muta’akhirin (yang datang kemudian) tidak mensyaratkan izin 

isteri.
34

 

b. Menurut Ulama Malikiyah 

        Jumhur ulama Malikiyah berpendapat boleh melakukan 

azl untuk mencegah kehamilandengan syarat mendapatkan izin 

                                                 
33

 Thariq At-Thawari, KB Cara Islam…, h. 19 
34

 Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin Juz II (Surabaya:Pustaka Assalam) h. 52 
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isteri, sebagian ulama muta’akhirin dan madzhab Malikiyah 

berpendapat boleh mengabaikan izin isteri asalkan ada ganti 

ruginya (kompensasi).
35

 

c.  Menurut Ulama Syafi‟iyah 

         Mayoritas ahli fiqih dalam madzhab Imam Syafi‟i 

berpendapat bahwa hukum azl adalah boleh secara mutlak, 

tanpa mendapatkan izin dari isteri.Pendapat ini mengemukakan 

alasan bahwa hak seorang isteri adalah merasakan senggama 

dan mendapatkan kenikmatan, tidak sampai tahap ejakulasi 

sperma.Namun, lebih baik tidak melakukan praktik azl.
36

 

d.    Pendapat Madzhab Hanabilah 

         Menurut jumhur fuqaha dari madzhab hanabilah, 

melakukan azl terhadap isteri adalah boleh, baik si isteri masih 

kecil maupun telah dewasa. Dengan syarat, ia mengizinkannya. 

Menurut fuqaha Muta’akhirin dalam madzhab hanbali, hukum 

azl adalah wajib ketika berada di medan peperangan. Imam 

Ahmad mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu 

Dawud, “Tidak boleh melakukan azl terhadap isteri yang 

merdeka, kecuali ia mengizinkan”.
37

 

                                                 
35

 Ibid., h. 52 

     
36

 Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin., h.53 
37
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       Agama Islam membagi praktik pembatasan keturunan ke 

dalam dua bagian, sebagai berikut: 

1. Tahdiid An-nasl  

        Pembatasan ini suami isteri melakukan praktik 

pembatasan keturunan dengan menggunakan alat atau operasi, 

pencegahan kehamilan ini bersifat permanen. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara vasektomi/tubektomi, pengangkatan 

rahim. 

        Keputusan Hai’ah Kibar Al-Ulama No. 42, Tanggal 13 

Rabi‟utsani 1396 H, tentang pembatasan kelahiran 

memutuskan bahwa “pembatasan kelahiran itu tidak 

diperbolehkan secara mutlak” namun apabila pencegahan 

kehamilan itu dilakukan karena terpaksa atau darurat yang 

benar-benar terbukti kedaruratannya misalnya seorang 

perempuan yang tidak bisa melahirkan normal sehingga harus 

cesar atau itu hanya berupa prkatik penundaan kelahiran dalam 

jangka waktu tertentu karena suatu kepentingan yang di 

sepakati pasangan suami isteri sehingga tidak terlarang baginya 

untuk mencegah atau menunda kehamilannya.
38

 

 

 

                                                 
     

38
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2. Tandziim An-nasl 

        Tandziim an-nasl berarti mengatur kelahiran dengan 

menunda dan memberi jarak kelahiran dengan alat seperti alat 

kontrasepsi yang sifatnya kontemporer dan tidak permanen. 

Hal ini dapat di lakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi 

atau dengan suntikan, pil Kb. 

        Islam menyerukan untuk memperbanyak keturunan, 

menjaga kelestariannya, serta memperhatikannya. Karena 

menjaga keturunan adalah salah satu dari lima hal al-kulliyat 

al-khams  atau tujuan syari‟at Islam.
39

 

       Cara klasik pembatasan keturunan zaman dahulu di 

bolehkan dengan cara azl yakni pengaturan kelahiran secara 

temporer, dengan tujuan menjarangkan kehamilan atau 

tindakan pencegahan kelahiran untuk rentang waktu tertentu, 

karena suatu hajat yang di perkenankan oleh syari‟at sesuai 

kesepakatan suami-isteri dan keridhaan mereka berdua, dengan 

syarat tindakan itu tidak menimbulkan mudharat, dan 

dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan syari‟at. 

                                                 
     

39
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Hal-hal yang mendorong seseorang melakukan praktik azl 

menurut Imam Al-Ghazali di kutip dalam kitab Ihya 

Ulumuddin sebagai berikut
40

: 

a. Hamba sahaya dengan tujuan menjaga etos kerja 

b. Untuk memelihara kecantikan dan keindahan tubuh si 

perempuan agar dapat menjaga kesinambungan hubungan 

intim, atau agar isterinya hidup lebih lama karena khawatir 

akan bahaya saat melahirkan. 

c. Khawatir sebab terlalu banyaknya anak mengalami banyak 

penderitaan dan menghindarkan diri dari kesusahan dalam 

mencari nafkah, serta terhindar dari hal-hal buruk. 

d.  Khawatir jika memiliki anak, baik laki-laki maupun 

perempuan, karena berkeyakinan bahwa jika anak tersebut 

(khususnya perempuan) menikahkannya akan membawa 

kesusahan dan aib besar. Motif seperti ini sebagaimana 

yang di anut kalangan bangsawan Arab yang membunuh 

anak-anak perempuan, mereka karena merasa itu adalah aib 

dan merasa malu, sungguh motif seperti ini yang tidak 

diperbolehkan.  

e. Seorang Isteri yang enggan untuk hamil karena merasa 

ingin awet muda dan sangat berambisi menjaga 

                                                 
       

40
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28 

 

kecantikannya sehingga sangat khawatir dan tidak siap 

untuk melahirkan, nifas, dan menyusui. Tentunya hal 

semacam ini termasuk niat yang tidak dibenarkan. 

2. Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadist Tentang Praktik Pembatasan 

Keturunan 

                             

                        

             )

        Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 

kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka 

dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah 

suatu dosa yang besar.
41

(Q.S. Al-Isra[17]: 31) 

       Membunuh, menurut beberapa ulama adalah dimulai setelah 

terjadinya pembuahan antara sel dan telur dengan sel sperma 

(zigot). Tapi ada ulama lain yang menyatakan bahwa sebelum 

terjadinya zigot, atau masih dalam bentuk sperma selama proses 

hubungan seksual, misalnya dengan menggunakan pemakaian 

spermaticid setelah tertumpahnya sel sperma, inipun dapat 

dikatakan sebagai pembunuhan.
42

 

        Kemudian Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 

233

                                                 
        

41
Departemen Agama RI, Al-Quranulkarim, Maqdis, Mushaf Al-Qur’an dan 

Terjemah, (Bandung: Qordoba, 2013), h. 285 

        
42

Dwi Anton, Dyah Andari, Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal, (Solo:Aqwam 

Medika. 2008) h.63 
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         Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. 

dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para 

ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah 

karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila 

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 

keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas 

keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 

lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah 

dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu 

kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233) 

 

          Ayat ini mengandung makna bahwa diwajibkan atas orang 

tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara 

yang makruf, yakni menurut tradisi yang berlaku pada tempatnya 

tanpa berlebih-lebihan dan tidak telalu minim, hal ini di sesuaikan 

dengan kemampuan pihak suami dalam hal kemampuan 

ekonominya.
43
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        Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. An-Nisa [4]: 9 yang 

berbunyi: 

                        

         

        Dan hendaklah takut kepada Allah Swt. 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 Swt. dan 

hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
44

( Q.S. 

An-Nisa [4]: 9) 

 

         Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas: “Ayat ini 

berkenaan dengan seorang laki-laki yang meninggal, kemudian 

seseorang mendengar ia memerintahkan wasiat yang 

membahayakan ahli warisnya, maka Allah Swt memerintahkan 

orang yang mendengarnya untuk bertakwa kepada Allah Swt serta 

membimbing dan mengarahkannya pada kebenaran. Maka 

hendaklah ia berusaha menjaga ahli waris orang tersebut, 

sebagaimana ia senang melakukannya kepada ahli warisnya 

sendiri apabila ia takut mereka di sia-siakan. Demikianlah 

pendapat Mujahid dan para ulama lainnya. 

          Hadist yang berkaitan dengan praktik pembatasan keturunan: 

                                                 
       

44
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        Artinya: Dari Ahmad Ibn Ibrahim, dari Yazid Ibn Harun 

dikabarkan dari Muslim Ibn Said anak dari saudari nya Ibn 

Mansur yakni Ibn Zadzan dari Muawiyya Ibn Qurrah Ibn Ma’qil 

Ibn Yasar berkata: Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi 

lalu berkata saya mendapatkan seorang wanita bagus nasabnya 

dan cantik, tetapi tidak melahirkan dan aku ingin menikahinya, 

kemudian Nabi bersabda “Tidak, kemudian Aku menunggunya 

untuk kedua kalinya Rasul tetap melarangnya, kemudian aku 

menemuinya ketiga kalinya, kemudian beliau bersabda 

““Nikahilah perempuan yang subur karena saya bangga dengan 

jumlah kalian yang banyak.”)Riwayat Ahmad. Hadis shahih 

menurut Ibnu Hibban) 

         Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata "Seseorang 

mengucapkan 'Azl di hadapan Nabi SAW, lalu beliau bertanya, 

'Apa yang kalian maksudkan? Para sahabat berkata, 'Seorang 

laki-laki mempunyai istri yang sedang menyusui, lalu laki-laki itu 

menyetubuhinya tetapi tidak menginginkan istrinya hamil" (maka 

ia melakukan 'Azl). Juga seorang laki-laki yang memiliki budak 
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perempuan, lalu laki-laki tersebut menyetubuhinya, tetapi ia tidak 

ingin budak perempuannya hamil (maka ia melakukan Azl.' 

Rasulullah SAW Bersabda, 'Jangan kalian melakukan hal itu, 

karena kehamilan itu adalah takdir Kata ibnu "Aun, "Aku 

ceritakan hal itu kepada Al Hasan, lalu ia berkata, 'Demi Allah! 

Hal seperti ini adalah sebagai peringatan keras. (Muslim 

4/159.21) 

       Dari Abu Sai'd Al Khudri, ia berkata, "Seorang lelaki 

bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai azl?" maka 

Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian melakukan itu? Tidak 

ada (halangan) atas kalian untuk tidak melakukannya, 

sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang telah Allah takdirkan 

untuk ada, melainkan ia akan ada." Shahih: Ar-Raudh (999), 

AdabAz-Zafaf (56), Shahih Abu Daud (1886 dan 1888) 

 

        Dari Jabir ia berkata “Kami melakukan 'azl pada masa 

Rasulullah Saw, dan Al-quran tengah turun. (Shahih: Al Adab 

(51): MuttafaqAlaih. 23). 

 

3. Maqashid Al-Syari’ah 

a. Pengertian Maqashid  Asy-Syari’ah  

          Secara bahasa (Lughawi), maqashid  asy-syari’ah terdiri dari 

dua kata yaitu maqashid  asy-syari’ah, Maqashid berarti 

kesenjangan atau tujuan sedangkan Syari‟ah secara bahasa berarti 

jalan menuju air. Air adalah pokok kehidupan, dengan demikian 
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berjalan  menuju sumber air ini dapat di maknai jalan menuju ke 

arah sumber pokok kehidupan, jadi maqashid  asy-syari’ah dapat di 

artikan sebagai maksud atau tujuan dari di turunkannya syari‟at 

kepada seorang muslim. 

        Maqashid  Asy-Syari’ah juga berarti konsep untuk menegtahui 

hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara yang tersurat dan tersirat 

dalam Al-Qur‟an dan Hadis), yang di tetapkan oleh Allah Swt. 

terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, 

yaitu maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik 

di dunia (dengan muamalah) maupun di akhirat (dengan aqidah 

ibadah), adapun cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia 

harus memenuhi kebutuhan dharuriat (primer), dan 

menyempurnakan kebutuhan hajiyyat (sekunder) dan Tahsiniat 

(tersier). 

         Amir Syarifudin menyatakan ada dua bentuk kemaslahatan, 

pertama, mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk 

manusia yang disebut membawa manfaat (jalb al-manafi). Kedua,  

menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang 

disebut dengan dar’ul al-mafasid.
49

 

Secara umum, tujuan syari‟at Islam dalam menetapkan hukum-

hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik 
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kemaslahatan didunia maupun kemaslahatan di akhirat dengan jalan 

mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak 

yang mudharat yaitu yang tidak berguna bagi hidup. 

b. Macam-Macam Maqashid al-Syari’ah 

         Berdasarkan kemaslahatan yang dikandung hukum syara‟ 

maqashid  asy-syari’ah dapat dibagi kepada tiga tingkatan, yaitu 

darurriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.
50

 

      Al-syatibi menyebutkan bahwa daruriyyat merupakan suatu 

kepentingan yang mesti ada untuk menegakan kemaslahatan agama 

dan dunia, apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan tidak akan 

berjalan secara berkesinambungan, sehingga akan terjadi kerusakan, 

kesulitan dan kebinasaan dalam kehidupan.
51

 

       Contoh dalam persoalan daruriyyat disyari‟atkannya sholat 

bertujuan untuk memelihara agama, guna menyempurnakan syari‟at 

tersebut maka Islam mensyari‟atkan adzan sebagai pemberitahuan 

dan iqamah tanda mulai berjamaah. 

Sedangkan di tingkatan kedua yakni hajiyyat adalah suatu 

kebutuhan yang diperlukan untuk mendatangkan kelapangan dan 

mengangkat kesempitan, prinsip utama dalam aspek hajiyyat  ini 

sebenarnya adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban 
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taklif  dan memudahkan urusan mereka.
52

 Kebutuhan hajiyyat 

berlaku pada bidang ibadat, adat dan muamalah. Misalnya dalam 

bidang qiradh (berhutang) dan untuk menyempurnakannya 

disyari‟atkan juga perintah untk mencatat setiap kegiatan berhutang 

tersebut dari yang berhutang maupun yang memberi hutang dengan 

tujuan salah satunya agar tidak ada pelanggaran hukum dan sebagai 

upaya pencegahan timbulnya kerugian pada salah satu pihak.
53

 

        Tingkatan ketiga ada tahsiniyyat al-syatibi menyebutkan 

bahwa tahsiniyyat merupakan kebutuhan yang menunjang 

peningkatan martabat dan akhlaq seseorang dalam masyarakat dan 

dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan contoh telah di 

syaria‟atkannya berqurban dan untuk menyempurnakannya di 

perintahkan juga untuk memilih hewan yang sehat. 

          Dikutip dalam kitab Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah : 

       “Ada 5 macam Daruriyat yakni; menjaga agama, menjaga jiwa, 

menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, dan sungguh 

menjajga lima perkara tersebut di dalam semua agama”.
54
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Sebagaimana diketahui ada hifzh al-din (memelihara agama), hifzh 

al-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-aql (memelihara akal), hifzh al-

nasb (memelihara harta), hifzh al-mal (memelihara harta) lima 

prinsip ini meski lahir dari sebuah ijtihad, tidak satupun ulama yang 

membantah keberadaannya dalam ajaran-ajaran syariah Islam, meski 

sejumlah ulama berupaya menambahkan prinsip-prinsip lain, namun 

imam syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqhasid  asy-

syari’ah atau yang dikenal dengan sebutan al-kulliyat al-khamsah 

yakni:
55

 

1. Melindungi Agama 

           Banyak cara dalam Islam yang digunakan untuk melindungi 

agama, mulai dari menanamkannya dalam diri para pemeluknya 

sampai pada perlindungannya dari berbagai ancaman. Cara cara 

itu antara lain: 

a. Menanamkan prinsip keyakinan (tauhid) dan peribadatan 

(ubudiyyah)  

 

          Prinsip keyakinan yang dimaksud adalah iman kepada 

Allah Swt, malaikat, para rasul, kitab-kitab suci, hari akhir dan 

ketetapannya yang baik dan yang buruk. Allah Swt. berfirman 

dalam Q.S. Annisa: 136: 
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                       (النساء 

:631) 

       Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah 

beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya dan kepada kitab 

yang Allah Swt. turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang 

Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada 

Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-

Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah 

sesat sejauh-jauhnya.
56

(Q.S. Annisa [4]: 136) 

 

      “Allah Swt. melapangkan keadaanmu, agar engkau tidak 

selalu dalam kesempitan” Allah Ta‟ala mengubah-ubah 

keadaan kita, dari lapang menjadi sempit, dari berkecukupan 

menjadi berkekurangan, kesemuanya itu ada maksud dan 

tujuannya, agar kita memahami bahwa kita tidak terbebas dari 

hukum ketentuan-Nya dan tentunya kita tidak boleh ingkar 

bahwa tidak ada daya dan kekuatan, kecuali atas pertolongan 

Allah Swt.
57

 

 

 

b. Beragama Dengan Dasar Ilmu, Bukan Taqlid         
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        Islam menghendaki agar sikap keberagamaan didasari 

dengan kesadaran diri dan ilmu pengetahuan bukan sekedar 

ikut-ikutan (taqlid). Taqlid dalam beragama terutama dalam 

masalah aqidah, tercela karena itu berarti menyia-nyiakan akal 

yang harus di jaga keberadaannya dan keberlangsungannya 

dengan berpikir.
58

 

        Keimanan yang didasari dengan taqlid tidak akan 

menghantarkan seseorang mengenal Tuhannya dengan baik, 

sehingga keimanannya tidak berpengaruh apa-apa dalam 

hidupnya dan kehidupan masyarakat. 

c. Kewajiban Dakwah Dan Melindungi Jalan Dakwah 

    Islam mewajibkan umatnya untuk menyampaikan 

dakwah dengan cara-cara terbaik dan terpuji. Firman Allah 

Allah Swt.dalm Q.S. An-nahl: 125 

                       

                          

     )

        Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 

dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 

dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang 

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya 
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dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk.
59

(Q.S. An-nahl [16]:125) 

 

         Islam datang untuk membebaskan manusia dari segala 

bentuk penghambaan terhadap manusia, baik yang dilakukan 

secara individu ataupun yang terorganisir, termasuk bila harus 

menggunakan kekerasan (berperang). Kekuatan yang 

menghalangi manusia untuk beragama kepada Tuhan secara 

baik harus di lenyapkan, dan setelah kekuatan itu hilang, Islam 

memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih agama 

yang di kehendaki, apapun agama yang di pilih, Islam 

memberikan perlindungan terhadap keyakinannya. 

d. Memberikan Jaminan Kebebasan Dalam Beragama 

          Perbedaan agama dikalangan masyarakat adalah sebuah 

fakta dan menjadi keniscayaan dalam hidup.Allah Swt. 

menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki 

kebebasan memilih, Allah Swt. telah memberikan mereka akal 

dan kehendak, sehingga sangat mungkin mereka berbeda 

pikiran sesuai dengan kehendak mereka masing-masing.
60
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         Sebagai konsekuiensi pengakuan terhadap keragama 

agama Islam mengakui setiap agama yang di anut manusia 

berdasarkan pilihannya. 

2. Melindungi Jiwa 

        Melindungi jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam, 

oleh karena itu hukum Islam wajib menjaga hak manusia untuk 

hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu Islam 

melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa 

manusia dan melindungi berbagai sarana yang di gunakan oleh 

manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya, 

Implementasi hifdzun nafs antara lain: 

a. Larangan Menghilangkan Nyawa Orang Lain 

            Berkenaan dengan menghilangkan nyawa orang lain, Al-

Qur‟an secara khusus menyoroti praktik sebagian bangsa arab 

yang tega membunuh anak laki-laki karena takut miskin dan 

membunuh anak perempuan demi menjaga kehormatan  

b. Larangan Menghilangkan Nyawa Sendiri 

        Islam melarang keras praktik mengakhiri hidup diri 

sendiri. Hak memberi kehidupan dan mematikan hanyalah 

milik Allah Swt.berfirman: 
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              )  :29النساء) 

 

        Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya 

Allah Swt. adalah Maha Penyayang kepadamu.
61

(Q.S. An-

Nisa:[4]:29 

 

3. Melindungi Akal 

       Manusia di beri akal oleh Allah Swt, dan diperintahkan 

menjaga akal tersebut dengan sebaik-baiknya. Islam menyeru 

kaum mukminin agar memiliki akal yang bisa memiliki 

petunjuk dan terjaga dari kesia-siaan, serta memiliki kekuatan 

dahsyat yang bisa menjaga akal tersebut dari sikap ikut-ikutan 

dan lemah dalam berpendapat, selalu bimbang, dan melakukan 

taqlid yang melemahkan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-

An‟am ayat 116. 

                 

                  

        Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang 

di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari 

jalan Allah Swt. mereka tidak lain hanyalah mengikuti 

persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah 

berdusta (terhadap Allah Swt)
62

(Q.S. Al-An‟am [5]:116) 
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        Demikianlah Islam meletakan manusia di depan akalnya, 

memperlihatkan kedudukan akal dalam agamanya, agar dia 

mengetahui bahwa akal adalah pemberian yang sangat mulia 

derajatnya. Manusia harus menjaga dan tidak mengotori akal 

tersebut dengan hal buruk. Dan ketika akalnya cacat karena 

gila, maka semua perhitungan amalnya diangkat, tidak ada 

pembebanan dan siksa atau sanksi untuknya
63

. 

4. Melindungi Keturunan 

        Islam mensyari‟atkan  perkawinan dengan tujuan 

menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Perkawinan 

melindungi keturunan dan kehormatan. Melindungi keturunan 

adalah melestarikannya dan memelihara nasab agar jelas. 

         Dalam bahasa Arab, keturunan disebut dengan nasl atau 

nasab, dan juga dapat disebut  dengan walad. Melindungi 

keturunan adalah salah satu daruriyyatul-khams, yaitu sebagai 

salah satu dari tujuan syari‟at Islam, untuk melindungi 

keturunan tersebut, Islam menyerukan kepada pengikutnya 

untuk melaksanakan perkawinan yang sah, tanpa perkawinan 

yang tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini. 

sedangkan dengan perkawinan, manusia berkembang biak 
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dengan lahirnya anak laki-laki dan anak-anak perempuan. 

Allah Swt. menerangkan tujuan perkawinan dalam surah An-

nahl/16:72 : 

                     

                    

    

       Allah Swt. menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis 

kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu 

itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang 

baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang 

bathil dan mengingkari nikmat Allah Swt ?"
64

(Q.S. An-Nahl 

[16]:72) 

 

       Dalam Al-Qur‟an dan tafsirnya disebutkan bahwa ayat 

tersebut menjelaslan nikmat Allah Swt. berupa penciptaan 

pasangan bagi laki-laki dari jenis mereka sendiri. Pasangan-

pasangan itu merupakan mitra dalam kerjasama membina 

keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu manusia dapat 

memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan 

jenis manusia dan mengemban tugas sebagai khalifah di muka 

bumi ini Dialah yang telah memberi mereka rizki dalam 

makanan dan minuman yang baik dan berguna. Oleh karena itu 

manusia tidak boleh takut ketika menemukan kesulitan 
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memperoleh rezeki karena anak. Tugas mereka adalah 

mendidik anak-anak itu agar mampu nantinya setelah dewasa 

untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. 

         Allah Swt. menceritakan aneka nikmat yang di 

anugerahkan kepada hamba-Nya yaitu Dia menjadikan bagi 

mereka isteri-isteri dari jenis mereka sendiri, Dia menciptakan 

manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan yang berpasang-

pasangan, lalu menciptakan anak dan cucu dari perkawinan 

mereka.  

        Dari surah An-nahl ayat 72 yang telah di tafsirkan dapat 

disimpulkan bahwa ayat tersebut menggaris bawahi tentang 

nikamat perkawinan dan anugerah keturunan. Allah Swt. 

menciptakan perkawinan dalam Islam untuk tujuan-tujuan yang 

mulia, antara lain adalah untuk melindungi keturunan
65

. 

        Suami dan isteri bertanggung jawab atas kehidupan 

keluarganya, termasuk didalamnya adalah pendidikan dan 

kesehatan anak serta kesejahteraannya. Termasuk juga dalam 

perlindungan keturunan dalam ajaran Islam yaitu janin yang 

berada di dalam rahim tidak boleh digugurkan (aborsi) kecuali 

dalam keadaan darurat seperti, jika kehamilan tersebut akan 

mengancam jiwa sang ibu, karena ibu itu sudah punya 
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kewajiban-kewajiban terhadap Allah Swt, dirinya dan 

keluarganya. Sedangkan janin belum punya kewajiban apapun. 

5. Melindungi Harta 

        Dalam Islam harta adalah harta Allah Swt. yang 

dititipkan-Nya pada alam sebagai anugerah ilahi, yang di awasi 

dan di tundukan-Nya untuk manusia seluruhnya bukan hak 

kelompok, golongan atau strata tertentu. Seluruh bumi beserta 

sebagai yang terkandung di dalamnya dan apa yang berada di 

atasnya telah di jadikan Allah Swt. untuk seluruh manusia. 

       Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang 

yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang di anjurkan 

agama dengan kata lain di dapat dengan cara yang halal.  

Dalam buku Ahmad Husain Jauhar perlindungan untuk harta 

yang baik ini tampak dalam dua hal berikut:
66

 

         Pertama, memiliki hak untuk di jaga dari para musuhnya, 

baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain 

memakan harta orang lain (baik dilakukan oleh kaum muslimin 

atau nonmuslim) dengan cara yang bathil, seperti merampok, 

menipu atau memonopoli. 
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        Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang 

mubah  tanpa ada unsur mubadzir atau menipu untuk hal-hal 

yang dialalkan Allah Swt. 

c. Maqashid  Asy-Syari’ah Dalam Pandangan Fuqaha 

         Maqashid  asy-syari’ah adalah sejumlah makna atau 

sasaran yang hendak dicapai oleh syara’ dalam semua atau 

sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari 

syariah, atau rahasia dibalik pencanangan tiap-tiap hukum oleh 

syar‟i (pemegang otoritas syariah yakni Allah Swt. dan Rasul-

Nya). 

         Ibn Al-Qayyim al-Jauziah menegaskan bahwa syariah itu 

berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah 

untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan 

hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat 

adalah untukmenjamin syariah dapat mendatangkan 

kemaslahan kepada manusia.
67

 

         Hukum Islam mengakui kehormatan manusia, dan sisi 

lain mengarahkannya kepada perwujudan kemaslahatan 

masyarakat.                

       Penerapan hukum Islam terhadap situasi yang beraneka 

ragam, baik dalam arti masa maupun tempat, membutuhkan 
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hukum yang fleksibel, kebutuhan hukum yang responsif dan 

fleksibel tersebut seperti apa yang dikatakan Ibn al-Qayyim al-

Jauziah dalam sebuah kaidah yang dikutip oleh A. Djazuli 

bahwa “hukum Islam itu berubah karena perubahan waktu, 

keadaan, adat, dan niat.
68

 Hal ini tampaknya disadari tidak 

hanya oleh para ulama modernis, tetapi juga oleh ulama masa 

lalu.Karena tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup 

manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil 

segala yang bermanfaat dan mencegah segala yang mudarat 

yaitu yang tidak berguna bagi kehidupan. Dengan kata lain 

penerapan hukum adalah kemaslahatan hidup manusia, baik 

rohani maupun jasmani individual dan sosial. 

        Syari‟at Islam yang bersumber pada Al-Qur‟an sebagai 

sumber utama adalah pedoman bagi seluruh manusia.Sebagai 

pedoman hidup, syari‟at Islam memiliki tujuan utama yakni 

untuk kemaslahatan umat manusia. Hukum-hukum yang di 

tetapkan oleh Allah Swt. tidak di tetapkan kecuali untuk 

kemaslahatan umat, yaitu menarik kemanfaatan, mencegah 

kerusakan, dan membersihkan dunia dari kejahatan dan 

kemungkaran. Pengetahuan mengenai berbagai tujuan 
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ketetapan hukum Allah Swt. tersebut dalam ruang lingkup 

kajian Ushul Fiqh disebut dengan maqashid  asy-syari’ah yaitu 

maksud dan tujuan di turunkannya syari‟at Islam, pengetahuan 

tentang maqashid  asy-syari’ah ini akan dapat membantu 

memahami teks-teks keagamaan (al-Nushus al-Syariah) dan 

mengaplikasikannya dalam realitas kehidupan.
69

 

        Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, 

menurut Asafri Jaya Bakri berdasarkan pemahaman beliau 

terhadap pemikiran As-Syatibi dalam al-Muaffaqat, bertolak 

dari batasan bahwa maqashid adalah kemaslahatan, maka dapat 

dikatakan bahwa ia juga membagi maqashid  atau tujuan 

hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan 

tersebut yaitu al-masholih dunyawiyyah (tujuan kemaslahatan 

dunia) dan al-masholih ukhrawiyyah (tujuan kemaslahatan 

akhirat).
70

 Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan dalam 

hukum Islam. 

        Al-shatibi menjelaskan tentang al-daruriat al-kulliat al-

khams (lima kebutuhan daruriyat), yakni: hifzh al-din 

(memelihara agama), hifzh al-nafs (memelihara jiwa), hifzh al-

aql (memelihara akal), hifzh al-nasb (memelihara harta), hifzh 
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al-mal (memelihara harta). Empat dari lima hal tersebut telah 

disepakati penyebutannya oleh semua ulama kecuali yang ke 

empat saja yakni, menjaga keturunan (hifdz nasl) masih 

dirancukan dengan menjaga kehormatan (hifdz ard) Abdul 

wahab khallaf memilih istilah yang terakhir, berbeda dengan 

umumnya ulama usul fiqh, akan tetapi pandangan khallaf tidak 

berbeda dengan pengertian hifdzul nasl menurut ulama lain. 

         Pengetahuan tentang Maqashid  Asy-Syari’ah seperti 

yang ditegaskan oleh Abd. Wahab Khallaf, adalah hal yang 

sangat penting yang dapat di jadikan alat bantu dalam 

memahami redaksi Al-Qur‟an dan sunnah, menyelesaikan 

dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi 

adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak 

tertampung oleh Al-Qur‟an dan sunnah secara kajian 

kebahasaan.
71

 

        Metode istinbat, seperti qiyas, istihsan, maslahah 

mursalah, istishab, adalah metode-metode pengembangan 

hukum Islam yang di dasarkan atas maqashid asy-syari’ah 

qiyas misalnya, baru bisa di laksanakan apabila dapat di 

temukanmaqashid syariah nya yang merupakan alasan logis 

(illat) dari suatu hukum. Sebagai contoh tentang kasus di 
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haramkannya minumaan khamr Dari hasil penelitian ulama di 

temukan bahwa maqashid  asy-syari’ah dari diharamkannya 

khamr karena sifat memabukannya.  

d. Maqashid Asy-Syari’ah Sebagai Landasan Ijtihad 

Kontemporer 

 

         Maqashid Asy-Syari’ah merupakan salah satu cara 

intelektual dan metodologis paling penting saat ini untuk 

melakukan reformasi dan pembaruan Islam. Media populer dan 

literatur studi Islam sering kali menyoroti dan mengajukan 

berbagai usulan untuk melakukan reformasi hukum Islami, 

dalam rangka mengadakan  Integrasi kaum minoritas muslim 

kedalam masyarakat barat. Namun sayang usulan-usulan 

tersebut sering dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang 

tidak ramah terhadap Islam dan kaum muslimin.
72

 

       Pendekatan-pendekatan reformasi hukum Islami, yang di 

usulkan dari luar tradisi intelektualitas Islami itu, pada 

dasarnya berusaha untuk mencerna Islam itu sendiri dan umat 

muslim ke dalam sistem intelektual dan sosial tertentu yang 

asing bagi mereka. Sebaliknya  maqashid  asy-syari’ah dapat 

berperan positif dalam perdebatan mengenai reformasi hukum 

Islami itu.  
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        Maqashid  Asy-Syari’ah merupakan sebuah metodologi 

Islami yang asli, yang mengkaji pikiran dan membangkitkan 

keprihatinan Islami. Dengan istilah-istilah kontemporer, 

pengkajian maqashid  asy-syari’ah di perkenalkan sebagai 

upaya untuk mencapai pembangunan dan merealisasikan hak 

asasi manusia. Kemudian maqashid  asy-syari’ah di 

perkenalkan sebagai asas peluncuran gagasan-gagasan baru 

dalam hukum Islam. 
73

 

        Kutipan dalam kitab Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh : 

         Maqashid  Asy-Syari’ah adalah sebuah makna dan tujuan 

yang terlihat pada syari’at dalam setiap hukum-hukumnya atau 

kebanyakannya. Atau juga disebut sebagai tujuan 

pensyari’atan dan juga rahasia yang diletakan pengatur 

syari’at (Allah Swt) pada setiap hukumnya.Dan mengetahuinya 

merupakan perkara yang diharuskan terus menerus oleh setiap 

manusia.dan untuk mujtahid tiap kali ia menyimpulkan hukum 

dan memahami nash. Sedangkan yang bukan mujtahid untuk 

mengetahui rahasia-rahasia syari’at. 
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74

Wahbah Zuhaili, Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh, (Damaskus: Darul Fikr, 1966), h.1015 



52 

 

4. Maqashid  Asy-Syari’ah Tentang Berketurunan 

        Allah Swt. menciptakan manusia sebagai khalifah agar 

memakmurkan bumi yang diciptakan untuk mereka, untuk 

memakmurkan bumi maka diperlukan pemeliharaan keturunan dari 

jenis manusia sendiri karena Allah Swt. dalam menciptakan sesuatu 

tidak ada yang sia-sia.Yang mana untuk merealisasikan pelestarian 

dan pemeliharaan tersebut maka disyari‟atkanlah perkawinan. Laki-

laki dan perempuan sejatinya memiliki fungsi yang sama yakni 

memakmurkan bumi sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

        Allal al-Fasi mengatakan bahwa kehidupan berkeluarga itu 

memiliki prinsip mawaddah, keadilan dan rahmat.  Karena itu 

Allah Swt. menghendaki kehidupan rumah tangga di bangun dalam 

suasana yang di bangun sesuai dengan prinsip tersebut, selain itu 

juga di jelaskan dalam Q.S. An-nisa ayat 21 bahwa institusi 

perkawinan harus di dasarkan oleh komitmen yang kuat. 

                   

    )16 :النساء) 

        Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal 

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 

sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil 

dari kamu Perjanjian yang kuat. (Q.S. An-nisa, [4]: 21) 

 

       Pernikahan juga di artikan sebagai ikatan lahir batin antara 

laki-laki dan berempuan yang berkomitmen dan berjanji dalam 
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membangun kehidupan rumah tangga, karena ini pernikahan 

bersifat sakral yang harus dijalankan secara siap dan mantap antara 

suami dan isteri. Jika diperhatikan dalam lima prinsip dasar 

pernikahan ini disyari‟atkan untuk menjaga regenerasi umat Islam. 

Tujuan menciptakan generasi baru itulah yang menjadi maksud 

terpenting dalam pernikahan.Pemeliharaan keturunan merupakan 

tujuan ke empat dari maqashid asy-syari‟ah   dimana hal ini sangat 

penting agar umat manusia dapat berkembang, di jaga dan 

berkelanjutan.    

B. Tinjauan Pustaka 

         Penelitian tentang pembatasan keturunan bukanlah hal yang baru 

untuk di kaji namun setelah dilakukan penelusuran belum ada secara 

spesifik yang membahas tentang pembatasan keturunan karena alasan 

keterbatasan ekonomi namun ada juga beberapa skripsi yang mengkaji 

tentang pembatasan keturunan antara lain: 

        Pertama, skripsi yang dikaji oleh  Rista Laily prestyana dari 

universitas muhammadiyyah surabaya, dengan judul Pembatasan 

keturunan (tahdid al-nasl) (Studi Komparas Fatwa MUI dan Putusan 

Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqashid Al-syari’ah) 

Penelitian ini terfokus pada pembatasan keturunan dengan cara 

vasektomi/tubektomi menurut Fatwa MUI yang telah mengalami 
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perubahan sebanyak empat kali dan di komparasikan dengan Putusan 

Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqashid Al-syari‟ah, 

sedangkan penelitian ini terfokus pada pembatasan keturunan karena 

faktor keterbatasan ekonomi. 

        Kedua, skripsi yang dikaji oleh Siti Nuraisah dari IAIN Sunan 

Ampel, dengan judul Azl Dalam Perspektif Hadits (kritik sanad, 

matan dan pemahaman), dalam penelitiannya terlihat bahwa yang di 

cari dari penelitian ini adalah menemukan jawaban atas kualitas hadis 

yang digunakan oleh para ulama tentang hukum azl, sedangkan 

penelitian ini terfokus pada keterbatasan ekonomi sebagai penyebab 

praktik pembatasan keturunan. 

          Ketiga, penelitian yang dikaji oleh Muhammad lutfi afif dari 

UIN Walisongo Semarang dengan judul skripsi Keluarga Berencana 

Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap Qs. Al-

An’am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar) jenis penelitian library 

research, dimana penelitian ini terfokus untuk Mengetahui relevansi 

penafsiran Hamka dengan konteks kekinian. Sedangkan penelitian ini 

terfokus pada pembatasan keturunan karena alasan keterbatasan 

ekonomi dengan pendekatan filosofis di analisis berdasarkan 

perspektif maqashid asy-syariah. 
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