
 
 

DAMPAK IMPLEMENTASI PROGAM KELUARGA 

BERENCANA TERHADAP KESEJATERAAN 

MASAYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik  

Kabupaten LampungTimur) 

 

 
SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-

syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) 

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

 

Oleh : 

SITI MAMLU’AH 

Npm: 1451010119 

 

 

Program Studi : Ekonomi Syariah 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 1443 H/ 2021 



i 
 

DAMPAK IMPLEMENTASI PROGAM KELUARGA 

BERENCANA TERHADAP KESEJATERAAN 

MASAYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Pada Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik  

Kabupaten Lampung Timur) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-

syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) 

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam 

 

 

 

Oleh : 

Siti Mamlu’ah 

NPM: 1451010214 

 

 

 

 

Program Studi : Ekonomi syariah 

 

 

 

 

 

Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M. AK., Akt. 

Pembimbing II : Fatih Fuadi, M.Si. 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1442 H/ 2021 M 



ii 
 

ABSTRAK 

 

DAMPAK IMPLEMENTASI PROGAM KELUARGA 

BERENCANA TERHADAP KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF  

EKONOMI ISLAM 

 

Judul  penelitian  ini studi  tentang  dampak  program  keluarga 

berencana (KB) di Desa Sidorejo Sekampung Udik Kabupaten 

Lampung Timur . Progam KB merupakan salah satu bentuk 

pelaksanaan total progam KKBPK secara utuh untuk melibatkan 

seluruh bidang dilingkungan BKKBN.  Progam kb diharapkan akan 

membuat progam kb bergema kembali dan dapat menjangkau 

masyarakat terutama yang berbeda di desa desa dan kampung – 

kampung seluruh Indonesia, pemerintah mencanangkan gerakan 

keluarga berencana pada ahir tahun 1970 dengan tujuan meningkatkan 

jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi dan 

menurunkan jumlah angka kelahiran bayi. Dengan demikian  kegiatan 

yang dilakukan pada progam  kb tidak hanya identic dengan 

penggunaan penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi. Akan 

tetapi merupakan sebuah progam pembangunan terpadu dan 

terintregrasi dengan berbagai progam pembangunan lainnya. Untuk 

mengatasi masalah ekonomi dan kesejahteraan yang terjadi di 

Indonesia pemerintah telah menetapkan salah satu progam yaitu 

progam KB yang diterapkan di desa sidorejo sekampung udik 

lampung timur. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 

implementasi progam kb dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa sidorejo. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer 

dan data sekunder. Analisis data dengan menggunakan  dengan teknik 

kualitatif dengan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dengan program KB masyarakat dapat 

lebih fokus dalam menentukan masa depan keluarga dikarenakan 

beban keluarga yang stabil dengan berkurangnya angka kelahiran serta 

hubungan antara istri dan suami dapat saling membantu dalam 

mensejahterakan keluarga serta tidak mempengaruhi keharmonisan 

keluarga.  
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MOTTO 

 

                            

                 

 

Artinya : ”dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah : 105) 
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PERSEMBAHAN 
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Kedua orang tua dan kakak ku yang selalu senantiasa berdoa, 

mencurahkan kasih sayang tiada henti, memberi motivasi dan  sabar 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul DAMPAK IMPLEMENTSI PROGAM 

KELUARGA BERENCANA TERHADAP 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN 

SEKAMPUNG UDIK LAMPUNG TIMUR (Study di Desa 

Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur). Untuk 

menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami 

maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka pperlu adanya 

penegasan penegasan judul tersebut. 

1. Dampak  

adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik 

negative maupun positif. Dampak secara sederhana bisa 

diartikan sebagai pengaruh atau akibat
1
. Dalam setiap 

keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai 

dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak 

negative.
2
 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa dampak merupakan suatu pengaruh atau akibat yang 

didapat oleh seseorang dalam setiap keputusan yang telah 

diambilnya baik berupa dampak positif maupun dampak 

negatif. 

2.   Implemtasi   

Kata „implementasi‟ bersinonim dengan kata 

„pelaksanaan‟. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

III, implementasi didefinisikan sebagai „Pelaksanaan atau 

penerapan sesuatu hal‟.
3
 Artinya kata implementasi merujuk 

                                                             
1 Tim Pustaka Phoenik, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : PT Media 

Pustaka Phoenik, 2009), hal 177.   
2 Saeyunda, “Pengertian Dampak Menurut ahli” ( On-line) tersedia di 

http//pengertianpengertian-info.blogspot.co,id/2015/05/html (diakses 02 Februari 
2018).   

3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal.427  
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pada sesuatu yang dilaksanakan atau diterapkan pada bidang 

tertentu.Dalam hal ini pelaksanaan atau penerapan 

pembelajaran. 

3. Progam  

adalah pernyataan berisi kesimpulan dari beberapa 

harapan dan tujuan yang saling bergantungan dan berkaitan, 

untuk mencapai suatu sasaran yang sama.
4
 

4. Keluarga Berencana  

adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia 

ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, 

perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk 

mewujudkan keluarga yang berkualitas. 

5. Kesejahteraan Masyarakat  

adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang 

kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar 

kehidupan masyarakat.
5
 

6. Perspektif 

  Berasal dari bahasa itali “ prospettiva” yaitu gambar atau 

pandangan. Perspektif dapat dikatakan suatu cara pandangan 

tertentu digunakan dalam melihat sesuatu fenomena. 

7. Ekonomi Islam  

adalah suatu aplikasi, petunjuk dan aturan syariah yang 

mencegah ketidak adilan dalam memperoleh dan menggunakan 

sumber potensial agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar 

dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan 

masyarakat.
6
 

 

                                                             
4Muhaimin,Suti‟ah,Dan Sugeng Listiyo Prabowo,2009,Manajemen 

Pendidikan (,Jakarta:Kencana) H.349 B 

  
5 Rudi Badrudin,”Ekonomika Otonomi Daerah ,”(Yogyakarta: UUP STIM 

YKPN,2012), h.145. 
6 Abdul Azis,” Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro,” 

(Yogyakarta:Graha Ilmu,2008), hal. 3  
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B. Latar Belakang  

   Keluarga berencana atau biasanya disingkat KB merupakan 

progam yang ada hamper disetiap Negara yang berkembang 

termasuk Indonesia sendiri. Progam ini bertujuan untuk 

mengontrol jumlah perkembangan penduduk dengan mengurangu 

jumlah anak yang dilahirkan oleh para perempuan diusia 15 

sampai 49 tahun yang disebut dengan angka kelahiran total. 

Keluarga yang mengikuti progam KB diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas dalam kehidupan 

mereka. Kebijakan keluarga berencana biasanya dilakukan pada 

pemerintah yang kurang mampu dalam mengimbangi laju 

pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan serta fasilitas yang 

dapat dijamin kesejahteraan penduduknya. Sebenarnya jumlah 

penduduk yang besar dapat menjadi potensi penggerak yang kuat 

jika penduduk berkualitas.
7
 

Agama islam merupakan rahmatal lil „alamin, dengan 

adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat 

dikalangan masyarakat saat ini, islam menganjurkan untuk 

berpegang teguh pada sumber hukum islam yaitu al-qur‟an dan 

hadits. Masyarakat islam sebagai suatu bagian yang tidak 

terpisahkan dari dunia. Ia tidak dapat melepaskan persoalan yang 

menyangkut hukum suatu persoalan. Persoalan – persoalan baru 

yang status hukumnya sudah jelas dan ditegaskan dinyatakan 

secara eksplisit dalam al-quran dan hadits yang diyakini tidak 

akan menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat islam. 

Akan tetapi persoalan yang belum jelas status hukum nya dalam 

kedua sumber itu, menurut para ulama untuk memberikan solusi 

dan jawaban yang tepat agar hukum islam menjadi responsis dan 

dinamis. 

Keluarga Berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha 

manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga. Keluarga 

Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan 

                                                             
7 Niniek lely pratiwi dan heri basuki,health seeking behavior dan aksesbilitas 

pelayanan keluarga berencana di Indonesia (jurnal: naskah layak terbit 29 januari 

2014) 
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anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi 

dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan 

mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin 

terkendalinya pertambahan penduduk. 
8
 

Keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya 

masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran 

sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertambahan 

penduduk.
  

Keluarga Berencana (KB) saat ini sering dipahami 

hanya mengeksploitasi manusia, jarang memberikan peran 

terhadap pengguna KB untuk melakukan usaha sendiri 

menggunakan metode alami, mereka lebih memilih menggunakan 

alat-alat kontrasepsi, tetapi masih ada yang menggunakan cara 

yang telah ada pada zaman Rasulullah yaitu dengan cara „azl 

(Coitus Interruptus). 

Program Keluarga Berencana (KB) tidak akan lepas dari 

yang namanya kontrasepsi yaitu pencegahan konsepsi 

(pembuahan), atau mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur 

(ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria saat 

bersetubuh sehingga tidak terjadi kehamilan.
9 

Sesuai dengan 

kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka metode 

kontrasepsi telah banyak macamnya, sehingga bisa menjadi 

pilihan dan solusi bagi suami istri yang akan melaksanakan 

program Keluarga Berencana (KB). Oleh karena itu dalam 

pembahasan penelitian ini juga memaparkan mengenai alat-alat 

kontrasepsi modern tersebut. 

Dalam pembaharuan hukum Islam di dunia, hadir seorang 

tokoh umat Islam yang menonjol yaitu Dr. Yusuf al-Qaradawi, ia 

adalah seorang Ulama dan seorang mufti. Ia telah melakukan 

ijtihad dalam memberikan solusi terhadap problematika yang 

dihadapi umat Islam pada era modern ini, termasuk di antaranya 

mengenai masalah Keluarga Berencana (KB) yang akan dikaji 

pada penelitian ini.  

                                                             
8 A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, Indonesia keluarga Berencana ditinjau 

dari Hukum Islam, (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 12. 
9 7Ibid., hlm. 12-14 
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Yusuf al-Qaradawi dikenal sebagai ulama dan pemikir 

Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan 

keistimewaannya yaitu mempunyai aktifitas yang besar dan 

pengaruh yang tidak dapat ditutup-tutupi terhadap masyarakat. 

Aktivitasnya tidak terbatas pada penulisan buku saja, tetapi al-

Qaradawi juga terlibat langsung di berbagai media informatika, 

baik cetak maupun elektronik. Selain itu, al-Qaradawi juga 

mempunyai andil yang sangat besar dalam beberapa acara di 

televisi. Acara ini dimanfaatkan oleh Yusuf al-Qaradawi untuk 

menyebarluaskan pemikiran dan fatwanya. kapasitasnya itulah 

yang membuat al-Qaradawi kerap sekali menghadiri pertemuan 

Internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika 

sebagai wakil dari kelompok Islam. 
10

 

Syekh Muhammad Yusuf al-Qaradawi memandang 

bahwasannya program KB diperbolehkan dengan dasar kebolehan 

praktek „azl (Coitus Interruptus) yang sudah ada pada zaman 

Nabi  Muhammad  SAW.  Menurut beliau kebolehan KB juga atas 

pertimbangan tujuannya yaitu dalam rangka memelihara 

kesehatan keluarga, menyeimbangkan antara kebutuhan dan 

kemampuan serta menjaga keselamatan agama. Yang mana aspek-

aspek tersebut harus diperhatikan dalam mencapai kehidupan 

keluarga yang sejahtera sebagaimana firman Allah SWT yang 

berbunyi:  

 َ يَّحً ِضٰعفًا َخافُْىا َعهَْيِهْىْۖ فَْهيَرَّقُىا ّللّاٰ ٍْ َخْهفِِهْى ُرسِّ ٍَ نَْى ذََشُكْىا ِي َوْنيَْخَش انَِّزْي

 َوْنيَقُْىنُْىا قَْىًًل َسِذْيًذا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 

mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka 

yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya.
11

 Oleh sebab 

itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah 

mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. 

                                                             
10 http://www.biografiku.com/2009/08/biografi-dr-yusuf-al qaradhawi. 
11 Masjfuk Zuhdi, Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia, (Surabaya: 

Bina Ilmu, 1974), hlm. 15. 
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Ayat ini memberikan petunjuk kepada setiap manusia untuk 

memperhatikan kesejahteraan keturunan, agar tidak menjadi umat 

dan bangsa yang lemah. 

 

Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu 

individu atau pasutri untuk mendapatkan objektif tertentu, 

menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan 

kelahiran yang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan 

dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Mahmud saltut 

mendefinisikan KB sebagai pengatur dan penjarang kelahiran atau 

usaha mencegah kehamilan sementara atau bahkan untuk selama 

lamanya sehubung dengan situasi dan kondisi tertentu baik bagi 

keluarga yang bersangkutan maupun kepentingan masyarakat dan 

negara. 

      Perkembangan progam keluarga berencana di Indonesia 

mengalami suatu metamorphosis dimana ada priode BKKBN 

yang berkembang menjadi kementrian Negara kependudukan dan 

badan keoordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN), 

dimulai pada tahun 1967, dengan tujuan mengatur masalah 

kependudukan, melalui falsafah norma keluarga kecil bahagia dan 

sejahtera (NKKBS). Indonesia sebagai Negara yang masih 

berkembang, di samping masalah politik masih harus menghadapi 

kesulitan ekonomi yang berkepanjangan padahal jumlah 

penduduk yang sangat tinggi. 

      Kebijakan pemerintah mengenai keluarga berencana tertuang 

dalam Undang – Undang No 52 tahun 2009 tentang 

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 1 

ayat (8) menjelaskan: keluarga berencana adalah upaya mengatur 

kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur 

kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai 

dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang 

berkualitas.
12

   Keluarga Berencana sekarang sering dipahami 

                                                             
12 Nung ati nur hayati & agnes widanti, ketentuan tentang keluarga berencana 

dan asas non diskriminasi dikaitkan dengan dengan hak reproduksi perempuan ( jurnal 

: ilmu keperawatan Vol.1 No 1 september 2013).   
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hanya untuk mengeksploitasi manusia, jarang memberikan peran 

sendiri kepada pengguna KB untuk melakukan KB secara alami.  

Mereka lebih memilih dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi, 

akan tetapi ada juga yang masih melakukan dengan cara yang 

pernah dilakukan pada masa Rasulullah yaitu dengan cara „azl 

(Coitus Interruptus). Seperti hadis berikut: 

 

 ٍُ ْؤِي ًُ ِ -صهً ّللا عهيه وسهى- » انْ  ٍْ أَتًِ هَُشْيَشجَ قَاَل قَاَل َسُسىُل ّللاَّ َع

ِعيِف َوفًِ ُكمٍّ َخْيٌش اْحِشْص  ٍِ انضَّ ْؤِي ًُ ٍَ اْن ِ ِي اْنقَِىيُّ َخْيٌش َوأََحةُّ إِنًَ ّللاَّ

ٌء فاَلَ ذَقُْم نَْى أًََِّ  ًْ ٌْ أََصاتََك َش ِ َوًلَ ذَْعِجْض َوإِ ٍْ تِاَّللَّ ُْفَُعَك َواْسرَِع َعهًَ َيا يَ

َم  ًَ ٌَّ نَْى ذَْفرَُح َع ِ ِ َوَيا َشاَء فََعَم فَئ ٍْ قُمْ  قََذُس ّللاَّ ٌَ َكَزا َوَكَزا. َونَِك فََعْهُد َكا

 انشَّْيطَاٌ

    Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: 

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada 

mukmin yang lemah. Dan dalam segala hal, kekuatan itu baik. 

(karena itu) jagalah apa yang membawa manfaat bagimu dan 

mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah menjadi lemah. 

Jika kamu ditimpa sesuatu, janganlah berkata „seandainya aku 

berbuat begini, maka akan begini‟, namun katakanlah „Allah telah 

mengkadarkan dan apa saja yang Dia kehendaki akan terjadi. 

Karena sikap „berandai-andai‟ membuka peluang perbuatan 

setan.” (HR. Muslim, no. 6945).  

      Dari hadis di atas, bahwa Allah dan rasul-Nya lebih 

mencintai umatnya yang kuat dalam segala hal, daripada umatnya 

terjangkit sejumlah kelemahan, baik fisik, mental, maupun sosial-

ekonomi. Hadis tersebut juga menegaskan tentang pentingnya 

kualitas generasi. Tegasnya, generasi yang kuat lahir-batin, moral, 

intelektual, sosial-ekonomi, jauh lebih utama daripada sekadar 

banyak jumlah namun kurang memiliki kapasitas yang diperlukan 

dalam kehidupan yang semestinya. Sementara untuk melahirkan 

generasi yang unggul tersebut diperlukan langkah-langkah, salah 

satunya adalah dengan mengatur jarak kehamilan istri yang 

seimbang dan aman. 
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      Jika jarak tersebut tidak seimbang atau tidak aman, misalnya 

terlalu cepat antara kelahiran anak yang lebih besar dengan 

kehadiran bayi yang dilahirkan akan mempengaruhi kualitas 

kesehatan ibu dan juga kesehatan anak. Perhatian orang tua terlalu 

sedikit karena harus dibagi-bagi dengan anak-anak yang 

jumlahnya banyak. Ini semakin sulit jika ditambah masalah 

ekonomi yang pas-pasan, pendidikan yang kurang, dan waktu 

yang terbatas dari orang tua untuk mendampingi pertumbuhan 

anak-anak.
13

 

      Masyarakat Desa Sidorejo sadar betul akan dampak buruk 

yang diakibatkan dari terlalu banyaknya keturunan. Progam KB 

dari tahun ketahun berkembang signifikan dan para pasangan 

muda juga sudah melakukan Progam KB, dan hanya sebagian 

kecil yang tidak melakukan Progam KB tersebut. Fasilitas dari 

pemerintah juga sudah cukup karena ada Puskesmas di Desa 

Sidorejo itu sendiri. Jangkauan dari Puskesmas juga tidak terlalu 

jauh, dikarenakan letaknya berada di titik tengah dari Wilayah 

Desa dan jangkauan  ke Pukesmas Kecamatan juga mudah. 

      Peran pemerintah tidak lepas dengan adanya strategi untuk 

lebih baiknya progam keluarga berencana berjalan lebih baik 

untuk meningkatkan  kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat.  Selain itu perlu adanya partisipasi masyarakat untuk 

berjalan tidaknya progam KB tersebut. Untuk mewujudkan 

keluarga yang sejahtera dan bahagia. Salah satu kehidupan 

sejahtera dapat dilihat dengan kesehatan yang sangat lebih baik.   

Adanya progam keluarga berencana (KB) dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan meningkatnya kualitas pada keluarga. Tetapi 

hingga saat ini tingginya angka kelahiran bayi mencapai 80% di 

kelurahan desa sidorejo menandakan bahwa masih rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam progam KB. 

                                                             
13 Rahima pusat pendidikan dan informasi islam hak – hak perempuan, hadits 

nabi tetang KB 30 agustus 2018.  
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Semakin banyaknya jumlah penduduk semakin rendahnya tingkat 

kesejahteraan masyarakat.
14

 

     Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat dengan adanya 

progam KB ini yang disebabkan oleh factor ekonomi. Perlu 

adanya peran pemerintah untuk memecahkan permasalahan 

seperti ini, di kelurahan desa sidorejo sendiri masih ada 

masyarakat yang belum menjalankan progam KB tersebut  di sisi 

lain progam progam ini pada umumnya sangat diperlukan  untuk 

seluruh masyarakat.  Sejauh ini peran pemerintah yang diketahui 

bahwasanya pemerintah sudah memberikan kebijakan dan 

pelayanan untuk masyarakat terkait progam tersebut, tetapi masih 

ada saja permasalahan pada penduduk sekitar.
15

 

      Islam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak 

keturunan. Keturunan yang diinginkan ialah yang berkualitas baik 

secara jasmani, ekonomi, ilmu dan agama. Maka dari itu jarak 

kelahiran dan jumlah anak harus serius dipikirkan oleh setiap 

keluarga dan negara guna untuk menghasilkan keturunan yang 

berkualitas. Ber-KB untuk tujuan perencanaan dan penjarangan 

kelahiran anak, berdasarkan kondisi dan kemampuan keluarga 

yang bersangkutan, dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Islam 

memperboleh melakukan penjarangan anak atau penundaan 

kehamilan atau pengaturan memperboleh keturunan dengan azl 

dengan syarat mendapatkan izin dari istri dan penggunaan alat-alat 

kontrasepsi atau lebih dikenal dengan istilah keluarga berencana.
16

   

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa KB 

adalah pengatur rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu 

cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. KB bukanlah  

tahid al – nasl yang konotasinya pembatasan atau mencegah 

                                                             
14 Wawancara  Dengan Ibu Maratusolihah Salah Satu Ibu Rumah Tangga 

Dikelurahan Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur. 10 Maret 

2020.  
15 Wawancara dengan ibu misriati selaku staf PLKB di kantor kecamatan 

sekampung udik lampung timur.  
16 Jurnal Fauzi Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai 

Keindonesiaan  Volume 3, Nomor 1, Maret 2017 | 22 
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kelahiran, yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan 

perkawinan yaitu melanjutkan keturunan. Berdasarkan pengertian 

progam KB dan problem – problem yang ditimbulkan dari 

beberapa factor seperti yang diuraikan diatas progam KB 

mempunyai beberapa tujuan yang dipandang akan membawa 

kemaslahatan dan mencegah kemudharatan baik bagi keluarga 

maupun bagi Negara yang mengalami masalah kependudukan. 

Tujuan lain dari progam KB tersebut untuk memperoleh 

kesempatan yang luas bagi seorang ibu demi melaksanakan 

berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat, yaitu menata kehidupan 

rumah tangga dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat 

seperti kegiatan pendidikan, social ibadah dan lain – lainnya. 

Lebih jauh lagi tujuan KB adalah untuk mempersiapkan secara 

dini sejumlah anak yang memungkinkan bagi orang tua untuk 

membekali anak – anaknya, baik fisik maupun mentalnya agar 

dapt lebih mamndiri di hari depannya. 

 

C.   Fokus Penelitian 

      Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, 

mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan 

tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya 

berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa 

negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan 

dengan dampak positifnya.
17

 

    Implementasi memahami apa yang sebenarnya terjadi 

sesudah suatu progam yang dinyatakan berlaku atau dirumuskan, 

yang merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni 

kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya. 

implementasi adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, 

instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan 

untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan 

tertentu. Sedangkan menurut guntur setiawan implementasi adalah 

perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi 

                                                             
17 https//: Jurnal pengertian tentang dampak  unirta ac.id artikel  
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antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya 

juga diperlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.
18

 

      Pembentukan dan pengembangan Progam Keluarga 

Berencana (KB) merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan 

progam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan 

keluarga berencana. Perkembangan Penduduk  dan pembangunan 

keluarga sejahtera diartikan  sebagai keluarga sejahtera yaitu 

Keluarga yang terbentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah.
19

 

Perkawinan sebagai institusi dasar merupakan suatu kebutuhan 

hidup yang tidak terletak bahkan menjadi hukum alam. Hal ini 

dikarenakan perkawinan merupakan kebutuhan pokok bagi semua 

manusia. Karena setiap manusia yang normal memiliki naluri 

seksual yang butuh penyaluran.
20

 

Penyaluran yang sesuai dengan hukum yaitu penyaluran 

melalui perkawinan. Sehingga dengan perkawinan institusi dasar 

tersebut selain dapat terpenuhi juga mendapat penyaluran dengan 

penuh pengertian, kasih saying dan kepuasan  kedua belah pihak, 

maka amatlah besar daya gunanya dalam memberikan perasaan 

bahagia kedua belah pihak. Selain hal tersebut tersebut 

perkawinan yang mempunyai cakupan tujuan yang lebih luas yang 

diantaranya melahirkan generasi baru demi kelangsungan 

hidupmumat manusia karena pada hakikatnya dengan melahirkan 

generasi baru akan menambah lebih erat hubungan pasangan 

suami dan istri.
21

 

 

D. Rumusan masalah  

     Berdasarkan latar belakang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

                                                             
18 Sylvie Ratna Permatasari, “Implementasi Nilai-Nilai Karakter Melalui 

Kegiatan Ekstrakulikuler Kepramukaan Di MI Mathla'ul Anwar Sinar Gading Teluk 
Betung Selatan”.(Skripsi Program Sarjana Ilmu Pendidikan Universitas Raden Intan, 

Lampung, 2019), h. 5-6.  
19 https://dppkbpmd.bantulkab.go.id/program-keluarga-berencana-kb.  
20 As – sayyid sabiq, fiqih as –sunnah ( Beirut  al – kitab al – araby,1973), II 

hal.3 
21 Syamil Al Quran Terjemah Tafsir Perkata, Bandung Sigma 2012 
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1. Bagaimana pelaksanaan progam KB dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidorejo 

Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur? 

2. Bagaimana  Progam KB Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Di Desa Sidorejo Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam? 

 

E. Tujuan penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana 

pelaksanaan Progam KB dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur 

2. Untuk Menganalisis Dampak Progam KB Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sidorejo Kecamatan 

Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. 

 

F. Manfaat penelitian 

1. Manfaaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan peneliti, 

menambah  peneliti dan kajian yang berguna bagi 

perkembangan Ilmu Ekonomi, serta memberikan sumbangsih 

hasil pemikiran mengenai permasalahan dan dapat memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dampak dan 

implementasi tentang progam KB terhadap kesejahteraan, serta 

dapat dijadikan literatur bagi peneliti yang relevan dimasa yang 

akan datang bagi lingkungan Ekonomi Bisnis dan lingkungan 

luar lainnya. 

2. Manfaat praktis 

 penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan instansi–

instansi dan pihak–pihak terkait dalam membuat dan 

menyempurnakan Progam KB, khususnya di Wilayah 

Kabupaten Lampung Timur. 
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a.Peneliti Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti 

terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang 

ditekuni saat kuliah dan peneliti ini diharapkan dapat 

berguna sebagai salah satu informasi untuk peneliti lebih 

lanjut. 

b. Peneliti selanjutnya Peneliti ini dapat diharapkan dapat 

berkontribusi sebagai bahan referensi untuk peneliti yang 

akan datang agar dapat dikembangkan oleh peneliti 

selanjutnya. 

c.Bagi Desa Sidorejo  

Melalui hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu 

memberikan pengetahuan mengenai tentang hal – hal yang 

berkaitan dengan KB dan kesejahteraan. 

 

G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan ada beberapa peneliti 

terdahulu yang melakukan peneliti tentang progam keluarga 

berencana dan kesejahteraan masyarakat, berikut penelitian 

terdahulu yang digunakan oleh penulis 

1. Skripsi yuni wahyudi yang berjudul, pandangan masyarakat 

terhadap keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga 

sejahtera ( studi kasus jawa tengah ).
22

  Dalam skripsi ini 

lebih membahas maqasid syari‟ah, sangat berbeda dengan 

penulis, dari objek kajian serta sumber data yang akan di cari 

dan penulis menerangkan upaya yang dilakukan oleh para 

tokoh – tokoh agama. 

2. Skripsi yuni wahyudi yang berjudul, pandangan masyarakat 

terhadap keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga 

sejahtera ( studi kasus terhadap masyarakat sidoharjo, 

                                                             
22 Masruhah, Tinjauan Maqasid Asy- Syariah Tentang Pelaksanaan Progam 

Keluarga Berencana Studi Analitik Di Desa Sridadi Kecamatan Rembang Kabupaten 
Remban. Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syari‟ah Dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.  
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kecamatan purwo dadi kabupaten purworejo jawa tengah).
23

 

Skripsi karya yuni wahyudi membahas tentang pandangan 

masyarakat desa sidoharjo terhadap keluarga berencana 

secara umum serta factor – factor yang melatar belakangi hal 

tersebut. Berbeda dengan apa yang ditulis oleh penyusun 

membahas tentang peran tokoh agama terhadap progam 

keluarga berencana. 

3. Penelitian Budhi Cahyono Judul, Peran Modal Sosial dalam 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di 

Kabupaten Wonosobo, Penelitian dilakukan di desa 

Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Kemiskinan di 

Kabupaten Wonosobo disebabkan oleh beberapa hal: 

rendahnya tingkat pendidikan, tingkat pertumbuhan ekonomi 

dan tingkat kesejahteraan masyarakat, serapan tenaga kerja 

yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja. 

Asumsi paradigma perlu nya kebijakan distribusi dan 

redistribusi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk 

miskin.  

      Pada perkembangan berikutnya terjadi pergeseran 

paradigma ke arah pemberdayaan masyarakat, dimana orang 

miskin tidak lagi dilihat sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku 

pembangunan, dan diarahkan pada peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Dimensi modal sosial menekankan 

pada kebersamaan masyarakat untuk memperbaiki kualitas 

hidupnya, sehingga perlu pengembangan nilai-nilai seperti: 

sikap partisipatif, sikap saling memperhatikan, saling 

memberi, dan saling mempercayai.  

      Sampel diambil dari 8 desa yang ada di Kecamatan 

Kertek, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan 

analisis kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan 

variabel: profil petani tembakau, kajian ekonomi, kajian sosial 

budaya, kajian demografi, dan modal social (kompetensi SDM 

                                                             
23  Yuni wahyudi, pandangan masyarakat terhadap keluarga berencana dalam 

mewujudkan keluarga sejahtera  studi kasus masyarakat sidoharjo, kecamatan 

purwodadi kabupaten purworejo jawa tengah.  
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dan organisasi sosial). Penelitian ini merupakan penelitian 

yang bersifat action research yang menekankan pada 

tindakan.
24

 

Perbedaaan dan garis irisan kesejateraan dari penelitian ini 

dengan penelitian penulis adalah: 

4. Penelitian Budhi Cahyono menggunakan tiga pendekatan, 

Analisis kuantitatif digunakan untuk menentukan tingkat 

pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, 

pendidikan, dan usia. Sementara analisis kualitatif digunakan 

untuk mengetahui secara lebih mandalam tentang kondisi 

sosial budaya masyarakat, perilaku masyarakat dan kajian 

lingkungan. 

5.  Penelitian Budhi Cahyono dalam meningkatkan modal social 

memaksimalkan peran lembaga lembaga untuk meningkatkan 

kemampuan human capital dan human social, sedangkan 

penelitian penulis meningkatkan kesejahteraan melalui 

pendidikan, kesehatan, pendapatan perkapita dan konsumsi 

dengan peran utama nya modal sosial dalam syariat Islam, 

modal manusia tidak di gunakan dalam penelitian penulis 

karena sudah ada di indikator kesejahteraan. 

 

H. Metode penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
25

 

Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan 

memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu 

memecahkan permasalahan.
26

 

 

                                                             
24 Budi cahyono Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo Jurnal Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, EKOBIS, Vol. 15, No. 1 EKOBIS, Januari, (2014).  
25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Alfabet, cet. ke-22 

Agustus 2015. cet. ke-23 Maret 2016), hal.3  
26 Suharsimi Arikunto, Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara, 

2006), hal. 112 
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1. Jenis penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode 

pendekatan secara kualitatif. Peneliti kualitatif atau naturalistic 

adalah penelitian yang dilakukan dengan kondisi objek yang 

dialami, peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan 

data yang dilakukan secara bagungan, data yang dihasilkan 

bersifat deskriptif dan analisis data yang dilakukan secara 

induktif dan penelitian ini lebih menekankan makna 

generelisasi. Peniliti ini merupakan jenis penelitian lapangan 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan suatu unit social baik bagi individu, kelompok dan 

lembaga masyarkat. Hakikatnya penelitian lapangan merupakan 

peneliti yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber  

dari lokasi atau lapangan penelitian. 

Dilihat dari jenis nya ini termasuk penelitian lapangan 

(Field Research).Field Research digunakan dengan cara 

menggali data yang bersumber dari lokasi atau penelitian 

lapangan. Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam 

kancah yang sebenarnya.
27

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif – analisis yang 

merupakan penelitian yang menggambarkan atau uraian atas 

suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap 

objek yang diteliti kemudian dianalisis secara lebih kritis. Dari 

berbagai data baik primer maupun sekunder yang telah 

dikumpulkan akan diolah dan dianalisis yang berkaitan dengan 

“ progam keluarga berencana terhadap kesejahteraan 

masyarkat”. 

 

 

                                                             
27  Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung: 

Mandar Maju 1996), 

h.64 
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3. Variabel penelitian 

Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah konstruk ( 

construks) atau sifat yang akan dipelajari. Diberikan contoh 

misalnya, tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status 

social, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan 

lain – lain. Di bagian lain kerlinger menyatakan bahwa variabel 

dapat dikatakan sebagai suatu sifat diambil dari suatu nilai yang 

berbeda ( different values). 

Variabel – variabel yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

a. Variabel independen ( bebas) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

variabel dependen ( terikat ). Dalam penelitian ini variabel 

bebasnya yaitu progam KB (X). 

b. Variabel devenden ( terikat ) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu 

kesejahteraan masyarkat ( Y). 

 

4. Sumber Data 

Dalam peneilitian skripsi ini menggunakan 2 jenis data 

yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian 

ini, data primer bersumber dari data lapangan yang 

dikumpulkan langsung oleh peneliti dari penduduk dan 

perangkat Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik 

Lampung Timur. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

Misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam hal ini 

diperoleh dari literature – literature, buku – buku, jurnal 
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penelitian sebelumnya, dokumen – dokumen  dari instansi 

terkait yang memiliki relevansi dengan pembahasan dan 

sumber – sumber lain yang mendukung dan berhubungan 

dengan penelitian ini. 

 

5.  Populsi Dan Sampel 

a.Populasi  

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. 

Dalam peneliti ini yaitu seluruh masyarakat yang mengikuti 

progam kb didesa sidorejo sekampung udik lampung timur. 

Berdasarkan data primer jumlah populasi penelitian ini yaitu 

semua kepala keluarga yang ada di Desa Sidorejo berjumlah 

1035 KK. 

b. Sampel 

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan 

merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan 

karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Menurut 

suharsimi ari kunto apabila jumlah sampel lebih dari 100 

maka semuanya diambil untuk dijadikan sampel. Namun 

jika populasi lebih dari 100 maka peneliti dapat mengambil 

beberapa populasi untuk dijadikan sampel dengan diambil 

antara 10% - 15% atau 20% - 25% dari jumlah populasi.  

Berdasarkan pendapat dikarenakan jumlah populasi 

lebih dari 100 yaitu berjumlah 1035 KK, maka peniliti 

mengambil 10% dari 1035 KK jumlah populasi sehingga 

dapat 91 responden yang akan dijadikan sampel dari 1035 x 

10% = 91. Peneliti mengambil 10% dari jumlah populasi 

tersebut dianggap sudah cukup dijadikan sampel mewakili 

1035 masyarakat desa sidorejo. Teknik dalam pengambilan 

sampel dilakukan secara cluster random sampling, yaitu 

dengan cara mengelompokan masyarakat berdasarkan 

pembagian wilayah, dengan pengambilan masing – masing 

penduduk dari setiap dusun sebagai berikut: 

1) Rt 1 = 25 orang  
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2) Rt 2 = 15 orang 

3) Rt 3 = 13 orang  

4) Rt 4 = 23 orang 

5) Rt 5 = 11 orang 

Jumlah = 91 orang 

Sehingga jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 91 

responden. 

6.  Teknik Pengumpulan Data  

   Dalam peneliti kualitatif teknik pengumpulan data 

yang utama adalah observasi, wawancara,dokumentasi, dan 

angket ( kuesioner ). 

a. Observasi  

  Observasi adalah suatu metode pengumpulan data 

melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala – gejala 

atau fenomena yang berkenaan dengan prilaku manusia,  

proses kerja yang terjadi dilampangan. Observasi penelitian 

ini  menggunakan jenis penelitian nonparticipant, dalam 

observasi ini peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang 

di observasi. Peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap 

masyarakat desa sidorejo sekampung udik lampung timur. 

b. Wawancara 

 metode wawancara atau interview adalah cara pengumpulan 

data dengan mengadakan Tanya jawab langsung kepada 

objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode interview, yaitu Tanya jawab data 

terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. Dalam 

Peneliti ini penulis melakukan wawancara dengan kepala 

desa dan staf desa dan masyarakat Desa Sidorejo 

Sekampung Udik Lampung Timur. 

c. Dokumentasi  

 metode dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan 

– catatan, dokumen, transkip, buku – buku, surat kabar, 
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majalah – majalah, notulen rapat atau agenda. Data tersebut 

bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dalam hal ini 

data – data yang penulis peroleh dalam penelitian tersebut 

diperoleh dari buku – buku yang berkaitan dengan penelitian 

penulis. 

d. Angket ( kuesioner ) 

 koesioner ( angket ) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Responden merupakan orang yang memberikan jawaban 

atas  pertanyaan yang ada di dalam koesioner. Koesioner 

sendiri dapat berupa pertanyaan maupun pernyataan 

kemudian diberikan kepada respoden. 

Adapun skala pengukuran yang dilakukan adalah skala 

Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat 

berupa jawaban yang tegas, yaitu “ya- tidak”, “benar – 

salah”, “pernah – tidak pernah”, “positif – nengatif dan lain 

– lain”. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau 

rasio dikhotomi  ( dua alternative ). Penelitian menggunakan 

skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban 

yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. 

Skala Guttman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan 

ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk cehklist. Jawaban 

dapat dibuat skor tinggi satu dan terendah nol yaitu: 

1. YA  1 

2. TIDAK  0 

7.  Teknik Pengolahan Data 

a. Reduksi Data  

data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci.  

Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan 

semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu  perlu 

segera dilakukan analisis data dan melalui reduksi data. 
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Mereduksi data berarti merangkum memilih hal – hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting. 

Data yang diperoleh merupakan data yang terkait tentang 

kesejahteraan masyarakat desa, kemudian disederhanakan 

dan disajikan dengan memilih data yang relevan, 

selanjutnyanmengarahkan data pada pemecahan masalah 

dan memilih data yang yang dapat menjawab permasalahan 

penelitian. 

b. Penyajian Data  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat 

dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chart, pictogram 

dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan mudah 

untuk memahami apa yang terjadi. 

c. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi 

Kesimpulan yang ditemukan pada awal didukung oleh 

bukti – bukti yang valis dan konsisten saat penulisan 

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang kredibel, karena seperti telah ditemukan bahwa 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada 

dilapangan. 

8.   Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata 

secara sistematis catatan hasil interview, observasi, 

dokumentasi dan koesioner untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai 

temuan orang lain. Metode analisis yang digunakan adalah 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada 

variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, 

yaitu dengan cara memaparkan informasi – informasi yang 

akurat yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang ada, yaitu tentang tingkat kesejahteraan 

masyarakat desa. 
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Metode analisis data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode berfikir induktif yaitu metode yang 

digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal – hal khusus 

ke umum. 

 

I . Sistematika Pembahasa 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut:  

 

 BAB I ( PENDAHULUAN) 

Pada bab satu ini berisi tentang penegasan 

judul,alasan memilih, latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode 

penelitian yang digunakan peneliti, tinjauan pustaka, penelitian 

terdahulu, dengan skripsi dan sistematika pembasan pada 

penelitian.  

 

BAB II ( LANDASAN TEORI) 

Pada bab II ini berisi tentang landasan teori yang berisi 

terkait teori – teori yang dipakai oleh peneliti dalam skripsi ini. 

 

BAB III ( DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN ) 

Pada bab tiga ini berisi tentang pertama gambaran 

umum objek penelitian tersebut berisi terkait objek penelitian 

seperti sejarah objek penelitian dimana dalam gambaran umum 

objek peneliti tersebut berisi sejarah objek penelitian, struktur 

organisasi, visi dan misi objek penelian. Kedua yaitu penyajian 

fakta, data penelitian yang dimana berisi terkait dengan data – 

data primer dan sekunder yang diambil dari hasil wawancara 

dan kuesioner serta observasi. 
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BAB IV ( ANALISIS PENELITIAN) 

Pada bab empat ini isi atau hasil analisis peneliti dari 

data yang telah dicantumkan dalam bab tiga dan menjawab 

rumusan masalah yang ada dibab awal. 

 

BAB V (PENUTUP) 

Pada bab kelima adalah bab terakhir yang berisi 

tentang kesimpulan dan saran kesimpulan menyajikan secara 

singkat dan hasil analisis dalam penelitian. Mengenai saran – 

saran atau masukan dari peneliti terhadap pihak – pihak yang 

terkait dengan hasil peneliti yang sedang bersangkutan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Progam Keluarga Berencana 

1. Progam Keluarga Berencana (KB)  

a. Pengertian Keluarga Berencana 

Menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam 

pasal 1 ayat (12) yang menyatakan Keluarga Berencana 

adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta 

masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan 

kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan 

keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagian dan 

sejahtera.
28

 

Keluarga berencana adalah istilah resmi yang dipakai 

dalam lembaga – lembaga Negara kita seperti keordinasi 

keluarga berencana nasional. Istilah yang umum dipakai 

didunia internasional yakni family planning nama sebuah 

organisasi KB tingkat internasional dengan kantor pusatnya di 

London.
29

 Keluarga berencana adalah sarana bagi manusia 

untuk mencapai sebuah kesejahteraan lahir maupun batin, dan 

kesejahteraan adalah hak bagi semua manusia. Kesejahteraan 

bukanlah persoalan personal, keluarga atau kelompok 

melainkan persoalan bersama pemerintah sebagai 

penyelenggara yang berkewajiban untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi masyarakat. 

Keluarga Berencana menurut WHO (World Health 

Organisation) adalah tindakan yang memakai individu atau 

pasangan suami istri untuk : 

                                                             
28  Elli Hidayati, Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, 

(Jakarta:Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 
2017), h.107. 

29 Tihami Dan Sohari Sahrani ,Masail Al Fiqhiyah, Jakarta: Diadit Media 

,2007 Hal 37. 
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a. Mendapatkan obyek-obyek tertentu. 

b. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. 

c. Mendapatkan kelahiran yang memang diinginakan. 

d. Mengatur interval diantara kehamilan. 

e. Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan 

umur suami istri. 

f. Menentukan jumlah anak dalam keluarga. 

 

b. Tujuan Progam Keluarga Berencana  

Untuk membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan 

social ekonomi suatu keluarga dengan cara mengatur 

kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan 

sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan 

utama dari program keluarga berencana (KB) nasional adalah 

untuk memenuhi perintah masyarakat akan pelayanan 

keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang 

berkualitas, menurunkan tingkat atau angka kematian ibu dan 

bayi serta menghadapi masalah kesehatan reproduksi dalam 

rangka membangun keluarga kecil yang berkualitas.
30

 

 

c.  Manfaat Program Keluarga Berencana 

 Manfaat dari Program Keluarga Berencana antara lain: 

1.  Mencegah kehamilan terlalu dini 

Perempuan yang usianya belum mencapai 20 tahun 

memiliki resiko yang berbahaya apabila hamil karena 

fungsi organ dalam tubuh belum siap apabila terjadi 

kehamilan. 

2.  Mencegah kehamilan terlalu telat 

     Perempuan yang usianya sudah terlalu tua atau di atas 

usia 35 tahun memiliki risiko tinggi apabila terjadi 

                                                             
30  Ibid., hal.103-104. 
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kehamilan, terutama pada perempuan yang sudah sering 

melahirkan. 

3. Mencegah kehamilan-kehamilan yang terlalu berdesakan 

jaraknya 

Kehamilan dan persalinan menuntut banyak energi dan 

kekuatan tubuh perempuan. Apabila seseorang belum 

pulih dari satu persalinan tetapi sudah hamil lagi, tubuhnya 

tidak sempat memulihkan kekuatan dan berbagai masalah 

bahkan dapat menyebabkan kematian. 

4.  Mencegah terlalu sering hamil dan melahirkan 

Perempuan memiliki banyak risiko apabila sudah 

memiliki anak lebih dari empat. Bahaya yang akan 

ditimbulkan apabila tejadi kehamilan kembali maka akan 

menyebabkan perdarahan dan lain-lain. 

 

e.  Keluarga Berencana Dalam Islam 

1.  Keluarga Berencana Dalam Islam 

         Syekh Muhammad Yusuf al-Qaradawi memandang 

bahwasannya program KB diperbolehkan dengan dasar 

kebolehan praktek „azl (Coitus Interruptus) yang sudah ada 

pada zaman Nabi  Muhammad  SAW.  Menurut beliau 

kebolehan KB juga atas pertimbangan tujuannya yaitu dalam 

rangka memelihara kesehatan keluarga, menyeimbangkan 

antara kebutuhan dan kemampuan serta menjaga 

keselamatan agama. Yang mana aspek-aspek tersebut harus 

diperhatikan dalam mencapai kehidupan keluarga yang 

sejahtera sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi: 

 

 َ يَّحً ِضٰعفًا َخافُْىا َعهَْيِهْىْۖ فَْهيَرَّقُىا ّللّاٰ ٍْ َخْهفِِهْى ُرسِّ ٍَ نَْى ذََشُكْىا ِي َوْنيَْخَش انَِّزْي

 َوْنيَقُْىنُْىا قَْىًًل َسِذْيًذا

Ayat ini memberikan petunjuk kepada setiap 

manusia untuk memperhatikan kesejahteraan keturunan, 
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agar tidak menjadi umat dan bangsa yang lemah.
31

 

Diantara alasan yang mendorong dilakukannya keluarga 

berencana menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah: 

1. Mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan si 

ibu apabila hamil atau melahirkan anak, hal ini telah 

dilakukan penelitian dan ceking oleh dokter yang dapat 

dipercaya. 

2. Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia 

yang kadang- kadang bisa mempersukar beribadah, 

sehingga menyebabkan orang mau menerima barang 

yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru 

untuk kepentingan anak-anaknya. Dalam hal ini 

kepentingan  anak meliputi kesehatan dan 

pendidikannya. 

3. Pembolehan  melakukan  „azl  yang  biasa  terkenal  

dalam  syara‟  ialah karena mengkhawatirkan kondisi 

perempuan yang sedang menyusui kalau hamil dan 

melahirkan anak baru.
32

 

 Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa Yusuf al- Qaradawi memperbolehkan program 

Keluarga Berencana, akan tetapi kebolehan 

melaksanakan keluarga berencana harus didasarkan 

kepada niat yang baik, dalam keadaan tertentu juga 

dengan cara yang bersifat sementara. Dalam istinbᾱṭ 

hukumnya tentang KB, Yusuf al-Qaradawi 

menggunakan cara pengkiayasan, yaitu dengan cara 

menyamakan hukum dengan alat-alat kontrasepsi 

modern saat ini. dalam istinbᾱṭ hukumnya mengenai 

KB, Yusuf al-Qaradawi memberikan pandangan yang 

baru dan berbeda terhadap isu Keluarga Berencana 

yang pada waktu itu menjadi perdebatan para pakar 

hukum Islam, yang mana pemahaman Yusuf al- 

                                                             
31 An-Nisa‟ (4) : 9 
32 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (Terjemahan), (Surabaya: 

Bina Ilmu, 1993), hlm. 272-273 
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Qaradawi mengenai Keluarga Berencana tersebut dapat 

memberikan konstribusi yang sangat signifikan di 

Eropa dan Amerika yang saat itu masyarakatnya masih 

kuat berfaham ortodoksi.  

 Relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi 

tentang keluarga berencana dengan menggunakan 

istilah kebolehan praktek „azl yang telah ada pada masa 

Nabi SAW, pada zaman modern ini masih dapat terasa 

karena adanya pertimbangan maqasid as- syari‟ah   

yang  diterapkan  dalam  konsep „azl  tersebut,  

sehingga  dapat dijadikan sebagai pedoman hukum 

Islam dalam menjalankan keluarga berencana bagi umat 

Islam seluruh dunia tidak terkecuali umat Islam di 

negara Indonesia ini, yang mana pemikiran Yusuf al-

Qaradawi tentang keluarga berencana ini selaras dengan 

paradigma program KB dewasa ini di Indonesia yaitu 

dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas 

dan sejahtera. 

  Oleh karena itu, menjadi penting dan menarik 

untuk diteliti serta dapat memberikan kontribusi 

penelitian hukum Islam tentang Keluarga Berencana 

menurut salah seorang Tokoh Hukum Islam yaitu Yusuf 

al-Qaradawi. Diharapkan kepada masyarakat untuk 

dapat memilah dan memilih kebolehan kontrasepsi yang 

sesuai dengan Hukum Islam baik melihat dari 

kesepakatan ulama‟ maupun meninjau dari pendapat 

dari salah satu ulama. Berangkat dari itu penyusun 

tertarik untuk meneliti pandangan dan metode istinbᾱṭ 

hukum Islam yang dikemukakan oleh Yusuf al- 

Qaradawi terhadap masalah Keluarga Berencana. 

 

Dasar hukum keluarga berencana (KB) yang bersumber 

dari Al-Quran dan Hadits. Dalam Al-Quran banyak 

sekali ayat yang berkaitan dengan KB diantaranya: Q.S 

Luqman Ayat 14: 
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ٗه َوهْ  هَْرهُ اُيُّ ًَ ٌَ تَِىانَِذْيِهِۚ َح ََْسا ْيَُا اًْلِ ٌِ َوَوصَّ ٍِ اَ فَِصانُٗه فِْي َعاَيْي ٍٍ وَّ ًُا َعٰهً َوْه

ِصْيشُ  ًَ   اْشُكْش نِْي َونَِىانَِذْيَكَۗ اِنَيَّ اْن

Artinya :”Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat 

baik) kepada dua orang ibubapaknya; ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 
33

Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-Kulah kembalimu”.
34

 

Dari ayat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

khawatir dengan kondisi kesehatan wanita yang masih 

menyusui jika dia hamil dan khawatir dengan nasib anak agar 

pendidikannya dapat terpantau dengan baik atau jarak 

kehamilan yang terlalu dekat akan mengakibatkan anak 

menjadi kurang normal (kurang sehat). Pengaturan kelahiran 

juga bisa dilakukan pada seorang wanita yang sudah 

mempunyai banyak anak dan memberatkan untuknya jika 

hamil kembali mempunyai penyakit yang membahayakan 

rahimnya dan khawatir penyakit yang menjalar sehingga 

menyebabkan kematian dan bahaya-bahaya lain yang serupa 

dengan hal tersebut.
35

 

 

ًَ َواْنَىانَِذُخ يُْشِضعْ  َضاَعحَ، َوَعه ٌْ يُّرِىَّ انشَّ ٍْ اََساَداَ ًَ ٍِ نِ ٍِ كاَِيهَْي ٍَّ َحْىنَْي ٍَ اَْوًَلَدهُ

ْعُشْوِف، ًلَذَُكهُِف ََْفٌس اًِلَُّوْسَعهَا ًَ ٍَّ تِااْن ٍَّ َوِكْسَىذُُح ْىنُْىِدنَهُ ِسْصقُهُ ًَ  اْن

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya 

selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin 

menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi 

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. 

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

                                                             
33 Q.S Luqman Ayat 14 
34 Maulana Muhammad Ali, Qur’an Suci Terjemah dan Tafsir Jus XXVIII, 

(Jakarta : Darul Kutabil Islamiyah, 2014), h.564.  
35 Isnaini Harahap, Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner, 

(Medan: Perdana Publishing, 2018), h.201.  
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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.
36

 

Dari ayat di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa petunjuk yang perlu dilandaskan dalam KB antara lain, 

menjaga kesehatan istri, mempertimbangkan kepentingan 

anak, memperhitungkan biaya hidup berumah tangga.  

Pada zaman Rasulullah saw tidak ada seruan luas 

untuk ber-KB, atau mencegah kehamilan ditengah-tengah 

kaum muslimin. Tidak ada upaya dan usaha yang serius untuk 

menjadikan az-„azl sebagai amalan yang meluas dan tindakan 

yang popular di tengah-tengah masyarakat. 

Sebagian sahabat Rasulullah saw yang melakukannya 

juga tidak lebih hanya paa kondisi darurat, dan ketika hal itu 

diperlukan oleh keadaan pribadi mereka. Oleh karena itu, 

Nabi Muhammad saw tidak menyuruh dan tidak melarang al-

„azl. Pada masa sekarang ini, umat manusia banyak 

menciptakan alat dan menciptakan berbagai macam cara 

untuk menghentikan kehamilan.  

Di dalam al-Qur‟an dan hadis, yang merupakan 

sumber pokok hukum Islam dan yang menjadi pedoman hidup 

bagi umat Islam tidak ada nash yang shohih yang melarang 

ataupun yang memerintahkan ber-KB secara eksplisit. Karena 

itu hukum ber-Kb harus dikembalikan kepada kaidah hukum 

Islam yang menyatakan Pada dasarnya segala sesuatu itu 

boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. 

                                                             
36 Maulana Muhammad Ali, Qur’an Suci Terjemah dan Tafsir Jus XXVIII, 

(Jakarta : Darul Kutabil Islamiyah, 2014), h.71.  
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Selain berpegangan dengan kaidah hukum Islam 

tersebut di atas, pada dasarnya Islam memperbolehkan 

umatnya ber-KB.  Jika mengetahui dan memahami benar 

maksud dan hikmah Islam di balik pemberian keinginan atas 

pelaksanaan huubngan terputus pada berbagai kondisi darurat 

adalah karena terinspirasi  dari  pemahaman  yang  sempurna  

bahwa  seorang  anak  menjadi tanggung jawab  yang sangat  

besar,  dan  wajib  dipelihara  yang sempurna   dan kepedulian 

tinggi, atau karena alasan bahwa kelahiran seorang anak akan 

membahayakan sang ibu bahkan mengancam nyawa sang ibu. 

Sebenarnya syariat Islam datang untuk membawa 

mashlahat bagi manusia, mencegah hal-hal yang 

menimbulkan kerusakan, dan memilih yang lebih kuat 

diantara dua mashlahat, serta mengambil yang lebih ringan 

bahayanya apabila terjadi kontradiksi.  

Di samping itu pertumbuhan seorang anak pada 

manusia yang menyusui terancam apabila sang ibu hamil lagi. 

Dalam kondisi-kondisi seperti itu apabila seseorang 

menggunakan salah satu cara atau alat untuk mencegah 

kehamilan setelah mendapat petunjuk dari dokter yang 

terpercaya, tidak mengapa kalau dia melakukan hal tersebut. 

Hal yang seperti ini boleh saja di qiyaskan dengan 

fenomena al-„azl, akan tetapi dengan syarat umat ini tidak 

membuat sebuah peraturan umum untuk memperkecil angka 

kelahiran, dan alat ini tidak digunakan kecuali ia sangat 

membutuhkan atau darurat yang menuntut agar ia 

melakukannya. 

Maka pencegahan kehamilan karena keterpaksaan 

seperti tidak bisa melahirkan secara alami sehingga harus 

melalui proses operasi untuk mengeluarkan bayinya, maka 

pencegahan kehamilan boleh dilakukan. Adapun dengan 

penggunaan alat seperti pil dan yang serupa dengannya, untuk 

menunda kehamilan dalam masa tertentu demi kemaslahatan 

istri karena kondisi fisik sang istri yang sangat lemah 

sehingga tidak kuat untuk hamil secara berturut-turut kerena 



 
 

33 

itu bisa membahayakan nyawa sang istri, maka hal yang 

seperti itu diperbolehkan. Dalam kondisi atau masa yang 

tertentu penundaan harus dilakukan sampai kondisi si ibu 

benar-benar dalam keadaan yang memungkinkan untuk hamil 

lagi. 

Bukti pembolehan ini dinyatakan oleh Imam al-Ramli 

yang mengutip perkataan Imam al-Zarkasyi setelah ia 

berbicara mengenai aborsi dengan menggunakan obat-obatan, 

larangan ini semua berhubungan dengan penggunaan obat 

setelah air mani ditumpahkan, sedangkan menggunakan 

sesuatu untuk mencegah kehamilan sebelum teerjadinya 

penumpahan sperma ketika sedang melakukan hubungan 

seksual itu boleh-boleh saja”
20

 bahkan hukum ber-KB ini 

kadang-kadang bisa berubah dari mubah menjadi sunnah, 

wajib, makruh atau haram seperti halnya hukum perkawinan 

bagi orang Islam. Tetapi hukum mubah ini bisa berubah 

sesuai dengan situasi individu Muslim yang bersangkutan dan 

juga memperhatikan zaman. 

Apabila seorang Muslim melakukan KB dengan 

motivasi yang hanya bersifat pribadi misalnya ber-KB untuk 

menjarangkan kehamilan atau kelahiran atau untuk menjaga 

kesehatan si ibu, hukumnya boleh saja tetapi seseorang 

melakukan KB disampng memiliki motivasi yang bersifat 

pribadi seperti kolektif dan nasional seperti untuk 

kesejahteraan masyarakat atau Negara, maka hukumnya bisa 

sunnah atau wajib tergantung keadaan juga. 

Hukum ber-KB bisa menjadi makruh bagi pasangan 

suami istri yang tidak menghendaki kehamilan, padahal suami 

istri tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk memiliki 

keturunan. sebab hal yang demikian itu bertentangan dengan 

tujuan pernikahan menurut agama, yaitu untuk menciptakan 

keluarga yang bahagia dan untuk mendapatkan keturunan 

yang sah yang diharapkan menjadi anak yang shalih sebagai 

generasi penerus. 
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Hukum ber-KB juga menjadi haram apabila seseorang 

melakukan KB dengan cara yang bertentangan dengan agama, 

seperti dengan cara vasektomi (sterilisasi suami) dan 

abortus(pengguguran). Oleh karena itu bisa disimpulkan 

bahwa enggunaan alat-alat pencegah kehamilan tradisional 

ataupun modern yang aman dan terjamin dari berbagai bahaya 

dan akibat buruk, dan tentunya dengan petunjuk dokter yang 

terpercaya sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit 

yang berkaitan dengan kehamilan itu sendiri adalah boleh-

boleh saja dari segi hukum Islam.
37

 

Sebenarnya dalam al-Quran dan hadis juga tidak ada 

nas yang shahih yang melarang atau memerintahkan KB 

secara eksplisit, akan tetapi dalam al- Quran ada ayat-ayat 

yang berindikasikan tentang diperbolehkannya mengikuti 

program KB begitu juga dengan hadis. Karena itu hukum ber-

KB harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam, adapun 

dikarenakan oleh hal-hal berikut : 

a. Menghawatirkan keselamatan jiwa dan kesehatan ibu 

b. Menghawatirkan keselamatan agama, akibat kesempitan 

kehidupan. 

c. Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan 

anak-anak apabila jarak kelahiran anak terlalu 

dekat.
38

 

 

2.  Macam-Macam Metode dan Alat Kontrasepsi 

 Berbicara mengenai keluarga berencana tentunya 

tidak terlepas dari kontrasepsi, dan kontrasepsi itu sendiri 

dapat diartikan secara ringkas sebagai upaya mencegah 

terjadinya kehamilan.
24

 Dalam pengertian praktis, Pius 

Partanto memaknai kontrasepsi adalah sebagai pencegahan 

kehamilan dengan menggunakan alat. 
25

 Sementara itu ahli 

kependudukan David Lucas menyebutkan dalam artikelnya 

                                                             
37 Masfjuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah…60 
38 Mustafa Kamal, Fiqh Islam (Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2002) 293. 
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“Fertilitas”, mencantumkan arti sempit kontrasepsi adalah 

sebagai metode mekanik dan kimiawi untuk mencegah 

kehamilan Kontrasepsi sebagai alat untuk mencegah 

kehamilan memiliki beberapa syarat, di antaranya adalah : 

a. Aman pemakaiannya dan dipercaya. 

b. Tidak ada efek samping yang merugikan. 

c. Lama kerjanya, dapat diatur sesuai keinginan. 

d. Tidak mengganggu waktu persetubuhan. 

e. Tidak memerlukan bantuan medis atau control ketat selama 

pemakaiannya. 

f. Cara penggunaannya sederhana dan tidak rumit. 

g. Harga murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. 

h. Dapat diterima oleh pasangan suami istri.
39 

       Menurut data yang telah diberikan oleh BKKBN, terdapat 

enam kelompok metode kontrasepsi dengan macam-macam alat 

kontrasepsinya, yaitu:
40

 

a. Metode Perintang, yaitu suatu metode yang bekerja dengan 

menghalangi pertemuan antara sel sperma dan sel telur ketika 

melakukan hubungan seksual (merintangi pembuahan). 

Varian dari metode ini seperti kondom, baik untuk laki-laki 

maupun perempuan, serta spermisda. Spermisda sendiri 

memiliki arti pembunuh sperma, 
41

 semacam zat kimiawi yang 

berbahan surfaktan nonionic yang digunakan oleh perempuan 

sebagai penghncur sperma sebelum masuk ke dalam rahim 

dan membuahi sel telur. 

b. Metode Hormonal, yaitu metode yang bekerja dengan cara 

mengganggu produksi sel telur dan kesuburan rahim. Cara 

kerjanya ialah dengan mencegah indung telur mengeluarkan 

                                                             
39 Atika Proverawati et al, Panduan Memilih Kontrasepsi 2 
40 Keluarga Berencana Dan Alat Kb” dalam

 www.bkkbnjatim.Com/Rubrik. php?Id_Rubrik=36&Reat=2. Diakses pada 
tanggal 14 November 2017. Pada jam 13.11. 

41 David Lucas et al, Pengantar Kependudukan…62. 

http://www.bkkbnjatim.com/Rubrik
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sel-sel telur, mempersulit pembuahan, menjaga agar dinding 

rahim tidak mendukung terjadinya kehamilan yang tidak 

dikehendaki. Produksi sel telur yang tidak sempurna tidak 

akan bisa dibuahi oleh sel sperma, dan rahim yang tidak subur 

tidak akan bisa menerima si calon bayi yang akan menempel 

pada dinding rahim sehingga tidak terjadi kehamilan. 

c. Metode Darurat, yaitu metode dengan cara 

menghindarikehamilan secara terlanjur melakukan hubungan 

seksual tanpa pelindung. 

d. Metode Sterilisasi, metode ini bekerja dengan cara melakukan 

pemutusan atau pengikatan saluran sel sperma pada laki-laki 

(vasektomi) dan pemutusan atau pengikatan saluran sel telur 

pada perempuan (tubektomi). 

e.  Metode Alami, yaitu metode yang digunakan tanpa 

menggunakan alat bantuan sama sekali. Metode ini hanya 

untuk mengetahui kapan masa subur sehingga pasangan bisa 

menghindari hubungan seks pada saat itu. Metode ini sangat 

berisiko dan ketepatannya sangat diragukan. 

  Dalam literatur yang lain, metode kontrasepsi dapat 

diklasifikasikan menjadi empat, yaitu : 

a. Terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Produksi sel 

telur yang tidak sempurna tidak akan bisa dibuahi oleh sel 

sperma, dan rahim yang tidak subur tidak akan bisa menerima 

si calon bayi yang akan menempel pada dinding rahim 

sehingga tidak terjadi kehamilan. 

b. Metode Darurat, yaitu metode dengan cara menghindari 

kehamilan secra terlanjur melakukan hubungan seksual tanpa 

pelindung. 

c. Metode Sterilisasi, metode ini bekerja dengan cara melakukan 

pemutusan atau pengikatan saluran sel sperma pada laki-laki 

(vasektomi) dan pemutusan atau pengikatan saluran sel telur 

pada perempuan (tubektomi). 
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d. Metode Alami, yaitu metode yang digunakan tanpa 

menggunakan alat bantuan sama sekali. Metode ini hanya 

untuk mengetahui kapan masa subur sehingga pasangan bisa 

menghindari hubungan seks pada saat itu. Metode ini sangat 

berisiko dan ketepatannya sangat diragukan. 

Dalam literatur yang lain, metode kontrasepsi dapat 

diklasifikasikan menjadi empat, yaitu : 

a. Metode alami, yang disebt juga sebagai Folk Methods. 

Metode ini terdiri dari coitus interaptus, post coital 

douche, dan prolonged location. 

b. Metode tradisional (traditional metods) yang terdiri dari 

pantang berkala, kondom, diafragma vaginal, dan 

spermatisida. 

c. Metode modern (modern methods) yang terdiri dari pil KB, 

suntik kb, dan IUD. 

d. Metode permanen operatif (permanent-operative methods) 

yang terdiri dari vasektomi dan tubektom.
42

 

2.  Kesejahteraan Masyarakat 

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan menurut kamus besar bahasa Indonesia 

berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, 

sentosa, makmur dan selamat. Kesejahteraan dapat diartikan 

perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. 

Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, 

tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapai, 

jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasa keadilan 

dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa 

dan bahaya kemiskinan yang mengancam . 

 

 

 

                                                             
42 Atikah Proverawati et al, Panduan Memilih Kontrasepsi…3. 
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b. Teori Tingkat Kesejahteraan 

1) Kesejahteraan Perorangan 

Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang 

menyangkut kejiwaan (state of mind ). Perorangan yang 

diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan factor 

ekonomi lainnya. 

Kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat 

yang terpenuhi kebutuhannya ini tergantung dari faktor – 

faktor ekonomis, oleh karena itu kesejahteraan perorangan 

selalu merupakan saldo dari “utilities” yang positif dan yang 

negatif. Dalam utilities yang termasuk kenikmatan yang 

diperoleh masyarakat dari semua barang langka pada 

dasarnya dapat memenuhi kebutuhan manusiawi. 

Dalam “ utilities” negatif termasuk biaya – biaya 

yang dibutuhkan untuk memperoleh barang – barang itu ( 

seperti, terbuang waktu senggang) dan dampak nengatif dari 

perbuatan warga lain (seperti, dampak nengatif terhadap 

lingkungan) dimana kesejahteraan perorangan adalah 

kesejahteraan individu saja. 

2) Kesejahteraan masyarakat 

Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua 

perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam 

hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan 

masyarakat. Adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam 

meningkatkan kesejahteraan antara lain: 

a) Adanya persediaan sumber – sumber pemecah masalah 

yang dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus 

diperhatikan, dalam menyelesaikan permasalahan yang 

ada khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan, 

karena tanpa adanya sumber pemecah masalah maka 

masalah tersebut akan tetap ada. 

b) Pelaksana usaha dalam menggunakan sumber – sumber 

pemecah masalah yang harus efisien dan tepat guna. 

Pada tahap ini kita harus dapat menyelesaikan antara 
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masalah yang ada sumber pemecah masalah yang tepat 

dan dapat selesai dengan cepat. 

c) Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan 

perekonomian masyarakat harus bersifat demokratis. 

Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan 

perekonomian masyarakat lebih baik masyarakat 

tersebut dilibatkan langsung didalamnya. 

d)  Menghindari atau mencegah adanya dampak buruk dari 

usaha tersebut. Hal ini juga harus diperhatikan dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Sebaiknya dalam melakukan hal ini tidak menimbulkan 

dampak negative bagi masyarakat, tetapi sebaliknya 

dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat. 

Ekonomi masyarakat sesungguhnya adalah 

ungkapan dari demokrasi ekonomi ( economy democracy ) 

dengan pengacuan dalam pasal 33 tercantum dasar 

demokrasi ekonomi, para penyusun UUD 1945 secara resmi 

menggeser isu ekonomi rakyat (people economy) menjadi 

ekonomi yang kerakyatan (people centered economy). 

Sasaran utama dari ekonomi kerakyatan adalah 

dihapuskannya startifikasi status ekonomi masyarakat baik 

berdasarkan rasa tau suku bangsa, maupun dari modal atau 

tingkat penguasaan factor – factor produksi.
43

 

 

c.   Inikator Kesejahteraan 

  kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa 

indikator,  indikator kesejahteraan masyarakat merupakan 

suatu ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat 

dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Adapun beberapa 

indikator kesejahteraan masyarakat secara umum diantaranya: 

                                                             
43  Revrisond Baswir, Sistem Ekonomi Kerakyatan, disampaikan dalam 

seminar sehari mengenang wafatnya Bung Hatta, Ekonomi Kerakyatan, Pemikiran 
Hatta dan Kecenderungan dewasa ini, makalah yang dipersentasikan di gedung 

Auditorium Widya Graha UMS Surakarta tanggal 18 Maret 2000, h. 6.   
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a) Pendapatan  

Pendapatan adalah indikator yang dapat menggambarkan 

kesejahteraan masyarakat. Pendapatan merupakan 

penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari 

pendapatan kepala rumah tangga maupun anggota – anggota 

rumah tangga itu sendiri melalui hasul jerih payahnya. 

Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk 

kebutuhan konsumsi sehari-hari, kesehatan, pendidikan 

maupun kebutuhan lain yang bersifat material. Indikator 

pendapatan dibedakan menjadi 3 item yaitu: 

a. Tinggi > Rp.5.000.000 

b. Sedang Rp.1000.000 – Rp.5.000.000 

c. Rendah < Rp.1000.000 

a) Pendidikan 

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan 

yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan 

anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar 

anak cukup melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak 

bantuan dengan orang lain. 

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara 

untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

belajar. setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat 

yang dimiliki tanpa memandang status social, status 

ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi grafis. Menurut 

menteri pendidikan kategori dalam pendidikan standar 

kesejahteraan adalah wajib belajar 9 tahun. 

b) Perumahan 

Menurut badan pusat statistic (BPS) dikatakan perumahan 

yang dianggap sejahtera adalah tempat berlindung yang 

mempunyai dinding, lantai, dan atap yang baik. Bangunan 

yang dianggap kategori sejahtera adalah luas lantai 10 m 



 
 

41 

dan bagian terluas dari rumah bukan tanah, serta status 

penguasaan tempat tinggal milik sendiri. 

c) Kesehatan  

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari tubuh, jiwa, 

dan social yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara social ekonomi. Salah satu ukuran yang 

sering digunakan untuk membandingkan pembangunan 

sumber daya manusia atau Negara adalah Human 

Development Indekx (HID) atau Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Indeks tersebut merupakan indikator 

komposit yang terdiri dari indikator kesehatan ( umur 

harapan hidup waktu lahir ). 

Indikator kesehatan yang menjadi indikator kesejahteraan 

meliputi: 

1) Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum 

yaitu perkiraan kalori dan protein 2100 kkal/hari. 

2) Sandang, dinyatakan indikator pengeluaran rata – rata 

untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala. 

3) Kesehatan, dinyatakan dengan idikator pengeluaran rata – 

rata untuk menyediakan obat – obatan dirumah, ongkos 

dokter, perawatan termasuk obat – obatan.
44

 

 

Berdasarkan badan kependudukan dan keluarga 

berencana nasional (BKKBN), keluarga sejahtera adalah 

keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang 

sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan 

materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara 

anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan 

lingkungan (Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 52 

Tahun 2009). Kesejahteraan dapat diukur dengan beberapa 

                                                             
44 Badan Pusat Statistik (On-line), tersedia di: https://www.bps.go.id/ (10 

Oktober 2020).   
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indikator atau tahapan-tahapan kesejahteraan keluarga yaitu 

sebagai berikut: 

a. Tahapan keluarga pra sejahtera  (KPS) yaitu keluarga 

yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator keluarga 

sejahera I (KS I) atau indokator Kebutuhan Dasar 

Keluarga.  

b. Tahapan keluarga sejahtera I (KS I) yaitu keluarga yang 

mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I, tetapi tidak 

memenuhi salah satu dari 8 indikator keluarga sejahtera 

II atau indikator “kebutuhan psikologis”. 

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali atau 

lebih dalam sehari. 

2. Seluruh anggota mempunyai pakaian yang berbeda 

dirumah, bekerja, sekolah atau bepergian. 

3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap yang 

baik, lantai dan dinding yang baik. 

4. Bila anggota keluarga sakit bawa kesarana kesehatan. 

5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi kesara 

pelayanan alat kontrasepsi. 

6. Semua anak 7 sampai 15 tahun dalam keluarga 

bersekolah. 

c.  Tahapan Keluarga Sejahtera II ( KS II) yaitu keluarga 

yang mampu memenuhi 6 indikator tahapan KS I dan 8  

indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 

indikator keluarga sejahtera III (KS III), atau indikator 

kebutuhan pengembangan (developmental needs) dari 

keluarga. 

a) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan 

ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing 

– masing. 

b) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota 

keluarga makan daging, ikan dan telur. 
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c) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 

1 stel pakaian baru setahun. 

d) Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap 

pengguna rumah. 

e) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat 

sehingga dapat melaksankan tugas/fungsi masing – 

masing. 

f) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja 

untuk memperoleh penghasilan. 

g) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun 

bisa baca tulis huruf latin. 

h) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih 

menggunakan alat kontrasepsi. 

 

d. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) yaitu keluarga 

yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator 

tahapan KS I, 8 idikator KS II, dan 5 indikator KS III, 

tetapi tidak memenuhi salah satu dari indikator keluarga 

sejahtera III plus ( KS III PLUS) atau indikator 

“aktualisasi diri” (self esteem) keluarga. 

a) Keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan 

agama. 

b) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk 

uang dan barang. 

c) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang 

seminggu sekali dimanfaatkan untuk 

berkomunikasi. 

d) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat 

dilingkungan tempat tinggal. 

e) Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling 

kurang 1 kali perbulan. 
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f) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, 

radio, televise, atau majalah dan internet. 

 

e.  Keluarga Sejahtera III Plus ( KS III Plus) yaitu keluarga 

yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator 

tahapan KS I, 8 indikator KS II, 5 indikator KS III, serta 

2 indikator tahapan KS III Plus. 

a) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan 

sumbangan materil untuk kegiatan social. 

b) Ada anggota keluarga aktif sebagai pengurus 

perkumpulan social atau yayasan, instansi 

masyarakat.
45

 

 

 d. Tingktan Kesejahteraan Menurut Teori Pareto 

Kriteria yang paling banyak digunakan dalam 

menilai ekonomi kesejahteraan adalah pareto kriterian yang 

dikemukakan oleh ekonom kebangsaan italia bernama 

vilfredo pareto. Kriteria ini menyatakan bahwa suatu 

perubahan keadaan (eg.intervention) dikatak baik layak jika 

dengan perubahan tersebut ada (minimal satu) pihak yang 

diuntungkan dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pareto ceria 

adalah pareto impeorvement dan pareto efficient. Kedua hal 

tersebut akan mempengaruhi keputusan suatu kebijakan 

ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan pareto 

impeorvement ialah jika keputusan perubahan masih 

dimungkinkan menghasilkan minimal satu pihak yang better 

of tanpa membuat pihak lain worse off. Pareto efficient ialah 

sebuah kondisi dimana tidak memungkinkan lagi adanya 

perubahan yang dapat mengakibatkan pihak yang 

                                                             
45 Batasan dan Pengertian MDK (On-line), tersedia di: 

http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/batasanMDK.aspx (14 Oktober 2020)   
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diuntungkan (bettring off) tanpa menyebabkan pihak lain 

dirugikan (worsening off). 

 

Dalam teori mikro ada yang dikenal dengan teori 

pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan 

kesejahteraan yaitu: 

1) Pareto optimal 

Dalam tingkatan pareto optimal terjadinya peningkatan 

kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan 

mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain. 

2) Pareto non optimal 

Dalam tingkatan pareto non optimal terjadinya 

kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi 

kesejahteraan orang lain. 

3) Pareto superior 

Dalam tingkat pareto superior terjadinya 

peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi 

kesejahteraan tertinggi dari orang lain. 

 

Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi 

kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi 

pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah 

yang dapat dilakukan.
46

 

 

e.  Kesejahteraan Dalam Pandangan Ekonomi Islam 

Kesejahteraan adalah dapat terpenuhinya kebutuhan material 

spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan 

                                                             
46 Sukidin, Basrowi Perencanaan dan Strategi Pembangunan, 2017 hal 66   
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mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan 

keberfungsian socialnya.
47

 

 Kesejahteraan dalam pandangan islam adalah bukan hanya 

dinilai dengan ukuran non material seperti, terpenuhinya 

kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai – nilai moral, dan 

terwujudnya keharmonisan social. Dalam pandangan islam 

masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria: 

pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu 

masyarakat baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun 

kesehatan. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, 

jiwa, akal dan kehormatan manusia. Kesejahteraan dalam 

pandangan islam secara luas adalah dimana masyarakat bisa 

merasa nyaman dan damai menjalani kehidupan mereka sehari 

– hari.  

             Kesejateraan bisa dicapai dengan niat dan usaha dari 

individu atau kelompok itu sendiri dengan bekerja keras agar 

kebutuhan primer dan sekunder dalam keluarga maupun 

masyarakat dapat terpenuhi. Firman alloh swt dalam QS. Ar-

Ra‟ad ayat 11 

 

َ ًَل يَُغيُِّش َيا  ٌَّ ّللّاٰ ِ َۗاِ
ٍْ اَْيِش ّللّاٰ ٍْ َخْهفِٖه يَْحفَظُْىََٗه ِي ٍِ يََذْيِه َوِي ٍْْۢ تَْي نَٗه ُيَعقِّٰثٌد يِّ

ًءا فاََل َيَشدَّ نَٗه َِۚوَيا نَهُْى  ُ تِقَْىٍو ُسْىْۤ َْفُِسِهْىَۗ َواَِرآ اََساَد ّللّاٰ َ ً يَُغيُِّشْوا َيا تِا تِقَْىٍو َحرّٰ

الٍ  ٍْ وَّ ٍْ دُ ْوَِٖه ِي  يِّ

Arinya: “ Sesungguhnya Alloh tidak merubah keadaan 

sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada 

pada dari mereka sendiri.” 

 Penjelasan dari ayat diatas yaitu sesungguhnya alloh 

swt tidak merubah keadaan sesuatu kaum dari keadaan penuh 

nikmat dan kesehatan, sehingga mereka merubah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri dengan ketaatan kepada 

alloh swt. Maka alloh swt tidak mencabut kenikmatan yang 

                                                             
47 Miftakhul Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, (Cet. I, 

Yogyakarta: Pustaka  

Pelajar,2008), h. 73.   
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alloh berikan kepada hambanya sampai seseorang itu merubah 

kebaikan dan amal shalih mereka menjadi keburukan. 

 Menurut imam al ghazali kegiatan ekonomi sudah 

menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang telah 

ditetapkan oleh allah swt. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka 

kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia 

akan binasa. Selain itu Al- Ghazali juga merumuskan tiga 

alasan mengapa seorang harus melakukan aktivitas ekonomi, 

yaitu: pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup masing – 

masing. Kedua untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya 

dan keluarganya, dan yang ketiga untuk membantu orang lain 

yang sedang membutuhkan.
48

    

 Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan masyarakat 

(maslahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada 

pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: 

a) Agama (al-dien) 

b) Hidup atau jiwa (nafs) 

c) Keluarga dan keturunan (nasl) 

d) Harta atau kekayaan (maal) 

e) Intelek atau akal (aql) 

  

 Selanjutnya ia menitik beratkan bahwa sesuai 

tuntunan wahyu kebaikan dunia dan akhirat (maslahat al-din 

wa ad-dunya) merupakan tujuan agama. 

 Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi 

dari fungsi kesejahteraan social dalam kerangka sebuah 

hierarki utilitas individu dan social yang triparti melalui 

kebutuhan (daruriyat), kesenagan atau kenyamanan (hajaat) 

dan kemewahan (tahsiniat), kunci pemeliharaan dan lima 

tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, 

kebutuhan seperti makan, pakaian dan perumahan. Kelompok 

                                                             
48 Abu Hamid, Al-Ghazali. Al Mustashfa min Ilmi Al Ushul, Vol. 2, Madinah: 

Universitas Islam Madinah, h. 390.   
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kedua kebutuhan yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal 

yang tidak vital tetap dibutuhkan untuk menghilangkan 

kesukaran dalam hidup.
49

 

   Islam merupakan suatu berkat untuk 

kesejahteraan manusia yang mengantarkan hidup lebih baik 

kaya, menghargai kehidupan dan bukan lebih baik miskin, 

penuh dengan kesukaran atau penderitaan. Surat al- hadid ayat 

ke 20 merupakan rujukan bagi kesejahteraan masyarakat 

yaitu: 

 

ذَفَاُخٌشْۢ تَْيَُُكْى َوذََكاثٌُش فًِ  ِصْيَُحٌ وَّ نَْهٌى وَّ َْيَا نَِعٌة وَّ ا اْنَحٰيىجُ انذُّ ًَ َّ ا اََ ْىٓ ًُ اِْعهَ

ا  ثَِم َغْيٍث اَْعَجَة اْنُكفَّاَس ََثَاذُٗه ثُىَّ يَِهْيُج فَرَٰشىهُ ُيْصفَّشً ًَ اًْلَْيَىاِل َواًْلَْوًَلِدَۗ َك

 ِ ٍَ ّللّاٰ َيْغفَِشجٌ يِّ ِخَشِج َعَزاٌب َشِذْيٌذٌۙ وَّ ٌُ ُحطَاًياَۗ َوفًِ اًْلٰ ثُىَّ يَُكْى

َْيَآ اًِلَّ َيرَاُع اْنُغُشْوسِ  ٌٌ ََۗوَيا اْنَحٰيىجُ انذُّ  َوِسْضَىا

 

 Artinya: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia 

itu hanyalah permainan dan sendagurauan, perhiasan dan 

saling berbangga diantara kamu serta berlomba dalam 

kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan dan tanam – 

tanamannya mengagumkan para petani kemudian (tanaman) 

itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian 

menjadi hancur. Dan diakhirat (nanti) ada azab yang keras 

dan ampunan dari alloh serta keridhoannya. Dan kehidupan 

dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. 

 

Berkaitan dengan ayat diatas, al- wamardi bahwa 

orang orang jahiliyah dikenal sebagai masyarakat yang sering 

berlomba – lomba dalam hal kemewahan harta duniawi dan 

bersaing dalam hal jumlah anak yang dimiliknya, karena itu 

orang yang beriman dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam 

hal ketaatan dan keimanan kepada allah swt. Karena kita juga 

                                                             
49 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Depok: Pt Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 88 
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mengetahui bahwa berlomba lomba dalam hal kemewahan 

dunia dapat menjerumuskan  manusia dalam kesombongan 

kebinasaan, seperti yang dapat dalam surat At-Takasur ayat 1-

2 yang berbunyi 

   

 ََ قَاتِش ًَ ًٰ ُصْسذُُى ٱْن  أَْنهَٰىُكُى ٱنرََّكاثُُش َحرَّ

 Artinya bermegah – megahan telah melalaikan kamu, 

sampai kamu masuk kedalam kubur. 

 

   Penjelasan dari ayat diatas bahwasanya aspek aspek 

yang sering dijadikan indikator kesejahteraan, seperti tingkat 

pendapatan  (jumlah kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah 

anak), perumahan dan lainya, dapat menipu seseorang jika 

tidak dibarengi dengan pembangunan mental atau moral yang  

berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Dimana yang 

khawatirkan manusia akan terjebak dalam persaingan untuk 

kemewahan duniawi yang semua semuanya hedonistic dan 

materialistis, dengan demikian penanaman tauhid 

(pembentukan dan mental) merupakan indikator utama bagi 

kesejahteraan.
50

 

  Kesejahteraan dalam islam tidak hanya diukur 

terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya 

kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan 

spiritual. Sedangkan kebutuhan menurut islam adalah 

kebutuhan yang didasarkan oleh tiga kebutuhan dasar seperti 

yang diungkapkan oleh al-syatibi yaitu: 

1) Al-dharuriyyat (kebutuhan primer) 

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada 

untuk eksistensinya manusia atau dengan kata yang lain 

tidak sempurna kehidupan manusia jika tingkat kebutuhan 

ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat 

                                                             
50 Muslim Kara, “Pemikiran As-Syathibi Tentang Maslahah Dan 

Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, Vol. 2, No. 2, 2015. 
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manusia. Keperluan dan perlindungan al- dharuriyyat ini 

dalam buku fiqih termasuk as-syatibi, membagi menjadi 

lima hal yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan 

yang diperlukan untuk keselamatan agama, keselamatan 

jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan serta 

terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan 

seseorang dan perlindungan atas harta kekayaan yang 

dikuasai atau dimiliki seseorang. Kelima al-dharuriyyat 

tersebut adalah hal yang mutlak yang harus ada pada diri 

manusia, karena allah swt menyuruh manusia untuk 

melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaanya. 

Sebaliknya allah swt melarang melakukan perbuatan yang 

dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima 

al-dharuriyyat. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan 

atau mengekalkan lima unsur pokokitu adalah baik dan 

karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan 

yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokokitu 

adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. 

Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia. 

2) Al-hajiyat (kebutuhan sekunder) 

Kebutuhan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia yaitu 

sesuatau yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi 

tidak mencapai tingkat dharuriyyat. Seandainya kebutuhan 

ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan 

meniadakan merusak kehidupan itu sendiri. Namun 

demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan 

kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan 

dalam kehidupan mukalaf. 

3) Al-tahsiniyyat (kebutuhan tersier/perlengkapan) Kebutuhan 

tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada ketika 

terpenuhinya atau tercukupinya kebutuhan-kebutuhan 

seseorang baik lahir maupun batin. 
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D. Kerangka Pikir 

Keberhasilan pembangunan nasional sangat memerlukan 

dukungan penuh unsur – unsur masyarakat dan buka semata-mata 

merupakan tanggung jawab peerintah.tujuan pembangunan 

nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan 

nasional mencangkup semua aspek kehidupan termasuk kegiatan 

yang dilaksanakan dalam progam KB. 

Undang – undang 52 tahun 2009 tentang perkembangan 

kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai pelaksana 

progam keependudukan dan keluarga berencana menekan 

kewenangan BKBN untuk tidak memfokuskan pada masalah 

pengendalian penduduk saja namun masalah pembangunan 

keluarga berencana juga. Oleh karena itu pemerintah telah 

membuat kebijakan progam keluarga berencana atau kampong KB. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui 

progam KB. 

Implementasi merupakan salah satu tahapan yang sangat 

penting dalam struktur kebijakan dalam progam KB tersebut. 

Kebijakan – kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau 

rencana yang bagus yang tersimpan sangat rapi dalam arsip kalau 

tidak di implementasikan. Begitu juga dengan progam KB, progam 

ini harus diimplementasikan dengan baik melalui prosedur dan 

proses kebijakan secara keseluruhan agar dapat tercapai dan dilihat 

tingkat keberhasilannya. 
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