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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Problematika Penggunaan Alat Kontrasepsi

suntik 3 (tiga) bulan Pada Masyarakat Kec. Puuwatu Kota Kendari Ditinjau Dari

Hukum Islam”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi obyektif penggunaan alat kontrasepsi jenis suntik 3 (tiga) bulan

pada masyarakat Kecamatan Puuwatu, dari hasil penelitian kami banyak

informan mengalami, gangguan siklus haid, mudah lelah, kerontokan

rambut, rasa nyeri saat berhubungan intim, bahkan menurunkan kepadatan

tulang (Densitas), menimbulkan kekeringan pada vagina, serta menurunkan

libido (Gairah seksual).

2. Hukum penggunaan alat kontrasepsi jenis suntik 3 (tiga) bulan dalam Islam

atau melakukan ‘azl (coitus interruptus) dibolehkan dalam Islam. Cara ini

diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan Syariat, baik dalam motivasi

niat maupun teknis penggunaannya. Jika kontrasepsi ini dilakukan dengan

niat, tidak ingin memiliki anak, takut kelaparan dan kemiskinan. Tindakan

sengaja oleh penguasa agar sebuah ras atau kelompok tidak memiliki

keturunan, maka hal ini adalah haram. Sedangkan jika kontrasepsi ini

dilakukan karena, menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau isteri

mengidap suatu penyakit. Atau untuk mengatur jarak kelahiran anak dalam

keluarga, tidak mengapa dalam pandangan Islam. Dalam kondisi-kondisi

yang tidak memungkinkan seorang ibu hamil, alat kontrasepsi ini boleh
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digunakan apabila, dapat menyekat atau mencegah proses pembuahan sel

telur oleh sperma, tidak berbahaya, tidak memasukkan bahan kimiawi ke

dalam tubuh, dan tidak menghilangkan bagian organ tubuh.

B. Saran-saran

Setelah pembahasan tema skripsi ini, sesuai harapan penulis agar pikiran-

pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis

akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peneliti mengharapkan pelayanan penyuluh kesehatan kepada masyarakat

lebih dioptimalkan lagi. Terutama pengetahuan masyarakat tentang manfaat

dan akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan alat kontrasepsi jenis suntik 3

(tiga) bulan. Juga mengoptimalkan peranan tokoh masyarakat dan tokoh

agama dalam memberikan pendidikan tentang alat kontrasepsi yang bisa

mengedukasi masyarakat sehingga kualitas pemahamannya semakin baik,

dan menjadikan masyarakat lebih yakin dalam menggunakan alat

kontrasepsi ini.

2. Diharapkan agar penelitian tentang penggunaan alat kontrasepsi jenis suntik

3 (tiga) bulan, dapat meningkatkan pengalaman serta pengetahuan

peoblematika penggunaan alat-alat kontrasepsi. Sekaligus motivasi bagi

dunia kesehatan, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, dalam

bersama-sama mencapai tujuan Program KB (Keluarga Berencana) yang

syar’i.
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