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ABSTRAK 

 

Khoirul Bariyah, Konsep Menjaga Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur’ān 

(Studi Penafsiran Tematik Kontekstual), masalah yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah: 1. Bagaimana konsep menjaga kesehatan reproduksi menurut Al-Qur’an. 2. 

Bagaimana penafsiran kontekstual atas Ayat-ayat tentang kesehatan reproduksi? . 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ayat-ayat al-Qur’ān yang berhubungan 

dengan kesehatan reproduksi, serta penjelasan penafsiran yang kontekstual dari para 

mufassir, sehingga dapat diketahui bahwa al-Qur’ān memang memperhatikan terhadap 

kesehatahan reproduksi. 

Penelitian ini dilakukan karena banyak yang belum mengetahui bahwa dalam 

al-Qur’ān telah lama membahas tentang kesehatan reproduksi sebelum para ilmuan 

tentang kesehatan menelitinya. Konsep yang ada didalam al-Qur’ān ada empat, yaitu: 

etika berhubungan seksual, larangan ber-KB dengan alat kontrasepsi, problem-problem 

kehamilan dan melahirkan, serta larangan berzina. Semua konsep tersebut di ambil dari 

al-Qur’ān dan dari penjelasan dari penafsiran yang kontekstual dari para mufassir. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para mufassir mempunyai 

pemahaman yang berkaitan dengan ilmu kesehatan, seperti dalam surat al-Baqarah: 

222 yang membahas tentang larangan benggauli istri ketika haid, apabila seorang 

suami melakukan hubungan seksual ketika istrinya sedang haid, akan mengakibatkan 

Sakit pada alat-alat peranakan perempuan, masuknya elemen haid kedalam anggota 

fital laki-laki akan menyebabkan kencing nanah. Allah melarang untuk homoseksual 

yaitu berhubungan dengan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, seperti dalam surat 

asy-Syu’ara’: 165-166. Akibat dari perbuatan tersebut adalah penyakit AIDS. Problem 

disaat masa kehamilan dan proses melahirkan, seperti yang terdapat dalam surat al-

Ahqof: 15, bahwa sang ibu mengandungnya dengan susah payah, sambil mengalami 

aneka kesulitan bermula dari mengidam, dengan aneka gangguan fisik dan psikis, dan 

melahirkannya dengan susah payah setelah berlalu masa kehamilan. Dalam surat al-

An’am: 151. Dalam penafsiran dijelaskan bahwa ayat ini berhubungan dengan adanya 

gagasan baru dari dunia modern, yaitu tentang “Keluarga Berencana.” Program KB 

tersebut pastilah menggunakan alat atau obat, yang disebut kontrasepsi, sedangkan alat 

atau obat-obat tersebut dapat merusak pada kesehatan fisik maupun psikis. Dalam surat 

al-Isra’: 32. Menjelaskan berzina adalah perbuatan yang buruk dan nyata yang 

menimbulkan keruskan, diataranya adalah Timbulnya penyakit-penyakit yang amat 

berbahaya seperti sifilis dan gonore. Percampuran dan kekacauan nasab.  
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