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BAB III

METODE PENILITIAN

Metode (manhaj) artinya : jalan yang terang. Disebut juga minhaj. Dalam Al-

Quran surat Al-Maidah Ayat 48 disebutkan :

َوِمْنهاجاً ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة 
“Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan minhaj (jalan terang)

(Q.S. 5:48 )

Menurut Ibnu Abbas r.a kata syir’ah (aturan) dalam ayat diatas berarti semua

yang dibawa oleh Al-Quran. Sedangkan “minhaj” (jalan yang terang) ialah apa yang

dibawa oleh sunnah. Metode juga berarti cara. Jadi metode riset ialah cara meneliti.

Setiap metode berdiri atas dasar induksi, yaitu mengamati bagian-bagian sesuatu atau

kasus-kasus tertentu untuk sampai pada kesimpulan yang umum.

15

A. Jenis Penelitian

Penelitian ialah praktek mengumpulkan, mengklassifikasi, mengolah

dan menganalisa data dari suatu fenomena atau kasus untuk mendapatkan

hakikat suatu problem atau kasus, serta cara-cara penyelesaian yang tepat atas

kasus itu. Itulah pengertian umum penelitian. Jika penelitian diartikan sebagai

penyelidikan, maknanya adalah : memeriksa sejumlah fenomena secara

sistematis, dengan maksud untuk menjelaskan atau memahaminya. Atau

15 Ali Abdul Halim Mahmud, Metode Riset Islami. Jakarta : Usamah Press 1992. Hal. 12.
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memeriksa suatu keadaan yang tidak jelas, untuk menyingkap gejala-gejala

yang terkandung di dalamnya.16

Sedangkan problema itu sendiri terdiri dari sejumlah peristiwa yang

semrawut, kabur dan sulit dipecahkan sebelum diketahui sebab-sebabnya dan

cara-cara menganalisisnya untuk sampai kepada suatu penyelesaian.17

Ditinjau berdasarkan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini

termasuk jenis penelitian agama, karena tema yang dibahas seputar al-Qur’an

yang merupakan kalam atau firman Allah SWT.

Adapun ditinjau berdasarkan  tempat penelitian, maka penelitian ini

dikelompokkan dalam  penelitian kepustakaan (library reseach) dengan jalan

meneliti dan membaca karya-karya yang mempunyai relevansi dengan kajian

yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

16 Ibid. Hal.13
17 Ibid
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B. Sumber  Data

Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian kepustakaan (library

risearch). Oleh karena itu, data-datanya bersumber dari dokumen,  seperti

buku, jurnal artikel  dan sejenisnya.  Sumber data dalam penelitian ini dibagi

menjadi dua: yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer berasal  dari  buku-buku tafsir baik tafsir

klasik maupun tafsir kontemporer dan hadis beserta kitab syarahnya.

Diantara kitab tafsir adalah : seperti : Jami’ul Bayan Fi Ta’wil Ayat Al-

Qur’an kaya At-Thabari, Tafsir Al-Qur’anul Al-‘Azim Karya Ibnu Katsir,

At-Tafsir Al-Kabir Karya Al-Fakhru Al-Razi, Tafsir Al-Munir Aqidah,

Syari’ah, Manhaj, karya Az-Zuhaily, Al-maraghi karya Al-Marahgi, dan

kitab tafsir lainnya. Adapun kitab hadis : kitab hadis at-Tis’ah beserta

syarahnya.

2. Data Skunder

Adapun  data sekundernya  bersumber  dari  buku-buku,

manuskrip yang mengkaji tentang fenomena kelainan seksual (syudzuz al-

jinsiyyah) beserta hukum-hukumnya dalam pandangan ulama, yang

dilakukan oleh para penulis dan peneliti sebelumnya, Penyimpangan

Seksual pada anak karya Adnan Hasan, Anakku bertanya tentang LGBT

karya Sinyo, LGBT di Indonesia perkembangan dan solusinya  karya

Adian Husaini dan buku lainnya.
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C. Teknis Analisa Data

Metode yang dipilih untuk penelitian ini adalah metode mawdhu’i,

Karena menurut hemat penulis metode inilah yang paling tepat, untuk

mengkaji konsep-konsep Al-Qur’an dan hadis tentang suatu masalah , bila

mengharapkan hasil yang utuh dan komprehensif.

Metode mawdhu’i diaplikasikan dengan cara menghimpun dan

mengelompokkan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan syudzuz al-

jinsiyyah, Setelah ayat-ayat tersebut dikelompokkan, maka disusunlah

pembahasan dalam satu kerangka  yang sempurna. Serta mengumpulkan data

seperti penafsiran para mufassir dan penjelasan para muhaddis tentang makna

hadis-hadis.

Adapun langkah yang akan peneliti lakukan dalam pembahasan

meliputi berikut ini:

1. Mencari ayat-ayat  yang berkaitan tentang syudzuz al-jinsiyyah

2. Mencari hadis-hadis yang berkaitan tentang syudzuz al-jinsiyyah

3. Melihat penafsiran para ulama tafsir terkait ayat-ayat syudzuz al-jinsiyyah

4. Melihat penjelasan para ulama hadis terkait hadis-hadis tentang syudzuz

al-jinsiyyah

5. Menjelaskan macam-macam penyimpangan seksual.

6. Menjelaskan pencegahan penyimpangan seksual menurut Al-Quran dan

Hadis.
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Dalam mencari kata syudzuz al-jinsiyyah dalam al-Qur’an penulis

tidak menemukan kata tersebut, akan tetapi penulis menemukan tema syudzuz

al-jinsiyyah dalam Al-Quran dengan menggunakan kitab Mu’jam al-

Maudhu’i li Ayatil Qur’an karya Subhi Abdur-Ra’uf. Dalam kitab tersebut

penulis menemukan tema Al-Fahisyah dan Syudzuz al-Jinsii. Adapun ayat-

ayatnya adalah sebagai berikut18 :

1 An-Nisa’ ayat 15-16 ِيت يَْأِتَني اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ  َوالالَّ
وا َفَأْمِسُكوُهنَّ ِيف اْلبـُُيوِت َحىتَّ أَْربـََعًة ِمْنُكْم فَِإْن َشِهدُ 

) َواللََّذاِن 15يـَتَـَوفَّاُهنَّ اْلَمْوُت َأْو َجيَْعَل اللَُّه َهلُنَّ َسِبيًال (
ُهَما ِإنَّ  َا ِمْنُكْم َفآُذوُمهَا فَِإْن تَابَا َوَأْصَلَحا فََأْعرُِضوا َعنـْ ِ يَْأتَِيا

)16اللََّه َكاَن تـَوَّابًا َرِحيًما (
di antara manusia ada yang mengatakan:
"Kami beriman kepada Allah dan hari
kemudian, pada hal mereka itu Sesungguhnya
bukan orang-orang yang beriman.
mereka hendak menipu Allah dan orang-orang
yang beriman, Padahal mereka hanya menipu
dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.
.

2 An-Nisa’ ayat 22-24 َوَال تـَْنِكُحوا َما َنَكَح آبَاؤُُكْم ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَُّه  
) ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم 22َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسِبيًال (

أُمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاَالُتُكْم َوبـََناُت 
ِيت أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم اْألَِخ َوبـََناتُ  اْألُْخِت َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ

ِيت ِيف ُحُجورُِكْم  ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمََّهاُت ِنَساِئُكْم َوَربَائُِبُكُم الالَّ
ِيت َدَخْلُتْم ِِنَّ فَِإْن ملَْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم ِِنَّ  ِمْن ِنَساِئُكُم الالَّ

َعَلْيُكْم َوَحَالِئُل أَبـَْناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصَالِبُكْم َوَأْن َفَال ُجَناَح 

18 Subhi Abdrurra’uf, al-Mu’jam al-Maudhu’i li ayati al-Qur’an al-Karim. Kairo : Darul
Fadhilah 1990.  hal.633-639.
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َجتَْمُعوا بـَْنيَ اْألُْختَـْنيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفوًرا 
) َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت 23َرِحيًما (

َلْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن أَْميَانُُكْم ِكَتاَب اللَِّه عَ 
َر ُمَساِفِحَني َفَما اْسَتْمتَـْعُتْم ِبِه  تـَْبتَـُغوا بَِأْمَواِلُكْم ُحمِْصِنَني َغيـْ
ُهنَّ َفآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ َفرِيَضًة َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما  ِمنـْ

ِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما تـَرَاَضْيُتْم بِِه ِمْن بـَْعِد اْلَفرِيضَ 
)24(

dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang
telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada
masa yang telah lampau. Sesungguhnya
perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan
seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu;
anak-anakmu yang perempuan; saudara-
saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara
ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;
saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu
isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah
kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur
dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan),
Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan
(dalam perkawinan) dua perempuan yang
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada
masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita
yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu
miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan
Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian
(yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu
untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka
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isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri)
di antara mereka, berikanlah kepada mereka
maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu
kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu
terhadap sesuatu yang kamu telah saling
merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana.

3 Al-Ma’idah ayat 5 اْليَـْوَم أُِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ 
َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َهلُْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت 
َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم ِإَذا 
َر ُمَساِفِحَني َوَال ُمتَِّخِذي  آتـَْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ُحمِْصِنَني َغيـْ

ميَ  اِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِيف اْآلِخَرِة َأْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر بِاْإلِ
)5ِمَن اْخلَاِسرِيَن (

pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-
baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang
diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan
kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan
mangawini) wanita yang menjaga kehormatan
diantara wanita-wanita yang beriman dan
wanita-wanita yang menjaga kehormatan di
antara orang-orang yang diberi Al kitab
sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas
kawin mereka dengan maksud menikahinya,
tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)
menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa
yang kafir sesudah beriman (tidak menerima
hukum-hukum Islam) Maka hapuslah
amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk
orang-orang merugi.

4 Al-An’am ayat  151 تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا ُقْل 
َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوَال تـَْقتـُُلوا أَْوَالدَُكْم ِمْن ِإْمَالٍق َحنُْن 
َها َوَما َبَطَن  نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوَال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َوَال 
)151َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلوَن (

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang
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diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu:
janganlah kamu mempersekutukan sesuatu
dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua
orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh
anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami
akan memberi rezki kepadamu dan kepada
mereka, dan janganlah kamu mendekati
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang
nampak di antaranya maupun yang
tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang
benar[518]". demikian itu yang diperintahkan
kepadamu supaya kamu memahami(nya).

5 Al-A’raf ayat  28-33 َا َوِإَذا فـََعُلوا  َها آبَاَءنَا َواللَُّه أََمَرنَا ِ فَاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدنَا َعَليـْ
ُقْل ِإنَّ اللََّه َال يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء أَتـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما َال 

) ُقْل أََمَر َريبِّ بِاْلِقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد  28تـَْعَلُموَن (
يَن َكَما َبَدَأُكْم تـَُعوُدوَن ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدعُ  وُه ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

) َفرِيًقا َهَدى َوَفرِيًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضََّالَلُة ِإنـَُّهُم اختََُّذوا 29(
الشََّياِطَني أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُمْهَتُدوَن 

ُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا يَاَبِين آَدَم ُخُذوا زِيَنتَ )30(
) ُقْل َمْن 31َواْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفَني (

َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَِّيت َأْخرََج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهَي 
نـَْيا خَ  اِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك لِلَِّذيَن آَمُنوا ِيف اْحلََياِة الدُّ
َا َحرََّم َريبَِّ 32نـَُفصُِّل اْآليَاِت لَِقْوٍم يـَْعَلُموَن ( ) ُقْل ِإمنَّ

ْمثَ َواْلبَـْغَي بَِغْريِ احلَْقِّ  َها َوَما َبَطَن َواْإلِ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ
طَانًا َوَأْن تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه َوَأْن ُتْشرُِكوا بِاللَِّه َما ملَْ يـُنَـزِّْل ِبِه ُسلْ 

)33َما َال تـَْعَلُموَن (
dan apabila mereka melakukan perbuatan keji,
mereka berkata: "Kami mendapati nenek
moyang Kami mengerjakan yang demikian itu,
dan Allah menyuruh Kami mengerjakannya."
Katakanlah: "Sesungguhnya Allah tidak
menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji."



25

mengapa kamu mengada-adakan terhadap
Allah apa yang tidak kamu ketahui?
Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan
keadilan". dan (katakanlah): "Luruskanlah
muka (diri)mu di Setiap sembahyang dan
sembahlah Allah dengan mengikhlaskan
ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia
telah menciptakan kamu pada permulaan
(demikian pulalah kamu akan kembali
kepadaNya)".
sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian
lagi telah pasti kesesatan bagi mereka.
Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-
syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan
mereka mengira bahwa mereka mendapat
petunjuk.
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang
indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan
minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan.
Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan

perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-
Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa
pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?"
Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi
orang-orang yang beriman dalam kehidupan
dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari
kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-
ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan
perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun
yang tersembunyi, dan perbuatan dosa,
melanggar hak manusia tanpa alasan yang
benar, (mengharamkan) mempersekutukan
Allah dengan sesuatu yang Allah tidak
menurunkan hujjah untuk itu dan
(mengharamkan) mengada-adakan terhadap
Allah apa yang tidak kamu ketahui."

6 Al-A’raf ayat  80-81 َا ِمْن َوُلوطًا ِإْذ قَاَل لِقَ  ْوِمِه أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَـَقُكْم ِ
) ِإنَُّكْم لََتْأتُوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن 80َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمَني (

)81ُدوِن النَِّساِء َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم ُمْسرُِفوَن (
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dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada
kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata
kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan
perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah
dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini)
sebelummu?"
Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk
melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan
kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum
yang melampaui batas.

7 Hud ayat 78-79 َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيَء ِِْم َوَضاَق ِِْم َذْرًعا َوقَاَل 
) َوَجاَءُه قـَْوُمُه يـُْهَرُعوَن إِلَْيِه َوِمْن قـَْبُل  77َهَذا يـَْوٌم َعِصيٌب (

السَّيَِّئاِت قَاَل يَاقـَْوِم َهُؤَالِء بـََناِيت ُهنَّ َأْطَهُر َكانُوا يـَْعَمُلوَن 
َلُكْم فَاتـَُّقوا اللََّه َوَال ُختُْزوِن ِيف َضْيِفي أَلَْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل 

) قَاُلوا َلَقْد َعِلْمَت َما لََنا ِيف بـََناِتَك ِمْن َحقٍّ 78َرِشيٌد (
)79َوِإنََّك لَتَـْعَلُم َما نُرِيُد (

dan datanglah kepadanya kaumnya dengan
bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu
melakukan perbuatan-perbuatan yang
keji[730]. Luth berkata: "Hai kaumku, Inilah
puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu,
Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah
kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku
ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang
berakal?"
mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah

tahu bahwa Kami tidak mempunyai
keinginan[731] terhadap puteri-puterimu; dan
Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang
sebenarnya Kami kehendaki."

8 Yusuf ayat 23-24 َورَاَوَدْتُه الَِّيت ُهَو ِيف بـَْيِتَها َعْن نـَْفِسِه َوَغلََّقِت اْألَبـَْواَب َوقَاَلْت 
َهْيَت َلَك قَاَل َمَعاَذ اللَِّه ِإنَُّه َريبِّ َأْحَسَن َمثْـَواَي ِإنَُّه َال يـُْفِلُح 

َا َلْوَال َأْن َرَأى بـُْرَهاَن ) َوَلَقْد َمهَّ 23الظَّاِلُموَن ( ْت ِبِه َوَهمَّ ِ
َربِِّه َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا 

)24اْلُمْخَلِصَني (
dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di
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rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan
dirinya (kepadanya) dan Dia menutup pintu-
pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini." Yusuf
berkata: "Aku berlindung kepada Allah,
sungguh tuanku telah memperlakukan aku
dengan baik." Sesungguhnya orang-orang yang
zalim tiada akan beruntung.
Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud

(melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan
Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan
wanita itu andaikata Dia tidak melihat tanda
(dari) Tuhannya[750]. Demikianlah, agar Kami
memalingkan dari padanya kemungkaran dan
kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu Termasuk
hamba-hamba Kami yang terpilih.

9 An-Nahl ayat 90 ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـَْهى  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ
َتذَكَُّروَن َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم 

)90(
10 Al-Isra’ ayat 32 )32َوَال تـَْقَربُوا الزِّنَا ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًال (

dan janganlah kamu mendekati zina;
Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan
yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

11 Al-Anbiya’ ayat 74 َناُه ِمَن اْلَقْريَِة الَِّيت َكاَنْت  َناُه ُحْكًما َوِعْلًما َوَجنَّيـْ َوُلوطًا آتـَيـْ
)74تـَْعَمُل اْخلََباِئَث ِإنـَُّهْم َكانُوا قـَْوَم َسْوٍء فَاِسِقَني (

dan kepada Luth, Kami telah berikan Hikmah
dan ilmu, dan telah Kami selamatkan Dia dari
(azab yang telah menimpa penduduk) kota yang
mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya
mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik,

12 Al-Mu’minun ayat 7 )7َفَمِن ابـْتَـَغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن (
Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka
mereka Itulah orang-orang yang melampaui
batas.

13 An-Nur ayat 2-3 ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوَال  الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
تَْأُخْذُكْم َِِما رَْأَفٌة ِيف ِديِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم 

َال ) الزَّاِين 2اْآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنَني (
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يـَْنِكُح ِإالَّ زَانَِيًة َأْو ُمْشرَِكًة َوالزَّانَِيُة َال يـَْنِكُحَها ِإالَّ زَاٍن َأْو 
)3ُمْشرٌِك َوُحرَِّم َذِلَك َعَلى اْلُمْؤِمِنَني (

perempuan yang berzina dan laki-laki yang
berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari
keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh
sekumpulan orang-orang yang beriman.
laki-laki yang berzina tidak mengawini
melainkan perempuan yang berzina, atau
perempuan yang musyrik; dan perempuan yang
berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki
yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang
demikian itu diharamkan atas oran-orang yang
mukmin.

14 Al-Furqan ayat 68-69 َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَهلًا آَخَر َوَال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّيت 
َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق أَثَاًما 

َخيُْلْد ِفيِه ُمَهانًا ) ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة وَ 68(
)69(

dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan
yang lain beserta Allah dan tidak membunuh
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)
kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak
berzina, barang siapa yang melakukan yang
demikian itu, niscaya Dia mendapat
(pembalasan) dosa(nya),
(yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya
pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam
azab itu, dalam Keadaan terhina,

15 As-Syu’ara’ ayat 165-166 َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم ) 165أَتَْأتُوَن الذُّْكرَاَن ِمَن اْلَعاَلِمَني (
)166َربُُّكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم َبْل أَنـُْتْم قـَْوٌم َعاُدوَن (

mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di
antara manusia,
dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang

dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu
adalah orang-orang yang melampaui batas".
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16 An-Naml ayat 54 )54َوُلوطًا ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه أَتَْأتُوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنـُْتْم تـُْبِصُروَن (
dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata
kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan
perbuatan fahisyah itu sedang kamu
memperlihatkan(nya)?"

17 An-Naml ayat 56 َفَما َكاَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإالَّ َأْن قَاُلوا َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط ِمْن 
)56ْم أُنَاٌس يـََتَطهَُّروَن (قـَْريَِتُكْم ِإنـَّهُ 

Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan
mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya
dari negerimu; karena Sesungguhnya mereka
itu orang-orang yang (menda'wakan dirinya)
bersih.

18 Al-Ankabut ayat 28-29 َا َوُلوطًا ِإْذ  قَاَل ِلَقْوِمِه ِإنَُّكْم لََتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَـَقُكْم ِ
) أَئِنَُّكْم لََتْأتُوَن الرَِّجاَل 28ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِمَني (

َوتـَْقطَُعوَن السَِّبيَل َوتَْأتُوَن ِيف نَاِديُكُم اْلُمْنَكَر َفَما َكاَن 
اْئِتَنا ِبَعَذاِب اللَِّه ِإْن ُكْنَت ِمَن َجَواَب قـَْوِمِه ِإالَّ َأْن قَاُلوا

)29الصَّاِدِقَني (
dan (ingatlah) ketika Luth berkata pepada
kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar
mengerjakan perbuatan yang Amat keji yang
belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari
umat-umat sebelum kamu".
Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi
laki-laki, menyamun dan mengerjakan
kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?
Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya
mengatakan: "Datangkanlah kepada Kami azab
Allah, jika kamu Termasuk orang-orang yang
benar".

19 Al-Ahzab ayat 30 يَاِنَساَء النَِّيبِّ َمْن يَْأِت ِمْنُكنَّ بَِفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة ُيَضاَعْف َهلَا 
)30اْلَعَذاُب ِضْعَفْنيِ وََكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسريًا (

Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu
yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata,
niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada
mereka dua kali lipat. dan adalah yang
demikian itu mudah bagi Allah.
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20 Al-Qamar ayat 37 َوَلَقْد رَاَوُدوُه َعْن َضْيِفِه َفَطَمْسَنا أَْعيـُنَـُهْم َفُذوُقوا َعَذاِيب َونُُذِر 
)37(

dan Sesungguhnya mereka telah membujuknya
(agar menyerahkan) tamnuya (kepada mereka),
lalu Kami butakan mata mereka, Maka
rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-
Ku.

21 Al-Mumtahanah ayat 12 َلى َأْن َال يَاأَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت يـَُبايِْعَنَك عَ 
ُيْشرِْكَن بِاللَِّه َشْيًئا َوَال َيْسرِْقَن َوَال يـَْزِنَني َوَال يـَْقتـُْلَن أَْوَالَدُهنَّ 
َوَال يَْأِتَني بِبـُْهَتاٍن يـَْفَرتِيَنُه بـَْنيَ أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َوَال يـَْعِصيَنَك 

لََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم ِيف َمْعُروٍف فـََبايِْعُهنَّ َواْستَـْغِفْر َهلُنَّ ال
)12(

Hai Nabi, apabila datang kepadamu
perempuan-perempuan yang beriman untuk
Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada
akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri,
tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-
anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka
ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan
tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang
baik, Maka terimalah janji setia mereka dan
mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk
mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang.

22 At-Talaq ayat 1 ِِنَّ َوَأْحُصوا  يَاأَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ
َة َواتـَُّقوا اللََّه َربَُّكْم َال ُختْرُِجوُهنَّ ِمْن بـُُيوِِنَّ َوَال َخيُْرْجَن  اْلِعدَّ

ُمبَـيـَِّنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن يـَتَـَعدَّ ِإالَّ َأْن يَْأِتَني ِبَفاِحَشةٍ 
ُحُدوَد اللَِّه فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه َال َتْدرِي َلَعلَّ اللََّه ُحيِْدُث بـَْعَد 

)1َذِلَك أَْمرًا (
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-
isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan
mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah
waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah
Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka
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dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan
perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah
hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia
telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
kamu tidak mengetahui barangkali Allah
Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

23 Al-Ma’arij ayat 29-31 ) ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم َأْو 29اِفظُوَن (َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم حَ 
ُر َمُلوِمَني ( ) َفَمِن ابـْتَـَغى 30َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم فَِإنـَُّهْم َغيـْ

)31َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن (
dan orang-orang yang memelihara
kemaluannya,
kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau

budak-budak yang mereka miliki, Maka
Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada
tercela.
Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka
mereka Itulah orang-orang yang melampaui
batas.
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