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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum,

pertama sumber hukum yang bersifat naqliy dan sumber hukum yang bersifat

aqliy. Sumber hukum naqliy ialah Al-Qur’an dan As-Sunnah, sedangkan sumber

hukum aqliy ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah

pikir dengan beragam metodenya1.

Setiap muslim pasti membutuhkan fiqih (ilmu tentang hukum syari’at).

Fiqih merupakan referensi fundamental dalam kehidupan beragama, untuk

mengetahui hukum sah dan batal, benar dan salah, dan juga sebagai jaminan

diterimanya amal baik untuk menggapai keridhaan Allah SWT.

Mempelajari ilmu syari’at dan mengajarkannya merupakan kewajiban bagi

setiap mukallaf (muslim yang baligh dan berakal sehat), sebagaimana difirmankan

oleh Allah SWT dalam al-Quran surat At-Taubah (9): 122,














1 Abd. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia),
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 2.
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“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan
untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah
kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Terkadang al-Quran membawa hukum yang bersifat global dan terkadang

membawa hukum yang bersifat terperinci. Berkenaan dengan shalat, ajakan al-

Quran terhadap shalat bersifat global. Di sinilah muncul peranan sunnah yang

menjelaskan mengenai jumlah shalat, tata cara pelaksanaan shalat, waktunya, dan

lain-lain yang bersifat terperinci.

Demikian pula yang berkenaan dengan wudhu, ada beberapa sunnah yang

diambil dari Nabi; yaitu tentang membasuh anggota wudhu tiga kali, memasukkan

air ke lubang hidung, berkumur-kumur, memakai siwak, dan lain-lain2.

Kaum muslimin sepakat bahwa bersuci dalam syari’at Islam ada dua yakni

bersuci dari hadats dan bersuci dari najis. Mereka sepakat bahwa suci dari hadats

ada tiga macam yakni wudhu, mandi, dan tayamum sebagai pengganti keduanya3.

Wudhu secara bahasa, dibaca dengan fathah huruf waw artinya air (َوُضؤَ )

yang digunakan untuk berwudhu, yang kata asalnya al-wadha’ah, artinya bersih4.

Wudhu secara istilah syara’ adalah kegiatan kebersihan yang khusus, atau

perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus5. Perbuatan

tersebut adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala

2 Syekh Hilmi Al-Khuly, Misteri Dahsyatnya Gerakan Shalat, (Jakarta: Tuhfa Media,
2010), h. 31.

3 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 1,
h. 5.

4 Su’ad Ibrahim Shalih, Fiqh Ibadah Wanita, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 90.

5 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani
dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid 1, h. 298.
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(rambut kepala), dan membasuh kedua kaki. Defenisi wudhu yang lebih jelas

adalah menggunakan air yang suci pada empat anggota badan (yaitu seperti yang

telah disebutkan di atas) dengan cara-cara tertentu yang telah ditentukan oleh

syara’. Hukum asal wudhu (yang diniatkan untuk dugunakan melaksanakan

shalat) adalah fardhu, karena ia merupakan syarat sah shalat6.

Wudhu disyari’atkan oleh Allah SWT berdasarkan Al-qur’an, sunnah dan

ijma’.

1. Dalil dari Alquran adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5):

6,












“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan
shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan
sapulah kepalamu, dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”.

2. Dalil dari sunnah antara lain adalah sabda Nabi SAW,

أَ. قَاَل أَبُ  ْو ھَُرْیَرةَ یَقُْوُل : قَاَل َرُسْوُل هللاِ ص.م : َال تُْقبَُل َصَالةُ َمْن أَْحَدَث َحتَّى یَتََوضَّ

.7َرُجٌل ِمْن َحْضَرَمْوَت : َما اْلَحَدُث یَا أَبَا ھَُرْیَرةَ ؟ قَاَل : فَُساٌء أَْو ُضَراطٌ 

“Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah diterima
shalat orang yang berhadats sehingga ia berwudhu”. Seorang laki-laki
dari Hadramaut bertanya, “Apakah hadats itu wahai Abu Hurairah?” Ia

6 Ibid.

7 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), h. 343.
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menjawab, “Kentut yang tidak berbunyi atau kentut yang berbunyi”.
(HR. Bukhari)

3. Sedangkan dari segi ijma’, tidak ada seorang kaum muslimin pun yang

berbeda pendapat dalam hal ini, andaikan ada perbedaan pastilah akan

sampai sampai kepada kita, karena biasanya begitu. Seseorang yang wajib

melakukan thaharah kecil adalah seseorang yang sudah baligh dan berakal.

Hal ini berdasarkan sunnah dan ijma’8.

Rukun wudhu yang disepakati oleh semua ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Membasuh muka, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah

(5): 6,






“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan
shalat, maka basuhlah wajahmu”.

2. Membasuh kedua tangan hingga ke siku, berdasarkan firman Allah SWT

dalam surat Al-Maidah (5): 6,




“Dan tanganmu sampai ke siku”.

3. Mengusap kepala, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah (5): 6,



“Dan usaplah kepalamu”.

8 Su’ad Ibrahim Shalih, op.cit., h. 91.
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4. Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki, hal ini berdasarkan firman

Allah SWT surat Al-Maidah (5): 6,




“Dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki”.
Di antara yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan.

Menurut jumhur ulama, wudhu menjadi batal karena menyentuh kemaluan9.

Jumhur ulama berhujjah dengan berdasarkan kepada beberapa hadits, di

antaranya adalah:

أَ  .10َعْن بُْسَرةَ بِْنِت َصْفَواَن, أَنَّ النَّبِيَّ ص.م , قَاَل: َمْن َمسَّ َذَكَرهُ فََال یَُصلِّ َحتَّى یَتََوضَّ

“Dari Busrah binti Shafwan, bahwa Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa
menyentuh dzakarnya (kemaluannya), maka janganlah shalat hingga ia
berwudhu”. (HR. Tirmidzi)

Hadits yang lain,

 ِ إَِذا أَْفَضى أََحُدُكْم بِیَِدِه إِلَى فَْرِجِھ « -صلى هللا علیھ وسلم- َعْن أَبِى ھَُرْیَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ

الَِة َحتَّى الَ یَُكوَن  أْ ُوُضوَءهُ لِلصَّ .11»بَْینَھُ َوبَْینَھُ ِحَجاٌب َوالَ ِسْتٌر فَْلیَتََوضَّ

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila
salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangannya,
tidak ada di antaranya penghalang dan juga tidak ada tabir, maka
hendaklah ia berwudhu sebagaimana wudhunya untuk shalat”. (HR.
Daruquthni)

Hadits yang lain,

9Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 360.

10 Muhammad bin Isa bin Surah at-Turmudzi, Sunan at-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Fikr,
1994), juz 1, h. 141.

11 Ali bin Umar ad-Daruquthni, Sunan ad-Daruquthni, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), juz 1, h.
111.
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أَْخبََرْتنِْي بُْسَرةُ بِْنُت َصْفَواَن, أَنَّھَا َسِمَعْت َرُسْوَل هللاِ ص.م یَقُْوُل: إَِذا َمسَّ أََحُدُكْم َذَكَرهُ, 

.12أْ فَْلیَتََوضَّ 

“Busrah binti Shafwan mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah
SAW bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian menyentuh
kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu”. (HR. Nasa’i)

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan tidaklah

membatalkan wudhu. Hal ini terdapat dalam kitab Al-Mabsuth,

13)( َوَكَذلَِك إْن َمسَّ َذَكَرهُ بَْعَد اْلُوُضوِء فََال ُوُضوَء َعلَْیِھ ، َوھََذا ِعْنَدنَا

“Dan begitu juga jika dia menyentuh kemaluannya sesudah berwudhu
maka tidak wajib baginya berwudhu lagi, ini menurut pendapat kami”.

Selanjutnya dalam kitab al-Bada’i as-Shona’i karya al-Kasani disebutkan,

14َولَْوَمسَّ َذَكَرهُ بِبَاِطِن َكفِِّھ ِمْن َغْیِر َحائٍِل َال یُْنتَقَُض ُوُضوُءهُ ِعْنَدنَا

“Dan jikalau dia menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya
tanpa ada alas maka wudhunya tidak batal menurut kami”.

Penjelasan di atas menimbulkan pertanyaan, apa alasan mereka

mengeluarkan pendapat seperti itu, mengingat mayoritas ulama mengatakan

hukumnya batal. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam

yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : “STUDI

TERHADAP PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG HUKUM

MENYENTUH KEMALUAN BAGI ORANG YANG BERWUDHU”.

B. Batasan Masalah

12 Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i, (Beirut: Dar al-
Hadits, 1987), juz 1, h. 100.

13 Syamsudin as-Sarkhasi, Al Mabsuth, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 1, h. 66.

14 Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani, Al-Bada’i as-Shona’i, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 1,
h. 30.
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Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka

permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini difokuskan kepada hukum

menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudhu menurut mazhab Hanafi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang hukum menyentuh kemaluan

bagi orang yang berwudhu?

2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan mazhab Hanafi dalam

menetapkan hukum menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudhu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang hukum

menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudhu.

b. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum mazhab Hanafi

dalam menetapkan hukum menyentuh kemaluan bagi orang yang

berwudhu.

2. Kegunaan Penelitian adalah:

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah pengetahuan baik dalam

kalangan intelektual maupun kalangan orang awam tentang hukum

menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudhu.
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b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan

tentang fiqih secara umum, masalah hukum menyentuh kemaluan bagi

orang yang berwudhu khususnya.

c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy)

pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

E.   Review Studi Terdahulu

Di antara para peneliti yang membahas mengenai wudhu adalah Nila

Karmalia dengan penelitiannya yang berjudul Muntah Sebagai Salah Satu

Penyebab Batalnya Wudhu Menurut Ibnu Qudamah.

Dengan kesimpulan:

1. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hal-hal yang juga membatalkan wudhu

seseorang ialah muntah, mereka beralasan bahwa sesuatu yang keluar dari

anggota tubuh selain dari dua jalan (kemaluan depan dan belakang) terbagi

dua yaitu suci dan najis. Keluar sesuatu yang suci dari tubuh tidak

membatalkan wudhu. Sedangkan keluar sesuatu yang najis dari tubuh

membatalkan wudhu.

2. Adapun sebagai alasan mengenai pendapat ini, ia berargumen

“Bahwasanya Rasulullah SAW muntah satu kali maka ia berwudhu”.

Orang yang muntah dengan sengaja maka wudhunya tidak batal, karena ia
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tidak melakukan sesuai yang diperintahkan Allah SWT yaitu mensucikan

diri15.

Sedangkan yang ingin penulis teliti adalah tentang hukum menyentuh

kemaluan bagi orang yang berwudhu, sepanjang pengetahuan penulis belum

diteliti. Berdasarkan fakta-fakta itulah, dilakukan penelitian tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kepustakaan (library research), yakni

suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara

mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada

relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan16.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri

dari:

a. Bahan primer, yaitu bahan yang diambil dari kitab al-Mabsuth karya

Syamsuddin as-Sarkhasi, al-Bada’i as-Shona’i karya Abu Bakar bin

Mas’ud al-Kasani, Tuhfatul Fuqaha’ karya as-Samarqandi, Al-Bahru

ar-Ro’iq Syarh Kanz ad-Daqo’iq karya Syaikh Zainuddin bin Ibrahim

15 Nila Karmalia, “Muntah Sebagai Salah Satu Penyebab Batalnya Wudhu’ Menurut Ibnu
Qudamah”, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Uin Suska Riau, 2013), h. 60.

16 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2009), h. 184.
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bin Muhammad ibnu Nujaim, Al-Bayanah Syarh Lihidayah karya

Ahmad bin Musa bin Ahmad bin al-Husaini Bibariddin.

b. Bahan sekunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan

primer, yaitu: Fiqh Islam wa Adillatuhu, Bidayatul Mujtahid, Fiqih

Sunnah, Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Fiqih Imam Syafi’i, Fikih

Thaharah, Fikih Ibadah, dan kitab-kitab fiqih lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis kumpulkan, dan

tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan

menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis

(conten analysis) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, dan

latar belakang17.

4. Teknik Penulisan

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat

umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang

bersifat khusus.

b. Induktif

Dengan metode ini juga penulis memaparkan data-data yang

bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data

yang bersifat umum.

c. Deskriptif Kualitatif

17 Abuddin Nata, Metodologi Study Islam, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 141.
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Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini penulis juga

memberikan gambaran secara umum dan sistematis, factual dan akurat

tentang hukum menyentuh kemaluan dengan meneliti dan membahas data

yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun

sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Review Studi

Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan umum Mazhab Hanafi yang terdiri dari, sejarah pendiri

Mazhab Hanafi, sejarah perkembangan Mazhab Hanafi (murid dan karya-

karyanya), metode istinbat hukum Mazhab Hanafi.

Bab III. Membahas tentang tinjauan umum tentang wudhu, pengertian dan

dasar hukum wudhu, rukun-rukun wudhu, syarat-syarat wudhu, dan hal-hal yang

membatalkan wudhu.

Bab IV. Analisa pendapat Mazhab Hanafi tentang menyentuh kemaluan

bagi orang yang berwudhu yang terdiri dari pendapat Mazhab Hanafi tentang

menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudhu, metode istinbat hukum Mazhab

Hanafi tentang menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudhu, dan diakhiri

dengan analisa penulis.

Bab V. Kesimpulan dan Saran.

azhab


