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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan dan mengkaji uraian sebelumnya, maka sampai

pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak

membatalkan wudhu. Walaupun menyentuh dengan telapak tangan, baik

diiringi dengan syahwat maupun tidak. Karena sentuhan manusia terhadap

kemaluan adalah sesuatu hal yang biasa keadaannya, karena kemaluan itu

sama dengan anggota tubuh lainnya, seperti paha, hidung dan lainnya.

2. Dalil yang digunakan mazhab Hanafi dalam istinbat hukumnya adalah

berpegang kepada hadits Rasulullah SAW,

 ِ فََجاَء َرُجٌل َكأَنَّھُ -صلى هللا علیھ وسلم-َعْن قَْیِس ْبِن طَْلٍق َعْن أَبِیِھ قَاَل قَِدْمنَا َعلَى نَبِىِّ هللاَّ

ِ َما تََرى فِى َمسِّ الرَّ  أُ فَقَاَل بََدِوىٌّ فَقَاَل یَا نَبِىَّ هللاَّ ھَْل ھَُو إِالَّ « ُجِل َذَكَرهُ بَْعَد َما یَتََوضَّ

».ُمْضَغةٌ ِمْنھُ أَْو بَْضَعةٌ ِمْنھُ 

“Dari Qais bin Thalq dari bapaknya, dia berkata, “Kami pernah datang
menghadap Nabi SAW, lalu datang seorang laki-laki seakan-akan dia
seorang pedalaman, lalu dia berkata, Wahai Nabi Allah, bagaimana
menurut anda tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah
dia berwudhu? Maka beliau bersabda, “Dzakar (kemaluan) hanyalah
segumpal darah dari seseorang atau sepotong daging dari seseorang”.

Hadits riwayat Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i dan ibnu Majah.

3. Setelah penulis analisa, hadits yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan

hadits yang digunakan oleh jumhur ulama, kedua hadits tersebut



81

sepengetahuan penulis adalah sama-sama shahih, hadits tersebut bisa

dikompromikan dengan kesimpulan: Pertama, menyentuh dzakar

(kemaluan) membatalkan wudhu jika dilakukan tanpa penghalang. Jika

menyentuhnya dengan menggunakan penghalang maka tidak membatalkan

wudhu. Kedua, jika ia menyentuhnya diiringi dengan syahwat maka hal itu

membatalkan wudhu. Jika sebaliknya, maka tidak membatalkan wudhu.

B. Saran-saran

Sebagai saran yang dianggap urgen dapat penulis kemukakan sebagai

berikut:

1. Hukum menyentuh kemaluan bagi orang yang berwudhu di dalam skripsi

ini termasuk salah satu masalah khilafiyah, lagi pula setiap perbedaan itu

ada dasarnya dan ada rujukannya. Oleh karena itu janganlah dijadikan

sebagai sarana yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kita sesama

umat Islam. Amalkanlah menurut kepercayaan masing-masing.

2. Untuk para pembaca, harapan yang tidak terlampau jauh adalah manakala

tulisan ini memiliki nilai manfaat dan nilai tambah dalam memperluas

nuansa berpikir para pembaca budiman. Penulis sadar bahwa tulisan ini

masih banyak kekurangan. Untuk itu, maka penulis sangat mengharapkan

kritik dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini.


