
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia normal mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melakukan 

hubungan seksual, karna perbuatan tersebut merupakan alamiah bagi makluk 

hidup, karena seorang yang tidak bisa melakukan hubungan seksual ketika 

nafsunya bergejolak akan berdampak negatif pada dirinya sendiri dan orang 

lain, maka dari itu islam mengatur penyaluran nafsu seksual tersebut melalui 

lembaga perkawinan yang telah di tetapkan oleh Al-Qur‟an dan Hadits. 

Sekilas kita akan membahas tentang perkawinan yang merupakan salah 

satu sunatulloh yang umum berlaku pada semua makhluk Alloh, baik pada 

manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Alloh 

adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada 

makhluk yang sempurna, yakni manusia. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 

disebutkan : 

     
   

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah.
1
 

 
 

                                                             
1 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan UU (Bandung: Pustaka Setia 2008),13. 



 

 

 

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan 

bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang perkawinan hanya semata-

mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi 

manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainya yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh 

karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.
2
 

Pernikahan atau perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup 

manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi 

penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan 

syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur 

hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong 

dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan.
3
 

Setelah melakukan perkawinan yang sah, suami istri memiliki hak dan 

kewajiban antara lain adalah suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan 

materil dan imateril, kewajiban materil bisa diartikan sebagai kebutuhan zahir 

atau harta benda, termasuk mahar dan nafkah. pemberian itu ialah maskawin 

yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian 

itu harus dilakukan dengan ikhlas. Adapun wujud mas kawin itu bukanlah 

                                                             
2 Ibid. 
3 Syaikh Kamil Muhammad, Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998),378. 



 

 

untuk menghargai atau menilai bahkan membayar wanita, melainkan sebagai 

bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada istrinya, sehingga dengan 

suka rela hati dia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya.
4
 

Adapun menyebutkan mahar dalam akad perkawinan sifatnya adalah 

gugur setelah melakukan ijab qobul dan sunah hukumnya. Karena Nabi sering 

menyebutkannya waktu melakukan akad perkawinan. Ini dicontohkan dalam 

suatu hadits Nabi, ketika beliau mengawinkan putrinya yang bernama Fatimah 

dengan „Ali. Hadist Riwayat Abu Daud dan Nasaai. Mahar yang disebutkan 

dalam akad disebut mahar musamma, dan mahar yang tidak disebutkan dalam 

akad disebut mahar mitsli.
5
 

Sedangkan Nafkah adalah mengeluarkan atau melepaskan, menurut 

ulama fiqh, nafkah adalah mengeluarkan pengongkosan terhadap orang yang 

wajib dibelanjainya bisa berupa roti, sambal, tempat tinggal (rumah), dan apa-

apa yang bersangkutan dengan itu seperti air, minyak, lampu, dan lain-lain. 

Dalam Surat An-Nisaa‟ 34 disebutkan : 

   
    

    
    

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 

melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), 

                                                             
4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada),184. 
5 Ibid. 



 

 

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 

mereka.{An-nisaa’:34}6
 

Tugas pimpinan rumah tangga menyangkut segala aspek kehidupan 

keluarga. Seperti layaknya pemimpin, laki-laki wajib mengawasi, melindungi, 

mendidik, serta mengajari hal-hal yang tidak diketahui istri atau anak-anaknya, 

terutama dalam hal masalah agama.  

Sedangkan yang dimaksud suami berkewajiban memberikan kebutuhan 

imateril bisa disebut kewajiban batin seorang suami terhadap istri, yaitu: 

Suami juga wajib bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik. 

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisaa‟ 19 : 

   
    

    
    

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak 

menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak 

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang 

banyak.”7
 

 

Bergaul disini bisa dikatakan bahwa suami wajib bersenggama dengan 

istrinya seperti Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah 223 : 

    
    

   
   

                                                             
6 Sumiatun,“Tinjauan Hukum Islam Dan UU.Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Oralsex Sebagai Alasan 

Gugat Cerai” (Skripsi 1990),1. 
7 Ibid,2. 



 

 

    
  

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka 

datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu 

kehendaki”.8 
 

Dengan keterangan diatas istri berhak untuk mendapatkan perlakuan dari 

suami dengan sebaik-baiknya, tanpa harus melayani secara paksaan guna 

melayani kebutuhan seksualnya, begitu suami juga wajib mendapatkan 

pelayanan dari istri sebagaimana mestinya yang dijelaskan dalam rumah tangga, 

suami mempunyai hak dan kewajiban kepada istri, begitu sebaliknya istri juga 

mempunyai hak dan kewajiban atas suaminya. 

Diantara hak suami pada isteri adalah tidak menolak jika suami 

menginginkanya, tidak memberikan sesuatu tanpa seizin suami, tidak 

melakukan ibadah sunat jika suami sedang bersamanya, tidak keluar rumah 

tanpa izin suaminya, istri tidak boleh membiarkan orang lain meniduri tempat 

tidur mereka, istri tidak boleh mengizinkan orang masuk ke dalam rumah bagi 

orang yang tidak disukainya.
9
 

Saking besarnya hak suami kepada istri, Rosululloh menyebutnya secara 

beriringan dengan pelaksanaan ibadah fardlu dan ketaatan kepada Alloh. Beliau 

bersabda, “jika seorang istri tekun mengerjakan sholat lima waktu berpuasa di 

bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri dan mematuhi suaminya maka akan 

                                                             
8 Ibid. 

  9  Ilham Abdulloh, Kado Buat Mempelai (Yogyakarta: Absolut 2003),395. 



 

 

dikatakan kepadanya, masuklah kesurga dari pintu mana saja yang engkau 

kehendaki”. (HR. Ahmad Ath-Thabrani).
10

 

Kepatuhan istri kepada suami bukan kepatuhan absolute, karena manusia 

tidak boleh patuh kepada makhluk dalam kemaksiatan. Jadi, jika suami 

memerintah istrinya untuk bermaksiat maka sang istri wajib menentang.
11

 

Adapun kewajiban isteri kepada suami adalah  melayani segala 

kebutuhan yang bersifat rohani sebagaimana melayani ditempat tidur dan juga 

kebutuhan lain yang biasanya yang berlaku dalam kebutuhan rumah tangga.
12

 

seperti taat kepada suaminya, menghormati suami dalam segala hal, baik yang 

disukai atau tidak kecuali jika suami memerintahkan kemaksiatan Dan isteri 

juga tidak menolak bila diajak hubungan seks kecuali karena uzur atau sakit 

parah.
13

 

Namun tingginya perkembangan zaman dan kemampuan kaum wanita, 

baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia bisnis atau bahkan telah 

mendudukui kursi strategis dalam jabatan dan bekerja diluar negeri. Meskipun 

hal itu bukanlah yang negatif namun wanita tidak boleh begitu saja melepaskan 

tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Sesungguhnya amat 

                                                             
10 Syaikh Fuad Shalih, Untukmu yang akan menikah dan telah menikah, terj.Ahmad Fadhil,Lc (Pustaka 

Al-Kautsar 2005),252. 
11  Ibid.252. 
12 Ibid. 
13 Ibid,262. 



 

 

mulialah seorang wanita yang mampu untuk membina rumah tangga yang baik. 

anak-anak terdidik, agamis, bahkan suami mereka aman dirumah.
14

 

Dengan kesibukan-kesibukan yang membuat wanita lalai akan kasih 

sayang kepada suami, hendaknya perlu kita garis bawahi bukan hanya 

kebutuhan materil yang penting akan tetapi, mengingat perkembangnya zaman 

yang diiringi dengan beraneka ragam tuntutan kepuasan yang harus dipenuhi, 

hendaknya juga mempertimbangkan kebutuhan imateril yang dibutuhkan dalam 

keluarga. 

Karena di dalam masyarakat kita saat ini ada yang menganggap seksual 

atau kebutuhan imateril adalah suatu yang masih tabu untuk dibahas padahal 

Islam juga mengakui bahwa manusia normal mempunyai hasrat yang sangat 

besar untuk melakukan hubungan seksual, karna perbuatan tersebut merupakan 

alamiah bagi makluk hidup. 

Namun meskipun demikian, karena terhalangnya tempat untuk 

menyalurkan kebutuhan biologisnya masih banyak penyimpangan dari 

ketentuan itu seperti perzinahan, homoseksual, lesbian dan onani/masturbasi.
15

 

Kalau perzinahan walaupun dilarang  masih bersifat normal. Tetapi 

homoseksual dan lesbian merupakan penyimpangan dari fitroh manusia, 

                                                             
14 Sumiatun,“Tinjauan Hukum Islam Dan UU.Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Oralsex Sebagai Alasan 

Gugat Cerai” (Skripsi 1990). 30. 
15  Ajat Sudrajat, Fikih Aktual (STAIN Ponorogo Press 2008),7. 



 

 

Sedangkan onani merupakan penyimpangan yang bersifat aktual, dan ulama 

pun berbeda pendapat dalam menetapkan hukum onani.
16

 

Berkaitan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan seksual antara suami 

istri, penulis ketahui kebutuhan seksual adalah kebutuhan fisik, mental, dan 

sosial. Seks memiliki keserupaan dengan air dalam beberapa aspek. Air sangat 

murah harganya jika melimpah, dan sangat mahal jika tidak ada. Seks pun bisa 

menjadi biasa-biasa saja jika terpenuhi, tetapi jika tidak terpenuhi, ia bisa m 

enjadi mimpi buruk yang menyebabkan halusinasi. Ketersediaan air ketika 

dibutuhkan akan sangat menyenangkan dan ketidakadaanya air dapat merusak 

kesehatan.
17

 Pemenuhan aktifitas seksual yang normal sangat menyenangkan, 

sedangkan keterhalangan seksual dapat merusak kesehatan dan keselamatan 

pribadi dan masyarakat. Apalagi jika banyak hal yang membangkitkan hasrat 

seksual, namun tidak ada cara yang alami untuk memuaskanya. Karena itu, 

aktifitas seksual yang sukses antara suami istri adalah salah satu ikatan yang 

paling penting untuk mendekatkan mereka satu sama lain, menambah 

keakraban, dan mengeliminasi banyak problem di antara mereka.
18

 

Jadi bisa disimpulkan aktifitas seksual antara suami dan istri sangatlah 

penting untuk diperhatikan, hal ini untuk menjaga dan menangggulangi hal-hal 

                                                             
16  Ibid. 
17 Syaikh Fuad Shalih, Untukmu yang akan menikah & telah menikah,Terj.Ahmad Fadhil,Lc ( Pustaka 

Al-Kautsar).170. 
18 Ibid. 



 

 

yang mungkin akan timbul ketika kebutuhan biologis tidak terpenuhi. Karena 

kita ketahui seorang yang sudah memuncak nafsunya dan tidak ada tempat 

untuk meluapkanya, akan sangat ironis jika seorang itu mencari jalan lain untuk 

mencari kepuasan seksual jika tidak bisa melakukanya dengan pasangan yang 

sah dan suci yakni pasangan yang sudah ditetapkan dalam ikatan pernikahan.  

Karena hal ini terjadi dalam realitas sosial kususnya pada masyarakat 

Desa Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, ada suatu peristiwa 

yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus itu, Yaitu lebih banyak istri 

yang bekerja diluar negeri untuk menjadi TKW atau tenaga kerja wanita 

dibandingkan para suami, padahal dengan penjelasan diatas yang wajib mencari 

nafkah lahir adalah suami tetapi disini hal itu tidak berlaku karena yang terjadi 

malah sebaliknya. 

Bukan hanya masalah ketentuan itu akan tetapi masalah ketentuan nafkah 

batin yang semestinya bisa dijalani berdua tidak berjalan atau terhalang, dengan 

demikian penulis ketahui ada sebab lain yang membuat penyaluran kebutuhan 

seksual antara suami istri terhalang. Karena antara keduanya saling berjauhan 

dalam keadaan yang bisa dikatakan di waktu yang cukup lama. 

Kita ketahui bahwasanya seorang TKW memiliki tingkat ekonomi yang 

cukup mapan, akan tetapi bersifat nafkah lahirnya saja namun dalam nafkah 

batin antara suami istri tidak terpenuhi/terhalang, karena antara suami istri tidak 



 

 

berada dalam satu wilayah atau satu atap rumah. Dan pada akhirnya karena 

berjahuan itu para suami TKW di desa ketandan banyak yang kebutuhan 

seksualnya tidak terpenuhi. Karena tidak terpenuhinya kebutuhan seksual itu 

para suami TKW di Desa Ketandan melakukan penyimpangan seksual dengan 

cara yang bisa dikatakan ekonomis yaitu dengan melakukan onani untuk 

memenuhi kebutuhan biologisnya yang sudah tidak bisa dibendung lagi. 

Padahal kita ketahui onani juga mempunyai efek buruk bagi kejiwaan 

dan kesehatan begitu juga bagimana dengan hukum onani menurut islam 

terhadap penyimpangan seksual yang dilakukan para suami tersebut, dan pasti 

kalau kita gali lagi banyak peristiwa dan hal-hal yang bisa kita ambil dari kasus 

tersebut, karena sampai saat ini onani masih menjadi problema yang belum 

terpecahkan, maka dari itu penulis ingin menjadikan kasus tersebut karya ilmiah 

yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kebutuhan 

Biologis Para Suami TKW Dengan Melakukan Onani. (Studi kasus di Desa 

Ketandan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun). 

B. Peneghasan Istilah 

1. Hukum Islam, yaitu Hukum yang bersumber pada nash Al-Qur‟an dan hadits 

serta bersumber pada pendapat para Ulama yang termuat pada Kitab-Kitab 

Fiqh, baik klasik maupun kontemporer.
19

 

                                                             
19 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Syari’ah (STAIN Ponorogo 2014),5. 



 

 

2. Kebutuhan biologis, adalah Kebutuhan seksual antara suami istri. 

3. Para Suami adalah, Beberapa suami yang menjadi narasumber untuk di teliti 

dan di wawancarai. 

4. TKW yaitu, Seorang  Wanita (Istri) yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. 

5. Onani ialah, Upaya satu keadaan ereksi organ-organ kelamin dan perolehan 

orgasme (kepuasan seksual) lewat perangsangan manual dengan tangan.
20

 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan biologis para suami 

TKW dengan melakukan onani ? 

2. Apa faktor penyebab para suami TKW melakukan Onani dalam memenuhi 

kebutuhan biologisnya ? 

3. Dampak apa yang di timbulkan dari onani yang di lakukan para suami tkw 

tersebut ? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

                                                             
20 Ahmad Zacki,Fikih Seksual (Bojonegoro: Citra Pelajar Group).60. 



 

 

1. Untuk mengetahui Bagimana Tinjauan Hukum Islam mengenai perilaku 

para suami TKW dalam memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara 

Onani ? 

2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan  para suami TKW memilih 

onani dalam memenuhi kebutuhan biologisnya ? 

3. Untuk mengetahui dampak apa yang di timbulkan dari onani tersebut ? 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dan bacaan, khususnya di perpustakaan STAIN Ponorogo 

mengenai Onani. 

2. Secara praktis ini berguna untuk memeberikan sumbangan yang berarti bagi 

masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak yang terkait 

dengan kasus Onani. 

 

F. Telaah Pustaka 

Guna memperoleh referensi penelitian yang lengkap, penulis merujuk 

pada buku Mang Ajat Sudrajat yang berjudul Fikih Aktual, yang terkait dengan 

penyimpangan-penyimpangan seksual dan antara lain penyimpangan yang 

aktual yaitu onani. Dalam buku mang Ajat sudrajat sekaligus juga dosen di 



 

 

jurusan syariah STAIN Ponorogo juga membahas tentang pengertian onani, 

dampak onani dan juga hukum onani menurut islam. 

Penulis juga menggunakan buku Ahmad zacki yang berjudul Fikih 

Seksual antara lain juga membahas permasalahan tentang seksual dan juga 

berujung kepadsa perilaku penyimpangan seksual seperti lesbian,dan onani. 

Tetapi dalam buku itu dijelaskan onani tidak akan berimplementasi pada aspek 

kesehatan pelakunya, apalagi sampai menimbulkan dampak impotensi. 

Dalam melengkapi agar pembahasan penulis mengarah kesuatu 

permasalahan terhadap penyimpangan seksual (onani) juga penulis gunakan 

buku dari Ahmad Fadhil Lc, Untukmu yang akan menikah dan telah menikah, 

yang diantaranya membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri seperti hak 

suami atas isterinya dan hak isteri atas suaminya, hal ini sebagaimana juga 

dijelaskan suami wajib mengumpuli isterinya setidaknya sekali setiap 

perempuan suci, dan adanya perintah dalam Al-Qur‟an yang memerintahkan 

dan membahas, datangilah isterimu dan kumpulilah isterimu karna isteri 

bagaikan sebidang tanah yang wajib suami bercocok tanam didalamnya, jadi 

dalam hal ini wajib dilakukan antara suami isteri karna kalau tidak akan 

berakibat/berdampak negatif seperti halnya melakukan penyimpangan seksual 

dengan cara ekonomis yaitu “onani”. 



 

 

Berkaitan dengan studi atas penulisan karya ilmiah tentang permasalahan 

ini belum ada yang spesifik membahas tentang permasalahan penyimpangan 

seks yang dilakukan para suami TKW. 

Akan tetapi penulis hanya menemukan skripsi terdahulu yaitu tahun 1990 

milik Sumiatun dengan judul Tinjauan hokum islam dan UU.Nomor 1 Tahun 

1974 terhadap oralsex sebagai alasan gugat cerai. Dalam pembahasanya juga 

mengatur tentang kebutuhan biologis antara suami dan isteri dan karna 

terhalang dengan haid dan nifas makaa yang suami meminta untuk melakukan 

oralsex. Meskipun agak sedikit beda setidaknya dalam skripsi itu ada 

pembahasan yang membahas tentang hak istri kepada suaminya dan sebaliknya 

yang berujung terhadap kebutuhan-kebutuhan seks yang berdampak kearah 

negatif. 

Namun penulis juga memakai buku dari Thobieb Al-Asyhar dengan judul 

fikih gaul, dalam buku itu pembahsanya agak lucu karna bahasanya memakai 

bahasa anak muda dan disitu juga ada bab yang menyangkut tentang masalah 

onani, dan didalamnya membahas tentang diperbolehkanya onani menurut 

ulama terdahulu. “tetapi juga ada batasan-batasanya”. 

Terdapat buku yang komplit lagi yaitu buku dari Ilham Abdulloh, yang 

berjudul Kado Buat Calon Mempelai yang mana pada dalam buku itu berisi 

antara lain tentang pergaulan Suami Istri yaitu yang menggambarkan hak dan 



 

 

kewjiban keduanya. Mengatur juga hubungan antara suami istri yang suci. Di 

antara lain tentang persetubuhan yang diridhoi. 

Dalam buku Ilham Abdulloh juga berisi tentang kehancuran bagi 

pernikahan dalam arti melakukan free sex, pengumbaran nafsu birahi, 

merabaknya kejahatan seksual, penyimpangan perilaku seksual, merabaknya 

berbagai penyakit kelamin, aturan-aturan tentang pemenuhan kebutuhan 

biologis antara suami istri, dan juga tentang onani. 

 

 

G. Metodelogi Penelitan 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Cirri khas ini 

tidak dapat disahkan dengan pengamatan yang berperan serta, sebab peranlah 

yang menentukan keseluruhan skenarionya. 

Pengamatan berperan serta adalah sebagai pengamatan yang bercirikan 

interaksi sosial yang memakan waktu yang lama antara peneliti dengan subyek 

dalam lingkungan subyekdan selama ini data dalam bentuk catatan lapangan 

dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa adanya 



 

 

gangguan. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument 

kunci, berpartisipasi penuh sekaligus pengumpul data sedangkan instrument 

lain sebagai penunjang. 

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di desa ketandan kecamatan dagangan 

kabupaten madiun, penulis memilih penelitian di desa ketandan karena 

banyak para suami tenaga kerja wanita yang penulis akan teliti dan gali 

keteranganya di Desa tersebut. 

2. Subyek penelitian 

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah pihak-pihak yang 

terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan biologis suami tenaga kerja 

wanita di desa ketandan. Dan juga sebagian masyarakat atau pihak yang 

terkait. 

3. Sumber data 

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer (sumber data 

lapangan) yang mana penulis bertemu langsung dengan responden. 

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti 

untuk tujuan peneliti sendiri. Dalam hal ini instrument yang peneliti ambil 

terdiri Staf di Kelurahan dan pihak yang terkait kususnya para suami TKW. 



 

 

Dalam penelitian ini penulis juga mengambil dari data sekunder yang 

diambil dari data-data dalam pustaka (Buku). 

4. Teknik penggalian data 

Dalam penelitian ini di gunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu : 

a. Interview 

Adalah teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara 

mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak 

terkait yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang 

berkenaan dengan onani yang di lakukan dengan para suami TKW di 

desa ketandan.
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b. Studi Literatur 

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mencatat langsung data-data yang berkaitan dengan data yang di 

perlukan.
22

 

5. Teknik Pengolahan Data 

                                                             

 21 Sugiono, Memahami penelitian kualitatif  (Bandung: CV, Alpa Beta 2005),73-74. 

 22 Bambang Sugiono, Metode penelitian Hukum, Suatu pengantar (Jakarta: Raja Grafindo 

persada,2002),129. 



 

 

Teknik pengolahan data yang di pergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh terutama 

dari segi perlengkapan, kesesuaian, keserasian satu sama lainya. 

b. Organising, yaitupengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun 

skripsi. 

c. Penemuan hasil riset, menganalisa data hasil dari organizing dengan 

menggunakan kaidah-kaidah, teori dan dalil-dalil sehingga di peroleh 

kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah 

dapat terjawab dengan baik. 

6. Teknik Analisa Data 

Dalam mengolah data dan membahas data yang di operoleh penulis 

menggunakan metode: 

Induktif, yaitu pembahasan yang di awali dengan mengemukakan kenyataan yang 

bersifat khusus dan hasil penelitian kemudian di akhiri dengan kesimpulan umum. 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar mudah pembahasan dan pemahaman sekripsi ini, maka di susun 

kerangka sistematika sebagai berikut : 



 

 

Bab Pertama :  Pendahuluan, bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan 

skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, metodologi penelitian, telaah pustaka dan sistematika 

pembahasan. 

Bab Kedua :  Sebagai landasan teori penulis tempatkan pada bab dua, yang 

mengkaji tentang aturan-aturan tentang pemenuhan kebutuhan 

biologis suami istri, dan onani serta penyimpanganya. 

Bab Ketiga :  Adapun dalam bab ini merupakan kegiatan penelitian yang di 

lakukan penulis di desa ketandan, kecamatan dagangan, 

kabupaten madiun yang jelas tentang gambaran umum lokasi 

penelitian serta letak geografis dan wawancara antara penulis 

dengan para suami tkw. Dan faktor-faktor yang melatar 

belakangi pelaku melimilih onani untuk memenuhi kebutuhan 

biologisnya serta dampak dari onani tersebut. 

Bab Keempat :  Bab ini merupakan, analisa hukum islam terhadap 

pemenuhan biologis para suami dengan melakukan onani. 

Bab Kelima  :  Penutup, bab ini untuk memudahkan pembaca yang ingin 

mengambil intisari skripsi ini. 

 


