
 

 

BAB II 

NAFKAH BATIN ANTARA SUAMI ISTRI   

DAN ONANI SERTA PERMASALAHANYA 

 

A. Nafkah Batin 

1. Pengertian Nafkah Batin 

Nafkah batin adalah memenuhi keperluan nafsu dengan istimta‟ 

(hubungan suami istri). Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh Islam, 

Namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung 

jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitu juga pihak istri, hal 

itu menjadi kewajiban bagi kedua-duanya. Kegagalan memahami dan 

menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi 

salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan 

dalam rumah tangga.
1
 

Nafkah batin juga bisa didefinisikan apabila suami menggauli Istri 

secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Yaitu suami menggauli 

istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa ilmiah 

disebut hingga istrinya mencapai orgasmus dari hubungan kelamin itu. 

Dalam suatu perkawinan dan rumah tangga sakinah, maka faktor pergaulan 

                                                             
1 Muhammad bin Ahmad, Analisa Fiqh Para Mujtahid (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),67.  



 

 

seksualitas ini juga sangat mempengaruhi, harta kekayaan yang melimpah 

ruah serta sikap yang demikian memukau dan wajah yang elok bukanlah 

berarti apabila salah seorang dari suami istri itu tidak mampu memenuhi 

kebutuhan biologis.
2
 

2. Sebab Wajibnya Nafkah 

Sebab-sebab wajibnya nafkah adalah adanya akad nikah antara suami 

dan istri, dan istri berada dalam kekuasaan suaminya, dan suami berhak 

penuh untuk dirinya, serta istri wajib taat kepada suaminya tinggal di rumah 

suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan 

sebagainya. 

Maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada 

istrinya selama pernikahan berlangsung dan selama istri tidak nusyuz dan 

tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah 

berdasarkan kaidah umum, yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik 

orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan 

orang yang menguasainya.
3
 

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa nafkah baru menjadi wajib 

atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri 

tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suamipun telah dewasa. 

                                                             
2 Ibid. 
3http://www.referensimakalah.com/2013/02/konsep-nafkah-dalam-pernikahan.html. Akses tgl.25 juli 

2015. Jam.09.57 WIB. 

http://www.referensimakalah.com/2013/02/konsep-nafkah-dalam-pernikahan.html.%20Akses%20tgl.25


 

 

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i berpendapat bahwa 

suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. 

Tetapi jika suami telah dewasa dan Istri belum, maka dalam hal ini Imam 

Syafi‟i mempunyai dua pendapat: pertama, sama dengan pendapat Imam 

Malik, kedua, Istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.
4
 

Keharusan suami memberi nafkah istrinya ialah apabila suami istri 

sudah tinggal sekamar dan watha’, jadi bukan hanya karena sudah terjadi 

akad nikah saja dan kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami 

apabila istrinya nusyuz (durhaka) kepadanya. Begitu sebaliknya kewajiban 

istri akan gugur jika suaminya tidak memenuhi kewajibanya.
5
 

Sesuai keterangan diatas seorang lelaki dan perempuan yang telah 

terikat dalam hubungan pernikahan tentu saja telah dihalalkan untuk 

melakukan hubungan persetubuhan diantara mereka, selaku bentuk 

ungkapan penyatuan diri mereka sebagai suami istri dengan cinta dan kasih 

sayang yang menyertai serta berharap mendapat ridho Alloh SWT. 

Bahkan lebih jauh, hubungan seksual antara suami istri tersebut sudah 

menjadi kewajiban dan hak dari masing-masing pihak. Seorang suami wajib 

untuk membahagiakan istrinya dengan cara memberikan nafkah lahir 

maupun nafkah batin, yang oleh karenanya suami berkewajiban untuk 

                                                             
4  Ibid,. 
5 Muhammad bin Ahmad, Analisa Fiqh Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).53. 



 

 

memberikan nafkah batin kepada istrinya tersebut, sesuai dengan keinginan 

mereka berdua. 

Dalam Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 223 dijelaskan : 

    
    

   
   

    
  

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

datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu 

kehendaki”.6 
 

Syaikh Zuraq menerangkan, “Hak istri untuk diseggamai suami 

dalam seminggu dua kali. Boleh kurang dan boleh juga lebih tergantung 

pada kebutuhan kepuasan. Sebab membahagiakan istri hukumnya adalah 

wajib. Karena itu, tidak selayaknya seorang suami menunda-nunda waktu 

bersenggama hingga istri sangat merindukan.”7
  

Mengenai nafkah batin Ibn Hazm mengatakan, “Suami wajib 

menyetubuhi istrinya dan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan 

jika ia mampu. Kalau tidak, dia berarti durhaka kepada Allah.”8
 

Adapun Imam Ahmad menetapkan  ketentuan empat bulan sekali 

bahwa suami diwajibkan menjimak istrinya karena Allah telah menetapkan 

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

Gugat Cerai” (Skripsi 1990).2. 
7  Ilham Abdulloh, Kado Buat Calon Mempelai (Yogyakarta: Absolut 2003),432. 
8 Syaikh Fuad Shalih, Untukmu yang akan menikah dan telah menikah, terj.Ahmad Fadhil,Lc (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar 2005),238. 



 

 

dalam tempo ini hak bagi bekas budak, jadi demikian juga berlaku bagi yang 

lain-lain. Jika suami meninggalkan istrinya kemudian tidak kembali tanpa 

halangan apa-apa, Imam Ahmad memberikan batas waktu enam bulan. 

Karena itu ia pernah ditanya “berapa batas suami meninggalkan 

istrinya?” Ia menjawab, Enam bulan, jika ia tidak mau kembali setelah enam 

bulan, pengadilan boleh menceraikan antara keduanya. Alasannya, ialah 

hadits riwayat Abu Hafsh dengan sanad Zaid bin Aslam yang berkata, 

“Ketika Umar Ibnu Khaththab meronda di kota Madinah, ia melewati 

halaman rumah seorang perempuan yang sedang bersenandung, “Malam itu 

begitu panjang dan tepi langit begitu hitam. Sudah lama aku tiada kawan 

untuk bersendau gurau. Demi Allah, kalaulah bukan karena takut kepada 

Allah tentu kaki-kaki tempat tidur itu sudah bergoyang-goyang. Tetapi, oh 

Tuhanku! Rasa malu cukup menahan diriku. Namun suamiku sungguh lebih 

mengutamakan mengendarai ontanya.”9
 

Umar lalu menanyakan tentang perempuan ini. Ada orang yang 

menceritakan keadaannya kepada Umar, Dia perempuan seorang diri, 

Suaminya telah pergi berperang di jalan Allah. Umar lalu mengirim surat 

kepada suaminya supaya pulang. Umar lalu mendatangi Hafsah dan berkata, 

“Wahai putriku, berapa lamakah seorang perempuan ditinggal lama oleh 

                                                             
9 Imam Al-Ghazali, Adabun Nikah, terj.Abu Asma Anshari (Jakarta:Pustaka Panjimas 1993),75-76. 



 

 

suaminya? Hafsah menjawab “Subhanallah” Orang seperti ayah bertanya 

masalah ini kepada orang seperti aku?” Umar berkata, “Seandainya aku 

tidak ingin memperhatikan kepentingan kaum muslimin niscaya aku tidak 

akan bertanya hal ini kepadamu.” Hafsah menjawab, “lima bulan sampai 

enam bulan.”10
  

Umar lalu menetapkan waktu tugas bagi tentara untuk bertempur 

selama enam bulan. Sebulan untuk pergi, empat bulan untuk tinggal di 

medan perang, dan sebulan lagi untuk pulang menemui istrinya. Mengenai 

hal ini, suami juga berhak mendapatkan pelayanan yang terpenuhi dari istri, 

karena Rosululloh pernah bersabda, “Diantara hak suami pada istri adalah 

istri tidak menolak permintaanya walaupun sedang di pundak unta”11
 

Begitu pentingnya nafkah batin, sehingga islam juga mengatur di 

dalamnya, karena kita ketahui 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 

                                                             
10 Ibid,91. 
11 Syaikh Fuad Shalih, Untukmu yang akan menikah dan telah menikah, terj. Ahmad Fadhil,Lc (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar 2005).252. 



 

 

sama lain, menambah keakraban, dan mengeliminasi banyak problem di 

antara mereka.
12

 

 

B. Memenuhi Kebutuhan Biologis Dengan Cara Yang Baik  

Hendaklah suami istri memperhatikan ketika melakukan hubungan intim, 

Sebagaimana dijelaskan di 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”.13
 

 

Dengan adanya perintah hendaknya antara suami dan istri bergaul dengan 

cara yang baik maka dari itu islam juga mengatur larangan-larangan yang tidak 

boleh dilakukan ketika melakukan aktifitas seksualnya, 

1. Dilarang menyetubuhi istri yang tengah haid 

Menyetubuhi istri diwaktu datang bulan atau haid juga terlarang 

dalam agama. Alloh SWT telah melarang manusia untuk tidak mendekati 

dan menyetubuhi istrinya di waktu haid, Firman Alloh dalam kitabnya, 

      
    

       
                                                             

12 Sumiatun,” Tinjauan hukum islam dan uu.nomor 1 tahun 1974 terhadap oralsex sebagai alasan 

gugat cerai.” (Skripsi 1990).30.    
13 Ibid,2. 



 

 

    
    
       
   

  

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah 

suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita 

di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka 

suci apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang 

diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. {Qs. Al-

Baqarah:222}
14

 

 

Sebagaimana sang maha pencipta, Alloh SWT tentu mengetahui akan 

bahaya yang ditimbulkan oleh manusia jika mereka melaksanakan hasrat 

seksualnya kepada istri yang tengah haid. 

2. Dilarang menyetubuhi istri dengan membayangkan orang lain 

Menurut ulama haram hukumnya menyenggamai istri dengan 

membayangkan wanita lain, dan haram pula hukumnya seorang istri 

membayangkan lelaki lain. Dalam kitab Tharhut-thatsrib diterangkan “Bila 

seorang terbiasa minum-minuman keras, ketika dia minum air putih. Maka 

yang terbayangkan adalah minuman keras, karena gelas yang dipakai 

adalah gelas yang biasa dipa kai untuk minuman keras. Hal seperti ini 

hukumnya tetap haram. Demikian pula halnya bila suami  bersenggama 

                                                             
14 Ilham Abdulloh, Kado Buat Calon Mempelai (Yogyakarta: Absolut 2003),456. 



 

 

dengan istri, sementara dalam benak hatinya terbayang menyetubuhi orang 

lain. Maka hukumnya juga haram.”15
 

3. Dilarang menyetubuhi pada lubang dubur istri 

Meskipun bebas dalam mengambil posisi, dimana lelakidapat 

menggauli istrinya dari depan, dari belakang, atau terlentang namun tetap 

dalam tempat yang seharusnya, yakni dzakar memasuki liang vagina. Bukan 

pada lubang dubur. Lubang dubur adalah lubang untuk buang kotoran istri, 

dan bukan tempat memasukan dzakar sang suami. Menyetubuhi istri dari 

lubang dubur atau anal sex adalah haram hukumnya. Ibnu Abas 

menerangkan, bahwa Rosululloh SAW telah menegaskan, “Alloh tidak akan 

mencurahkan rahmat kepada orang yang menyenggamai istrinya di lubang 

dubur.”16
  

 

C. Onani Dan Permasalahanya 

1. Pengerian Onani 

Onani adalah mengeluarkan sperma dengan benda yang kasar seperti 

tangan umpanya, baik tangan sendiri atau tangan orang lain, baik tangan 

perempuan atau laki-laki dengan tujuan semata-mata mencari kepuasan dan 

kelezatan. Dalam bahasa arab onani di sebut istima atau istimta bi Al-yadi 

                                                             
15 Ibid,461. 
16 Ibid,453. 



 

 

artinya mengeluarkan air mani dengan tangan. Ada juga yang menyebut Al-

istimta’ bi-al kufi  artinya mencari atau mengharapkan kepuasan dengan 

tangan, atau al-nikah bi-al yadi artinya menikahi tangan.
17

 

Onani adalah kegiatan seksual yang dilakukan seseorang secara 

swalayan, atau pelayanan dengan tangan atau dengan bantuan alat lainya. 

Yang pasti, dia mengkhayal dan memuaskan nafsu dirinya dengan caranya 

sendiri tanpa lawan jenis.
18

 

Menurut Dr.Kartono mendefinisikan onani adalah upaya satu keadaaan 

ereksi organ-organ kelamin dan perolehan orgasme (kepuasan seksual) liwat 

perangsangan manual dengan tangan, atau dengan perangsangan mekanik. 

Onani juga memiliki nama lain yaitu, zelbeulekking dan ipsasi. bahkan para 

psikolog sering menyebutnya istilah onani dengan monoseks, yaitu kepuasan 

seks dengan diri sendiri. Para ulama islam menyebutnya dengan istimna‟. 

Istilah onani itu sendiri terambil dari nama seorang yang sering melakukan 

onani yaitu onan. Ia hidup ditanah arab sebelum islam, dikalangan nasrani 

saat itu onan terkenal sebagai orang yang paling sering sering melakukan 

onani. Ketika islam datang orang arab menyebut onani dengan istilah al-zina 

biyadihi atau zina tangan.
19

 

                                                             
17 Ajat Sudrajat, Fikih aktual (Stain Ponorogo Press),14. 
18 Thobieb Al-Asyhar, Fikih Gaul (Bandung: Syamil Cipta Media 2006),67. 
19 Ahmad Zacki, Fikih Seksual (Jawara group 2005),60-61. 



 

 

Onani atau dalam bahasa yang lebih populer disebut juga masturbasi 

merupakan suatu stimulasi seksual pada alat kelamin seseorang baik secara 

manual dengan alat pasangan dan lain sebagainya  dengan tujuan untuk 

mencapai orgasme (suatu kepuasan seksual yang ditandai dengan keluarnya 

sperma atau cairan lubricant).
20

  

Jadi bisa disimpulkan onani adalah perbuatan untuk mencapai orgasme 

yang dilakukan umumnya dengan tangan sendiri atau juga memakai bantuan 

alat lain dengan membayangkan peristiwa yang membuat nafsu birahinya 

terpuaskan. 

 

2. Dampak onani 

Dampak onani bagi kesehatan antara lain ialah sebagai berikut: 

a) Melemahkan alat kelamin dan sedikit demi sedikit akan semakin lemas, 

sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual yang sempurna. 

b) Melemahnya urat tubuh karena mengeluarkan mani tidak melalui 

hubungan sek, tetapi dengan tangan. 

c) Mempengaruhi perkembangan alat vital, dan mungkin tidak akan 

tumbuh sebagaimana lazimnya. 

                                                             
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Masturbation. akses tanggal. 17 juli 2015. Jam.19.25 WIB. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Masturbation


 

 

d) Alat vital menjadi ejakulasi dini karna adanya pembengkakan, sehingga 

pelaku menjadi mudah mengeluarkan air maninya. 

e) Meninggalkan rasa sakit pada sendi tulang,tempat sumber air mani 

keluar sehingga akibatnya punggung akan menjadi bungkuk, walaupun 

masih muda. 

f) Menyebabkan anggota badan sering gemeteran. 

g) Menyebabkan kelenjar otak menjadi lemah. 

h) Penglihatan semakin berkurang ketajamanya, karena sudah tidak normal 

lagi. 

Sedangkan dampak onani bagi kejiwaan adalah sebagai berikut: 

1. Menurut ahli ilmu jiwa, sebenarnya seorang yang melakukan onani itu 

juga merasakan bahwa dirinya bersalah dan iapun tahu bahwa perbuatan 

itu berdosa. Akan tetapi ia selalu mengulanginya karna ia ketagihan. Jadi 

perbuatan itu selalu bertentangan dengan hati kecilnya, maka jiwanya 

selalu gelisah. 

2. Perbuatan onani yang di lakukan secara berlebihan akan menyebabkan 

urat syaraf tidak stabil lagi, kepercayaan diri hilang, hidup menyendiri 

karena perasaan malu tertanam dalam jiwanya. 



 

 

3. Kesenangan onani yang melampaui batas akan menyebabkan orang 

kecanduan, akhirnya terbawa arus dan terus menerus memeperuntutkan 

hawa nafsu.
21

 

 

3. Hukum Onani  

Para ulama‟ berbeda pendapat dalam menetapkan hukum onani ada 

yang mengharamkan secara mutlak dan mentolelir (membolehkan) hukum 

onani dengan keadaan tertentu dan persyaratan yang ditetapkan.   

Ulama Malikiyah, syafi‟iyah dan zahiriyah mengharamkanya secara 

mutlak berdasarkan Al-Qur‟an surat Al-Mu‟minun ayat 5 – 7 : 

   
      

    
   

      
    

     
Dan orang-orang yang menjaga kemaluanya, kecuali terhadap istrinya atau 

budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini 

tidaklah berbeda. Dan barang siapa yang mencari di balik itu orang-orang 

yang melampaui batas. {QS. Al-Mu’minun 5-7}
22

 

 

Menurut Imam Ibn Taymiyah, ketika ditanya tentang hukum onani dan 

masturbasi beliau mengatakan bahwa onani itu hukum asalnya adalah haram 

dan pelakunya dihukum ta`zir, tetapi tidak seperti zina. Namun beliau juga  

                                                             
21 Ajat Sudrajat, Fikih aktual (Stain Ponorogo Press 2008),15. 
22 Ahmad Zacki, fikih seksual (Bojonegoro: Jawara Group 2005),63. 



 

 

mengatakan bahwa onani dibolehkan oleh sebagian sahabat dan tabi‟in karna 

hal-hal darurat seperti dikhawatirkan jatuh ke zina/akan menimbulkan sakit 

tertentu. Tetapi tanpa alasan darurat, beliau (Ibn Taymiyah) tidak melihat 

adanya keringanan untuk membolehkan onani.
23

 

Ulama Hanafi secara prinsip mengharamkan onani tetapi dalam 

keadaan gawat, yakni orang yang memuncak nafsu seksnya dan kekawatiran 

beruat zina, maka orang tersebut boleh melakukan onani. Bahkan wajib 

melakukan onani demi menyelamatkan dirinya dari zina. Hal ini sesuai 

kaidah fiqh, “menempuh bahaya ringan dari dua bahaya adalah wajib” 

Ulama Imam Ahmad bin Hanbal membolehkanya, karena menurutnya, 

sperma adalah kelebihan sesuatu dari tubuh, oleh karenanya seseorang boleh 

mengeluarkanya sebagaimana halnya memotong daging yang lebih. Akan 

tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi.  

Pertama, karena takut berbuat zina. Sebagai contoh, misalnya seorang 

berada dalam situasi yang sangat mendukung terjadinya perzinahan, tiba-tiba 

gejolak nafsu begitu menggebu dan sulit tertahankan. Dalam keadaan begitu 

boleh melakukan onani dengan harapan gejolak nafsu jadi menurun dan zina 

bisa dihindarkan. 

                                                             
23 Sumber: https://martayandrie.wordpress.com/2013/11/15/hukum-onani-dan-masturbasi-bedasarkan-

al-quran-dan-hadits/. Akses tanggal, 26 Juli 2015. Jam.15.47 WIB. 

https://martayandrie.wordpress.com/2013/11/15/hukum-onani-dan-masturbasi-bedasarkan-al-quran-dan-hadits/
https://martayandrie.wordpress.com/2013/11/15/hukum-onani-dan-masturbasi-bedasarkan-al-quran-dan-hadits/


 

 

Kedua, karena tidak mampu m,enikah sementara gejolak nafsu minta 

dilayani, pernikahan merupakan jenjang masa hidup yang harus dilalui 

setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam islam. Dan harus siap 

secara lahir maupun batin.
24

 

Ibnu hazm memandang makruh onani, tidak berdosa tetapi tidak etis, 

dan menurut Ibn abas, al hasan, amar bin dinar dan Mujahid membolehkan 

onani. Kata Al-hasan, “orang islam melakukanya dalam waktu peperangan 

karna jauh dari istri.” Kemudian menurut mujahid, “orang islam dahulu 

(para sahabat) mentolelir  para remaja melakukan onani”, Hukum mubah 

tersebut berlaku pada pria dan wanita.
25

 

Masturbasi/Onani menjadi salah satu bentuk variasi hubungan seksual, 

terutama saat senggama tidak dapat dilakukan, yaitu pada saat haid, nifas, 

atau terpisah tempat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dorongan nafsu 

seksual sehingga dapat terhindar dari perbuatan zina.
26

 

Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Onani, hukumnya 

haram dikarenakan merupakan istimta‟ (meraih kesenangan/kenikmatan) 

dengan cara yang tidak Allah Subhanahu Wa ta‟ala halalkan. Allah tidak 

                                                             
24 Thobieb Al-Asyhar, Fikih Gaul (Bandung: Syamil Cipta Media 2006),69. 
25 Ajat Sudrajat, Fikih aktual (Stain Ponorogo Press 2008),17. 
26 Untung Santosa, Dan Aam Amirudin, Cinta & Seks (Bandung: khasanah Intelektual 2006),146. 



 

 

membolehkan istimta‟ dan penyaluran kenikmatan seksual kecuali pada istri 

atau budak wanita.
27

  

Seperti yang dijelaskan pada Al-Qur‟an surat An-nur ayat 30 : 

    
  

    
      

     
 

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu 

adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang mereka perbuat. {Surat an-nur 30}.
28

 

 

Mengenai hal ini Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam, telah memberi 

petunjuk kepada para pemuda agar menikah untuk menghilangkan keliaran 

dan pengaruh negatif syahwat. Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam juga 

bersabda yang artinya, “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian 

telah mampu menikah, maka hendaklah dia menikah karena nikah itu lebih 

menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Sedang 

barangsiapa yang belum mampu maka hendaknya dia berpuasa karena 

puasa itu akan menjadi tameng baginya.”29
 

                                                             
27 Sumber: http: Salafy.or.id offline Judul: (Fatwa ulama seputar onani atau masturbasi dengan sedikit 

perubahan), Akses tanggal.20 juli 2015 jam.20.30 WIB. 
28 Ibid. 
29 Ajat Sudrajat, Fikih aktual (Stain Ponorogo Press 2008),18. 



 

 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam memberi kita petunjuk 

mematahkan (godaan) syahwat dan menjauhkan diri dari bahayanya dengan 

dua cara, berpuasa untuk yang tidak mampu menikah, dan menikah untuk 

yang mampu. Petunjuk beliau ini menunjukkan bahwa tidak ada cara ketiga 

yang para pemuda diperbolehkan menggunakannya untuk menghilangkan 

(godaan) syahwat. Dengan begitu maka onani atau masturbasi haram 

hukumnya sehingga tidak boleh dilakukan dalam kondisi apapun menurut 

jumhur ulama. Jadi istimta‟ apapun yang dilakukan bukan pada istri atau 

budak perempuan, maka tergolong bentuk kezaliman yang haram.
30

 

Karena yang paling berbahaya dari prilaku onani adalah jika pelakunya 

sudah mulai bosan dengan apa yang dikerjakan dan menginginkan sesuatu 

yang lebih menantang, lebih nyata, lebih konkrit bahkan menginginkan 

sesuatu yang lebih nikmat dari hanya sekedar melakukan onani, Sehingga 

mereka mulai berpikir untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan 

jenis diluar nikah. Maka jika hal itu terjadi tidak menutup kemungkinan 

akan terjadi hubungan seksual diluar nikah (zina) yang jelas dalam islam 

perbuatan semacam itu jelas-jelas diharamkan.
31

 

 

                                                             
30 Sumber: Salafy.or.id offline Judul: (Fatwa ulama seputar onani atau masturbasi dengan sedikit 

perubahan), Akses tanggal.20 juli 2015 jam.20.30 WIB. 
31 Ahmad zacki,fikih seksual (Bojonegoro: Citra pelajar group).62. 


