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PERGAULAN MUDA MUDI 

Oleh: Dr. Marzuki, M.Ag. 

يَاأَيـَها الناُس ِإنا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَـَباِئَل 
 )١٣: احلجرات( ِإن َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللِه أَتْـَقاُكْم ِإن اللَه َعِليٌم َخِبريٌ  آلِتَـَعاَرُفو 

 

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” 
(QS. al-Hujurat: 13). 

 
Ayat di atas memberikan informasi kepada kita bahwa Allah menciptakan 

manusia dalam berbagai suku bangsa dan berlainan jenis kelamin agar manusia 
saling mengenal dan saling berhubungan satu sama lain. Pluralitas yang Allah 
berikan tidak berkonsekuensi pada perbedaan nilai kebaikan atau keburukan. 
Yang menjadi acuan dalam penilaian baik dan buruk, mulia atau tidak mulia, di 
hadapan Allah hanyalah satu, yakni ketakwaan manusia. 

 

A. PERGAULAN DENGAN TEMAN SEBAYA 

Teman sebaya adalah orang-orang yang memiliki usia yang hampir sama 
dengan usia kita dan menjadi teman atau sahabat kita. Kepada mereka ini kita 
harus dapat bergaul dengan sebaik-baiknya. Mereka ini adalah orang-orang 
yang sehari-harinya bergaul dengan kita dan menemani kita baik di kala suka 
maupun di kala duka. 

Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam rangka bergaul dengan teman 
sebaya di antaranya sebagai berikut: 
1. Saling memberi salam setiap bertemu dan berpisah dengan mereka dan 

dilanjutkan saling berjabat tangan, kecuali jika mereka itu lawan jenis kita. 
Salam ini hanya kita peruntukkan khusus yang seagama dengan kita, dan 
tidak perlu kita mengucapkan salam kepada yang tidak seagama. 
Sedangkan berjabat tangan hanya diperuntukkan kepada yang sejenis saja. 
Kepada yang lain jenis tidak diperbolehkan berjabat tangan, kecuali 
terhadap isteri/suami atau terhadap mahram (orang yang merupakan 
kerabat dekat)-nya. 

2. Saling menyambung tali silaturrahim dengan mereka dengan mempererat 
persahabatan dengan mereka. 
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3. Saling memahami kelebihan dan kekurangan serta kekuatan dan 
kelemahan masing-masing, sehingga segala macam bentuk kesalahfahaman 
dapat dihindari. 

4. Saling tolong-menolong. Yang kuat menolong yang lemah dan yang 
memiliki kelebihan menolong yang memiliki kekurangan. 

5. Kita harus bersikap rendah hati dan tidak boleh bersikap sombong kepada 
teman-teman sebaya kita. 

6. Saling mengasihi dengan mereka, sehingga terhindar dari permusuhan 
yang dapat menghancurkan hubungan persahabatan di antara teman yang 
seumur. 

7. Memberi perhatian terhadap keadaan mereka, apalagi jika mereka benar-
benar berada dalam kondisi yang memprihatinkan. 

8. Selalu membantu keperluan mereka, apalagi jika mereka meminta kita 
untuk membantu. 

9. Ikut menjaga mereka dari gangguan orang lain. 
10. Saling memberi nasihat dengan kebaikan dan kesabaran. 
11. Mendamaikan mereka bila berselisih. 
12. Saling mendoakan dengan kebaikan. 
 
 
B. TATACARA BERGAUL DENGAN LAWAN JENIS 

Yang dimaksud dengan lawan jenis di sini adalah orang-orang yang 
memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan kita. Bila kita berjenis laki-laki, 
maka lawan jenis kita adalah perempuan, dan sebaliknya jika kita berjenis 
perempuan, maka mereka itu adalah laki-laki. Terhadap orang-orang yang 
menjadi lawan jenis kita, Islam memberikan aturan yang khusus yang harus 
kita pegangi dalam rangka bergaul dengan mereka. 

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka bergaul dengan 
orang-orang yang menjadi lawan jenis kita adalah: 
1. Tidak melakukan khalwat, yaitu berdua-duaan antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan suami isteri dan 
tidak pula mahram tanpa ada orang ketiga. Termasuk dalam pengertian 
khalwat adalah berdua-duaan di tempat umum yang di antara mereka tidak 
saling mengenal, atau saling mengenal tetapi tidak ada kepedulian, atau 
tidak mempunyai kontak komunikasi sama sekali sekalipun berada pada 
tempat yang sama, seperti di pantai, pasar, restoran, bioskop, dan tempat-
tempat hiburan tertutup lainnya. Nabi Saw. melarang kita melakukan 
khalwat dengan sabdanya: 

 

ـــَوَة بِالنَســـاءِ  ـــاْمَرأَِة ِإال , ِإيـــاَك َواْخلَْل ـــاَخَال َرُجـــٌل ِب ـــِدِه َم َوالـــِذْى نـَْفِســـى بَِي
نَـُهَما    ).رواه الطرباىن(َوَدَخَل الشِيطَاُن بـَيـْ
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Artinya: “Jauhilah berkhalwat dengan perempuan. Demi (Allah) yang diriku 
berada dalam genggaman-Nya, tidaklah berkhalwat seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan kecuali syetan akan masuk di antara keduanya.” (HR. al-
Thabarani). 
 

2. Tidak melakukan jabat tangan, kecuali terhadap suami atau isterinya, atau 
terhadap mahramnya. Berjabat tangan kepada lawan jenis yang bukan 
suami/isteri atau mahram akan membuka pintu syahwat yang dapat 
menjurus kepada hal-hal yang lebih berbahaya, yakni perzinaan. 

3. Mengurangi pandangan mata, kecuali yang memang benar-benar perlu. 
Pandangan yang melebihi batas juga dapat menjurus ke arah perzinaan. 

4. Tidak boleh menampakkan aurat di hadapan lawan jenisnya dan juga tidak 
boleh saling melihat aurat satu sama lain. Aurat harus ditutup untuk 
menjaga dirinya dan menjaga pandangan orang lain. Aurat yang terbuka 
akan memancing syahwat orang lain yang pada akhirnya juga dapat 
menjurus ke arah perzinaan. Bahkan dengan sesama jenis saja, melihat 
aurat juga dilarang. Terkait dengan hal ini, Nabi Saw. bersabda: “Tidak 
dibolehkan seorang laki-laki melihat aurat (kemaluan) seorang laki-laki lain, begitu 
juga seorang perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain. Dan tidak 
boleh seorang laki-laki berselimut dengan laki-laki lain dalam satu selimut baju, 
begitu juga seorang perempuan tidak boleh berselimut dengan sesama perempuan 
dalam satu baju.” (HR. Muslim). 

5. Tidak melakukan hal-hal yang menjurus kepada perzinaan, seperti 
bergandengan tangan, berciuman, berpelukan, dan yang sejenisnya, apalagi 
sampai melakukan perzinaan. Terkait dengan hal ini Allah Swt. berfirman: 

 

 ).٣٢: اإلسراء(َكاَن َفاِحَشًة َوَسۤاَء َسِبْيًال ’ َوَال تـَْقَربُوا الزنَآ ِإنه
 

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. al-Isra’ (17): 32). 
 
 
Itulah beberapa informasi penting yang mungkin bisa dijadikan acuan 

dalam melakukan pergaulan sehari-hari, khususnya di kalangan muda-mudi 
yang akhir-akhir ini sering meninggalkan aturan moral, tradisi, sopan santun, 
bahkan agama. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat. Amin. (Marzuki, 28 
Februari 2009). 


