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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur’an sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad SAW.1 Sebagai kitab suci dan pedoman yang berfungsi sebagai

petunjuk bagi seluruh umat manusia kapanpun dan dimanapun, sekaligus

mu’jizat Nabi Muhammad SAW.2 Al-Qur’an tidak hanya untuk dibaca saja

akan tetapi memerlukan penafsiran dan dalam melakukan penafsiran harus

memilki syarat dan kriteria yang harus dipenuhi sebagai seorang mufassir agar

terhindar dari pemahaman yang menyimpang dalam memberikan pandangan

terhadap banyaknya permasalahan dikalangan masyarakat. Salah satu

penyimpangan dalam memberikan pandangan adalah orang Yang

berpandangan penyimpangan seksual adalah merupakan takdir Tuhan.

Penafsiran semacam ini betul-betul bertantangan dengan penafsiran ulama.

Penyimpangan seksual, yang populer disingkat dengan LGBT

(Lesbian, Gay, Biseksual dan Trasngender) akhir-akhir ini mencuat ke

permukaan karena ada pro dan kontra terhadap keberadaannya. Diantara

kelompok yang mendukung kaum LGBT adalah kelompok liberal. Mun’im

Sirri mengatakan sebagaimana dimuat dalam webnya3 : ayat-ayat al-Qur’an

terkait kisah Nabi Lut dan kaumnya tidak dapat dijadikan landasan normatif

1 Moh. Chadziq Charisma. Tiga Aspek Kemukjizatan Qur’an, Pt Bina Ilmu, Surabaya 1984,
hal.1.

2 M. Ali Ash-Shabuni. Al-Tibyan fi Ulum Al-Qur’an. Ter.Mohd. Qadrun, Pustaka Amani
1987, hal.99.

3Inspirasi. co, Islam, LGBT dan Perkawinan sejenis (https://www. inspirasi.co/post-
detail/5806/munim-sirry-menafsir) diakses tanggal 09 Agustus 2016, pukul 17:54 WIB.
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untuk mendiskriminasi kaum LGBT, termasuk melarang mereka menikah sejenis.

Khoirul Anwar juga mengatakan4 : Pesan yang hendak disampaikan kisah ini

(QS Al-A’raf 80-81) bukan sebagai larangan LGBT, tetapi sebagai cerita

penghibur untuk menguatkan mental Nabi Muhammad dalam berdakwah

yang ditolak masyarakat golongan Quraisy.

LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa

"komunitas gay". Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan

keanekaragaman "budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender".

Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak

heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender.5

Menurut Sinyo dalam bukunya : perkembangan dunia homoseksual

berkembang pada  abad XI Masehi.  Istilah Lesbian, Gay, Biseksual, dan

Transgender atau yang biasa dikenal dengan LGBT  mulai tercatat sekitar

tahun 1990-an. Sebelum masa “Revolusi Seksual” pada tahun 60-an tidak ada

istilah khusus untuk menyatakan homoseksual. Kata yang paling mendekati

dengan orientasi selain heteroseksual adalah  istilah “third gender”  sekitar

tahun 1860-an.  Kata  revolusi seksual  adalah istilah yang digunakan untuk

menggambarkan perubahan sosial politik (1960-1970) mengenai seks.

Dimulai dengan kebudayaan  freelove,  yaitu  jutaan kaum muda menganut

4 Islamlib.com, Dalil LGBT dalam Al-Quran (http://islamlib.com/gagasan/dalil-lgbt-dalam-al-
quran/) diakses tanggal 09 Agustus 2016, pukul 17:54 WIB.

5 Wikipedia. LGBT (https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT, diakses tanggal  08 Agustus 2016,
pukul 05.43 WIB)
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gaya hidup sebagai  hippie.  Mereka menyerukan kekuatan cinta dan

keagungan seks sebagai bagian dari hidup yang alami atau natural. Para hippie

percaya bahwa seks adalah fenomena biologi yang wajar sehingga tidak

seharusnya dilarang dan ditekan.6

Dalam pandangan Islam, LGBT adalah  penyakit. Sebab, salah satu

fitrah manusia yang diberikan Allah adalah melestarikan keturunan dengan

segala martabat manusianya sebagaimana yang tercantum dalam firman

Allah surat An-Nisa’, ayat 1 :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga
dan mengawasi kamu.

Rasulullah juga mengancam perilaku ini, sebuah hadis dalam musnad

Ahmad :

6 Sinyo, Anakku Bertanya tentang LGBT. Jakarta : PT Elex Media Komputindo 2014 M
hal.47.

، قَاَل: َأْخبَـَرنَا َعْبُد اْلَعزِيِز ْبُن ُحمَمٍَّد، َعْن َعْمرِو ْبِن َأِيب َعْمرٍو ثـََنا أَبُو َسَلَمَة اْخلُزَاِعيُّ ، َعْن َحدَّ
َمَل ِعْكرَِمَة، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن َوَجْدُمتُوُه يـَْعَمُل عَ 

.قـَْوِم ُلوٍط، فَاقْـتـُُلوا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعوَل بِهِ 

ُهَما َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ يَاأَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
َه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبارَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللَّ 
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Siapa saja yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Nabi Luth
as. maka bunuhlah pelaku dan pasangan (kencannya). (HR. Ahmad)7

Adapun penyimpangan dan kelainan seksual selain LGBT yang terjadi

di masyarakat adalah perzinahan, Ityanul baha’im, Jima’ waktu haid,

perkosaan, necrophilia, Pornografi, anal seks, Scoptophilia, Voyeurisme,

Pamer Aurat, Onani dan masturbasi. Menurut Didi Junaidi dalam bukunya : 8

penyimpangan seksual dapat dibedakan kedalam empat macam yaitu :

1. Menyimpang karena partnernya. Hubungan seks semestinya dilakukan

pasangan suami-istri yang sah. Tetapi, banyak dijumpai manusia yang

melakukan hubungan seks dengan suami atau istri orang lain (zina

muhson) atau dengan orang yang belum menjadi suami atau istri

sendiri (zina ghairu muhson) atau dengan orang yang punya hubungan

keluarga sangat dekat secara biologis (sedarah) yang haram dinikahi

(inses) atau dengan sesame jenis (homoseks; homo/lesbian) atau

dengan binatang atau dengan anak kecil (pedofilia) atau dengan mayat

(nekrofilia) atau denganbenda-benda milik lawan jenis (fetisme).

2. Menyimpang karena caranya seperti onani, masturbasi, anal seks,

oral seks, menyiksa pasangan (sadisme)

3. Menyimpang karena partner dan caranya.

4. Menyimpang karena kondisi pasangannya.

7 Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad. Muassasah ar-Risalah 2001. Hadis no.2732 hal.464
jilid 4. Syu’aib al-Arnaut mengatakan hadis ini dha’if.

8 Didi Junaidi. Penyimpangan Seksual yang dilarang Al-Qur’an. Jakarta : PT Elex Media
Komputindo 2016. Hal.9
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Gangguan kejiwaan ini dapat ditimbulkan oleh berbagai macam hal,

diantaranya adalah lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang

sangat mempengaruhi terjadinya penyimpangan seksual. Bisa pengaruh dari

teman, pengalaman pribadi yang buruk dan lain sebagainya. Sehingga sering

kita mendengar orang-orang yang melakukan kebiasaan seks menyimpang

karena ia merasa dendam pada seseorang yang telah melakukan hal yang sama

pada dirinya, sehingga ia melampiaskannya kepada orang lain.

Selanjutnya kelainan seksual ini dapat menyebabkan orang

memuaskan nafsu seksualnya dengan menggunakan objek lain. Di usia

perkembangan remaja memang dorongan seksual nampak begitu dominan,

atau setidak-tidaknya secara psikologis memiliki dampak terhadap nilai-nilai

keagamaan. Dorongan seks turut mempengaruhi munculnya sikap dan

perilaku menyimpang, hingga para remaja tidak merasa salah atau berdosa

melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar norma-norma agama.

Berdasarkan paparan diatas  penulis tertarik untuk mengangkat sebuah

tema yaitu : Fenomena Kelainan Seksual (Syudzuz al-Jinsiyyah) dan

Pencegahannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penelitian ini, maka

penulis perlu memberikan istilah atau kata kunci yang terdapat pada judul di

atas.
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1. Fenomena : fenomena ialah hal-hal yang dapat disaksikan dengan

panca indra dan dapat diterangkan dan dinilai secara ilmiah.9

2. Kelainan seksual (Syudzuz al-Jinsyiah)

Asy-Syudzuz al-jinsiyyah yang diambil dari kata asy-syudzuz yang

artinya penyimpangan dan al-jinsiyah yang artinya seks. Jadi, Asy-

Syudzuz aljinsiyyah adalah penyimpangan seksual.10

3. Al-Qur’an

Ditinjau dari segi bahasa, secara umum diketahui bahwa kata al-qur’an

(القران ٌ ) berasal dari kata قرا yang berarti mengumpul atau menghimpun.

Qira’ah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan

lainnya dalam satu ungkapan kata yang teratur. Al-qur’an asalnya sama

dengan qira’ah, yaitu akar kata (mashdar-infinitif) dari qara’a, qira’atan

wa qur’anan. Allah menjelaskan :

َناَمجَْعُه َوقـُْرَءانَُه ( ) 18) فَِإَذاقـَرَأْنَُه فَاتَِّبْع قـُْرَءانَُه (17إنَّ َعَليـْ

“Sesungguhnya Kami-lah yang bertanggung jawab mengumpulkan

(dalam dadamu) dan membacakannya (pada lidahmu). Maka apabila

kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, dengan perantara

Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu.” (Al-Qiyamah : 17-18)
11

Al-Quran adalah mukjizat Islam yang abadi dimana semakin

maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya.12

9 Othman Puteh dkk, Kamus Am, Kuala Lumpur: Crescent News,1997. Hal. 414
10 Rama Azhari, Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual

Jakarta:Hujjah Press, 2008. 24-25.
11 Syaikh Manna’ Al-qaththan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

2006. hlm. 16
12 Ibid. hal.3
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4. Sunnah

Sementara secara terminologi, makna kata as-sunnah dapat

ditinjau dari tiga disiplin ilmu sebagai berikut

Menurut para ahli hadits, as-sunnah sama dengan hadits, yaitu:

sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah, baik perkataan,

perbuatan, maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Menurut para

ahli Ushul Fiqh, as-sunnah ialah: semua yang berkaitan dengan

masalah hukum yang dinisbahkan kepada Rasulullah, baik perkataan,

perbuatan, maupun sikap beliau terhadap suatu peristiwa. Menurut ahli

Fiqh, makna as-sunnah mengandung dua pengertian; yang pertama

sama dengan yang disebut ahli Ushul Fiqh. Sedangkan pengertian

yang kedua ialah: suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat

pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. 13

Sedangkan as-sunnah menurut istilah syara’ adalah ucapan,

perbuatan atau pengakuan Rasulullah14

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan ini dapat di

identifikasi sebagai berikut, kelainanan seks (Syudzuz al-Jinsiyyah) ini

dapat ditimbulkan oleh berbagai macam hal, diantaranya adalah lingkungan.

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi

terjadinya penyimpangan seksual. Bisa pengaruh dari teman, pengalaman

13 Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M. A., Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2011. hlm. 131
14 Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam Jakarta: Pustaka

Amani, 2003 , cet. 1, hlm. 39.
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pribadi yang buruk dan lain sebagainya. Sehingga sering kita mendengar

orang-orang yang melakukan kebiasaan seks menyimpang karena ia merasa

dendam pada seseorang yang telah melakukan hal yang sama pada dirinya,

sehingga ia melampiaskannya kepada orang lain. Namun bagaimanakah Islam

memandang hal ini ? , apakah solusi dan pencegahannya menurut Al-Quran

dan Sunnah ?.

D. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar lebih fokus dan terarah, maka kajian di dalam tesis ini

akan di batasi pada pembahasan kelainan seksual (Syudzuz al-

Jinsiyyah) dan pencegahannya menurut Al-Qur’an dan Sunnah.

2. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

a) Bagaimana pandangan Islam terhadap kelainan seksual (Syudzuz al-

Jinsiyyah) ?

b) Bagaimana pencegahannya menurut Al-Qur’an dan Sunnah ?

E. Tujuan dan manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan di atas, tujuan dan

kegunaan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

a) Mengetahui pandangan Islam terhadap kelainan seksual (Syudzuz al-

Jinsiyyah)

b) Mengetahui pencegahannya menurut Al-Qur’an dan Sunnah
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F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah  dalam penyajian dan memahami tesis
ini, maka dalam penulisan tesis ini disusun berdasarkan sistematika
sebagai berikut: Bab pertama, terdiri dari Pendahuluan, yang akan
membahas mengenai: latar belakang masalah, Defenisi istilah, identifikasi
masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat dari
penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, mengkaji tentang tinjauan pustaka yaitu: tentang
penelitian dahulu yang relevan apakah pembahasan yang kita bahas
tersebut sudah ada yang meneliti atau mengkajinya.

Bab ketiga, yaitu tentang metode penelitian terdiri dari : jenis
penelitian yang kita lakukan, sumber data baik data primer ataupun data
sekunder dan teknis analisa data.

Bab keempat, yaitu pembahasan dan analisis tentang ayat-ayat
yang berkenaan dengan kelainan seksual ( Syudzuz al-Jinsiyyah ) dan
bagaimana pencegahannya dalam al-Qur’an dan Sunnah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari :
kesimpulan dari pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya,
kemudian saran-saran serta ajakan bagi pembaca untuk melakukan kritik
dan saran atas penelitian ini.


