
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keresahan orangtua terhadap perkembangan free sex, LGBT (Lesbian1

Gay2 Biseksual3 dan Transgander4), kekerasan seksual pada anak5 pemerkosaan

anak dibawah umur6 dan pencabulan terhadap anak7 sudah sampai pada kondisi

darurat yang harus mendapatkan penanganan khusus dari berbagai pihak terutama

tokoh agama, aktivis pendidikan, dan pemerintah yang mendapatkan amanah dari

rakyat untuk menyejahterakan dan membahagiakan kehidupan warga negaranya.

Perhatian orangtua harus ditingkatkan karena perkembangan media dan fasilitas

yang menjurus kepada free sex saat ini semakin canggih, lengkap, dan mudah

1 lesbian itu berarti seorang perempuan yang mencintai atau menyukai perempuan, baik
dari segi fisik ataupun dari segi seksual dan juga spiritualnya, jadi memang hal ini sangatlah
menyimpang.

2 sedangkan gay sendiri adalah seorang laki-laki yang menyukai dan juga mencintai laki-
laki, dan kata-kata gay ini sering disebutkan untuk memperjelas atau tetap merujuk pada perilaku
Homoseksual.

3 Biseksual ini sedikit berbeda dengan kedua pengertian di atas karena orang biseksual itu
adalah orang yang bisa memiliki hubungan emosional dan juga seksual dari dua jenis kelamin
tersebut jadi orang ini bisa menjalin hubungan asmara dengan laki-laki ataupun perempuan.

4 sedangkan untuk transgender itu adalah ketidaksamaan dari identitas gender yang
diberikan kepada orang tersebut dengan jenis kelaminnya, dan seorang transgender bisa termasuk
dalam orang yang homoseksual, biseksual, atau juga heteroseksual (http://rukun-
islam.com/hukum-lgbt/ diakses pada tanggal 24 Mei 2016)

5 Wakasatreskrim Polrestabes Bandung Kompol Fajar Widyadharma menyebutkan,
sepanjang tahun 2015 penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur
mencapai 91 kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 82 kasus.
(http://daerah.sindonews.com/read/1108195/21/empat-bulan-26-kasus-kekerasan-seksual-anak-
terjadi-di-kota-bandung-1463121003. Diakses pada tanggal 24 Mei 2016)

6 Baca berita pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun (15), pelajar SMPN 5
Padang Ulak Tanding, yang tinggal di Dusun V Desa Kasie Kasubun, Lampung. 8 April 2016.
(http://www.merdeka.com/peristiwa/yuyun-tewas-usai-diperkosa-13-lelaki-di-hutan-12-pelaku-
dibekuk.html. Di akses pada tanggal 24 Mei 2016)

7 Baca berita Pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Kali ini menimpa
dua bocah berusia 6 tahun berinisial FR dan ZQ, warga Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan
Dungingi, Kota Gorontalo. Pelaku melakukan perbuatan kotor itu sekitar bulan Desember 2015.
Kepada bocah-bocah tersebut Ramli mencabuli sebanyak tiga kali.
(http://www.merdeka.com/peristiwa/iming-iming-uang-rp-1000-sopir-bentor-cabuli-2-bocah-di-
bawah-umur.html. Diakses pada tanggal 24 Mei 2016)
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diakses oleh masyarakat miskin sekalipun. Fasilitas dan media yang berpotensi

merusak moral generasi ini tidak berimbang dengan kebijakan dan tanggap

darurat yang dimiliki oleh pemerintah juga tokoh-tokoh pendidikan dan agama.

Perebutan dominasi ke arah kebebasan negatif dimungkinkan akan terjadi jika

tidak segera dilakukan antisipasinya dengan cerdas.

Hal ini bukan tanpa alasan, karena saat ini Media elektronik semacam TV,

video, CD, film, internet, HP, dan media cetak seperti koran, majalah, tabloid,

brosur, foto, kartu, yang berbau porno dapat diakses oleh semua lapisan

masyarakat, dan semakin terbuka dan mudah, tanpa ada pengendalian yang

memadai. Orangtua dan pemerintah semakin permisif dan seakan memberikan

“dukungan”, karenanya produk “kelam” ini cukup laris di pasaran.8

Kasus ini sepantasnya menjadi pelajaran bagi semua pihak, bahwa

penyakit sosial berupa penyimpangan-penyimpangan seksual yang terjadi di

sekitar kita telah begitu akut dan mengancam generasi muda. Memang negari ini

telah mempunyai seperangkat aturan hukum untuk menjamin perlindungan

terhadap anak. Para pelaku juga tidak akan lepas dari ancaman jeratan hukum.

Belum lagi, sejak beberapa tahun lalu, telah berdiri Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI). Namun rasanya belum cukup menjamin perlindungan hukum

bagi anak-anak generasi bangsa saat ini. Data KPAI mencatat anak berhadapan

hukum total di bulan Januari-April 2016 ada 298 kasus. Ada peningkatan 15 %

dibandingkan dengan 2015, Di antaranya ada 24 kasus anak sebagai pelaku

kekerasan fisik. Pada sembilan kelompok kluster, anak sebagai pelaku dan korban

8 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah,
Keluarga dan Masyarakat, Yogyakarta: LkiS, 2009, h. 208.
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kekerasan dan pemerkosaan, pencabulan dan sodomi mencapai sebesar 36 kasus.9

Tidak sedikit korban yang mengalami trauma fisik dan psikis,10 bahkan beberapa

korban di antaranya meninggal dunia. Patut kiranya dilakukan usaha preventif dan

protektif untuk mencegah korban berikutnya, salah satunya dengan memberikan

pendidikan seks sejak dini kepada anak. Sebuah pembelajaran penting dalam

pendidikan keluarga.

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama (madrasah al-Ula),

dalam kehidupan anak tempat ia memulai proses sosialisasi, tempat ia bertumpu

dalam pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun psikis, karena memang itulah

peranan dan tanggung-jawab keluarga dalam mendidik anak agar terhindar dari

api neraka11. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT.





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan

keluargamu dari api neraka.12

Dari ayat tersebut di atas jelas bahwa Pendidikan keluarga itu dimulai dari

istri dan suami, mereka mesti saling menghormati dan menjalankan kewajiban

mereka masing-masing.13 Pada kata ‘qū’ (jagalah). Perintah menjaga diri dan

keluarga dari neraka berkonotasi terhadap perintah mendidik atau membimbing.

9 http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/06/kpai-angka-kekerasan-terhadap-anak-
meningkat. Dikases pada tanggal 24 Mei 2016

10 Data dari KPAI 79% korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma
yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat menganggu fungsi dan perkembangan
otaknya. (http://guetau.com/cinta/integritas-tubuh/4-dampak-pelecehan-seksual-pada-anak.html.)
Diakses pada tanggal 24 Mei 2016

11 Masganti Sitorus, Permasalahan Akhlak Remaja Dewasa ini dan Solusinya, Jurnal
Analitica Islamica, Vol. 13, No. 2 Sumatra Utara November 2011, ISSN 1411-4380, h. 278

12 QS. al-Tahrim [66]: 6
13 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi “Pesan – pesan al-Qur’an tentang Pendidikan”,

Jakarta : Amzah, 2013, h. 152
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Sebab didikan dan bimbingan yang dapat membuat diri dan keluarga konsisten

dalam kebenaran, di mana konsisten dalam kebenaran itu membuat orang

terhindar dari api neraka. Oleh karena itu para orangtua berkewajiban

mengajarkan kebaikan dan agama kepada anak-anak; menyuruh mereka berbuat

kewajiban dan mejauhkan kemungkaran dengan membiasakan mereka dalam

kebenaran atau kebaikan tersebut, serta memberi contoh teladan.14

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab orangtua sebagai pendidik

yang utama, selalu memperkuat diri dan keluarga agar tidak mengikuti hawa nafsu

dan senantiasa taat kepada Allah SWT.15 Orangtua hendaknya selalu memenuhi

kebutuhan anak diantaranya: kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri,

kebutuhan rasa bebas, kebutuhan mengenal lingkungan, kebutuhan rasa aman,

kebutuhan rasa sukses, kebutuhan biologis (seksual), kebutuhan sandang, pangan

dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan pengetahuan.16

Dalam memenuhi kebutuhan seksual anak, orangtua hendaknya

memberikan Pendidikan Seks secara proporsional dan islami, peranan orangtua

sangat diperlukan dalam memberikan pendidikan seks, agar tumbuh kembang

anak dapat berjalan dengan normal dan selalu dapat menjaga kehormatan dan

kesucian diri. Sehingga dengan demikian orangtua telah menjaga keluarganya dari

siksa neraka, sebagaimana sabda Nabi SAW:

ْكَرثِ َما  لیه و سمل َعْن  ِئَل َرُسْوُل ِهللا صىل هللا  ٔيب هررة ريض هللا عنه قَاَل: ُس عن 
ُل الناَس النارَ  ِ ْكَرثِ َما یُْد ئَِل َعْن  ُل الناَس ْاجلَنَة؟ قَاَل: تَْقَوى ِهللا َو ُحْسُن ْاخلُلُِق َو ُس ِ ؟ یُْد

ْالَفُم َو ْالَفَرجُ قَاَل: 
14 Kadar M. Yusuf, op-cit., h. 153
15 Abuddin Nata, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 198
16 Zakiah Daradjat, Kesehatan Mental,  Jakarta: Haji Masagung, 1998, h. 52.
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Artinya : Dari Abu Hurairah R.A. berkata, Rasulullah SAW. pernah
ditanya tentang sesuatu apakah yang terbanyak yang dapat
memasukkan manusia ke dalam surga?. Beliau menjawab, “Takwa
kepada Allah dan akhlak yang baik”. Beliau juga ditanya tentang
sesuatu apakah yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia
ke dalam neraka?. Beliau menjawab, “Mulut dan farji (kemaluan)”.
(HR at-Turmudzī).17

Secara fisiologis dan psikologis tumbuh dan kembang anak tidak akan

terlepas dari masalah seks, bemacam-macam masalah seringkali dialami oleh anak

sehubungan dengan perkembangan seksual mereka, terutama mereka yang berada

pada usia aqil baligh mengenai sikap orangtua, anak seringkali merasa dikekang

bahkan dimusuhi orangtua bila mereka menunjukkan perhatian terhadap hal-hal

yang sifatnya seksual.18 Seringkali kurangnya perhatian, pengawasan dan

pendidikan dasar keluarga ternyata telah berimplikasi pada kebebasan bergaul tak

terkendali di kalangan anak-anak muda. Anak lebih cendrung dibesarkan tanpa

pengwasan dan perhatian orangtua.19 Anak lebih nyaman curhat kepada teman

sebayanya mengenai seksual dibanding orangtua, padahal dalam kondisi demikian

anak sangat rentan dalam mendapat informasi yang salah mengenai seksual anak,

hal yang sangat dikhawatirkan lagi ialah timbul hasrat anak untuk mencoba-coba

melakukan hubungan seksual diluar nikah bersama teman sebayanya.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Synovate Research pernah

melakukan survei pada September 2008 di empat kota besar (Jakarta, Bandung,

Surabaya dan Medan), dengan respondennya 450 orang remaja putra-putri,

17Abu Isa Ahmad Bin Muhammad Bin Saurah al-Tismidzī , Sunan at-Tirmidzī, Beirut :
Dar al-Fikr, tt, Juz x, h. 181.

18 Sarlito Wirawan Sarwono dan Amir Samsidar, Peranan Orang Tua dalam Pendidikan
Seks, Jakarta: Rajawali Pers 1986, h 63-64

19 Kusnadi, perubahan Sosial dan Implikasinya terhadap Peran orangtua sebagai
pendidik, Jurnal Kependidikan Islam, Potensia, Vol. 6, No.2, Pekanbaru Desember 2007, ISSN
1693-1025, h. 168
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berusia antara 15 sampai 24 tahun. Mereka berasal dari kalangan masyarakat

umum dengan kelas sosial menengah ke atas dan ke bawah. Kalangan masyarakat

ini diambil sebagai representasi masyarakat Indonesia kebanyakan. Hasilnya,

lumayan mencengangkan. Hanya 5% dari responden remaja itu yang

mendapatkan informasi yang mendidik mengenai seks dari orangtua atau pihak

lain. “Sebanyak 44% responden mengaku punya pengalaman seks pada usia 16

sampai 18 tahun. Bahkan ada 16% lainnya yang mengaku punya pengalaman seks

sejak usia 13 sampai 15 tahun,” menurut Camita Wardhana, Project Director

Synovate Research. Dari penelitian itu terungkap, bahwa sekitar 65% informasi

tentang seks, mereka peroleh dari kawan-kawannya, dan 35% lainnya mengetahui

seks dengan menonton film porno. Mereka mencoba-coba mendapatkan

pengalaman mengenai seks, sebanyak 40% responden mengaku melakukannya

bersama pacar di rumah, 26% di tempat kost, dan 24% lainnya di hotel.20

Menurut BKKBN, lima dari seratus pelajar setingkat SMA di Jakarta telah

melakukan hubungan seks sebelum menikah. Hal itu dikemukakan oleh Rita

Damayanti saat menyampaikan hasil penelitiannya terhadap 8.941 pelajar dari 119

SMA dan yang sederajat di Jakarta, untuk meraih gelar doktor pada Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), di Depok, Jawa Barat.21

Masih menurut BKKBN, orang hidup dengan HIV dan AIDS sampai dengan

bulan September 2015 mencapai 15.136 kasus, 54,3%. Dari angka tersebut

sebagian besar adalah para remaja. Sedangkan di sisi lain, dari 150 pengguna

20 http://www.penapendidikan.com/pengalaman-seks-belasan-tahun.html, Artikel diakses
pada tanggal 21 Maret 2016

21 Rita Damayanti, “Lima dari 100 Pelajar SLTA di DKI Berhubungan Seks Sebelum
Menikah,” http://www.bkkbn.go.id/Webs/DetailRubrik.php?MyID=518, Artikel diakses pada
tanggal 21 Maret 2016
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narkoba jarum suntik yang umumnya kalangan pelajar hingga mendian ketiga

yang diambil sampel darahnya berpotensi endemi virus HIV-AIDS, menurut

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat Dadang S Epit di Tangsel.22

Karenanya tentu menjadi sesuatu yang sangat meresahkan dan

mengkhawatirkan bila orangtua selalu mengabaikan pendidikan seks bagi anak.

sebab pendidikan seks juga harus diperhatikan dan diprioritaskan, hal ini sesuai

dengan pernyataan Ali Akbar bahwa sanya, pendidikan seks harus diberikan dan

dipahami  oleh setiap muslim dan diajarkan sejak ia lahir dan orang yang pertama

bertanggung-jawab atas pendidikan seks adalah orangtua dan tempat pendidikan

seks dan tempat pendidikan seks yang utama ialah rumah tangga.23

Abdullah Nasih Ulwan, dalam hal pendidikan seks juga menaruh perhatian

yang sangat proaktif, menurutnya anak itu merupakan amanah dari Allah SWT.

Yang harus dibina, dipelihara, dan diurus secara seksama serta sempurna agar

kelak menjadi insan kamil.24 Kerena itu perlu mendapatkan pendidikan seks dari

kedua orangtuanya.

Pertimbangan lain, pendidikan seks diberikan lebih awal disebabkan

karakter dasar manusia itu dibentuk pada masa kanak-kanak. Kenneth Wolker

salah seorang ahli dalam psikoanalisa telah membuktikan tentang pengaruh yang

baik atau tidak baik pada tahun-tahun pertama terhadap pertumbuhan karakter

dasar anak. Pendidikan yang salah dapat mempengaruhi perkembangan berbagai

22 Dadang S Epit, Mayoritas Pengguna Narkoba Terancam, “dari
http://megapolitan.kompas.com/read/2009/10/21/03425330 Artikel diakses 21 Maret 2016

23 Ali Akbar, Etika Seksual dalam Pandangan Islam,  Jakarta : LP3ES: 1991, h. 126
24 Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam II, diterj. Oleh Jamaluddin Miri

Jakarta: Pustaka Imani, 2007, h. vii
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bentuk penyimpangan seksual pada masa-masa berikutnya.25 Pendidikan seks

pada anak usia dini dimungkinkan dapat meluruskan pemahaman dan perilaku

seks anak-anak sehingga bisa lebih positif.

Penelitian Katharine Davies dalam Kenneth Wolker, memperkuat sisi

penting pendidikan seks ini. Hasil penelitian Katherine menunjukkan bahwa

perempuan yang telah menerima pendidikan seks pada usia dini, 57% menikah

dengan bahagia.26 Pendidikan seks berperan positif dalam membangun mahligai

kehidupan keluarga yang lebih baik karena dalam prosesnya ada desain

pembelajaran yang mempertimbangkan tentang kebaikan anak.

Mengenai pendidikan seks, dalam Islam pendidikan seks tidak dapat

dipisahkan dari ajaran Islam itu sendiri. Dan bahkan harus sepenuhnya dibangun

di bawah naungan Islam. Dengan mengajarkan pendidikan seks yang demikian,

diharapkan akan terbentuk individu remaja yang menjadi manusia dewasa yang

bertanggung jawab, baik pria maupun wanita, sehingga mereka mampu

berperilaku sesuai jenisnya, dan bertanggung jawab atas kesucian dirinya, serta

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.27

Berbeda halnya dengan Pendidikan seks yang terjadi di Barat tidak lagi

melihat seks sebagai bagian dari kehidupan manusia. Tentu saja pembicaraan

masalah seks ini menjadi kotor karena sudah beralih ke masalah pornografi. Di

samping itu juga dalam pendidikan seks barat tidak menetukan batasan-batasan

aurat terlebih yang berkaitan dengan auratnya wanita. Sementara Islam membatasi

25 Kenneth Wolker, The Handbook of Sex: Kitab Seksualitas yang Menjadikan Manusia
Lebih Manusiawi, Terj. Ahmad Faidi dan Abdul Hamid, Yogyakarta: Diva Press, 2005, h. 409-410

26 Ibid., h. 417.
27 Nina Surtiretna, Bimbingan Seks Bagi remaja Tinjauan Islam dan Medis, Bandung :

Remaja Rosdakarya, 2006, h. 5
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hal tersebut dengan istilah mahram (orang yang tidak boleh dinikahi). Kemudian

pendidikan seks dibarat hanya sebatas mengenai anatomi atau ilmu tubuh dan

fisiologi reproduksi atau bagian tubuh yang berhubungan dengan reproduksi anak

saja.28

Islam memperhatikan bimbingan seksual bagi berbagai kelompok umur.

Mengingat hal itu merupakan bagian dari program pendidikan yang integral, maka

permulaan bimbingan ini berbeda antara satu fase dengan fase yang lain, dan

dengan konsep dan metode yang sesuai dengan karakteristik setiap fase dari

pertumbuhan kejiwaan manusia. Apabila masa anak-anak terakhir luput dari

aktivitas seksual yang disertai rangsangan, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu,

maka terhadap fase ini Islam memberikan bimbingan pendahuluan yang bersifat

pencegahan yang sudah tentu berbeda dari kaidah-kaidah bimbingan seksual bagi

anak usia baligh. Hal itu karena adanya perbedaan yang besar menyangkut

karakteristik masing-masing fase.29

Berdasarkan pada permasalahan di atas Keluarga sebagai madrasah yang

pertama dan utama yang akan dilalui oleh putra-putri dari keluarga tersebut, ayah

dan ibu adalah ustadz dan ustadzah yang pertama kali dikenal dan mengenalkan

berbagai ajaran kebaikan dalam kehidupan. Sebagaimana layaknya madrasah

/sekolah, maka di dalam keluarga juga terdapat suatu proses pendidikan, proses

interaktif antara guru dan siswa, sehingga perlu suatu pegangan dalam

menjalankan proses pendidikan tersebut yang berupa konsep. Oleh karena itu

gagasan mengenai Konsep Pendidikan Seks dalam Keluarga terhadap anak dalam

28 Yusuf Madani, Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam: Panduan Orangtua, Guru,
Ulama, dan Kalangan Lainnya, terj. Irwan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003, h. 67.

29 Ibid., h. 89-90
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Perspektif Islam sangat diperlukan, guna agar kedepannya anak tumbuh sebagai

pribadi yang dapat bertanggung jawab atas kesucian dirinya, serta dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

B. Penegasan Istilah

Adapun maksud istilah dari Konsep pendidikan seks dalam Keluarga

terhadap anak Ditinjau dari Perspektif Islam ialah :

1. Pendidikan Seks

Pendidikan seks ditinjau dari perspektif Islam bukanlah mengajarkan

cara melakukan hubungan seks yang aman dari penyakit menular seksual dan

agar tidak terjadi kehamilan (how to have safe sex) sebagaimana yang telah

dilakukan di barat yang justru menimbulkan permasalahan yang besar

(terbuka kesan mencoba-coba). Berbeda halnya dengan Islam yang

mengajarkan cara menghindari hal-hal yang menyebabkan perzinahan dan

perilaku seksual menyimpang. Islam lebih menekankan kepada aspek

kehormatan diri, kesucian, kesopanan, kesantunan, dan upaya penyadaran

diri bahwa berhubungan seks hanya boleh bagi orang yang telah menikah

(how to have halal sex).

2. Anak dan Keluarga

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan

kedua setelah ayah dan ibu.30 Dan anak dapat juga diartikan sebagai manusia

yang sedang tumbuh.31 Keluarga merupakan kelompok primer yang penting

30 WJS. Poerdarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1992, h.
39.

31 Rahmad Suyud, Pokok Ilmu Jiwa Perkembangan, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN
Sunan Kalijaga, 1978, h. 27
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di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari

hubungan laki-laki dan wanita, yang berlangsung lama untuk menciptakan

dan membesarkan anak-anak. 32 Jadi keluarga dalam bentuk yang murni

merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari suami isteri dan anak-anak

yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama,

dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.

Fase-fase perkembangan anak dalam pendidikan seks dapat dibagi

kedalam beberapa fase, yakni:

a. Fase pertama (7 – 10 tahun) disebut sebagai masa tamyiz/pra pubertas.

Anak mulai diajarkan tentang etika meminta izin dan memandang.

b. Fase kedua (10 -14 tahun) disebut sebagai masa murahaqah/pubertas.

Pada masa ini anak dihindarkan dari berbagai rangsangan seksualitas.

c. Fase ketiga (14 - 16 tahun) disebut masa baligh / adolesen. Pada masa ini

jika anak sudah siap nikah, maka anak diajarkan adab berhubungan

seksual.

d. Fase keempat ≥ 16 tahun disebut masa pemuda. Pada masa ini diajarkan

tata cara isti’faf (bersuci), jika belum mampu melangsungkan

pernikahan.33

Namun dalam penelitian ini peneliti mefokuskan hanya pada dua fase

pekembangan anak yaitu pada fase pertama dan kedua karena pada kedua fase

tersebutlah letak urgennya mengenai berhasil atau tidaknya pendidikan seks

kedepannya.

32 Hartono, Arnicun Aziz, Ilmu Sosal Dasar, Jakarta: Bumi Persada. 1990, h, 79
33 Abdullah Nasih Ulwan, op-cit., h. 1.
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3. Pendidikan Seks dalam Keluarga Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif

Islam

Pendidikan seks dalam keluarga terhadap anak ditinjau dari perspektif

Islam adalah suatu usaha preventif dan protektif yang dilakukan oleh

orangtua yang menekankan pada aspek Aqidah, (kehormatan dan kesucian

diri), Fiqih, (kebersihan badan  dan kelamin), dan Akhlak, (kesopanan dan

kesantunan), yang dibutuhkan anak (usia 7-14 tahun) agar dapat terbebas dari

masalah-masalah seksual yang menyimpang, sehingga ia dapat memahami

dirinya sendiri sebagai makhluk seksual serta untuk dapat mengadakan

hubungan interpersonal yang baik antara anak dan orangtua secara terbuka

dan harmonis.

C. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini untuk diangkat dalam penulisan

tesis ialah karena :

1. Pendidikan seks saat ini merupakan suatu hal yang sangat urgen di berikan

kepada anak ditengah hiruk pikuk permasalahan seks anak yang terjadi

semakin miningkat dalam tahun-tahun belakangan ini.

2. Keluarga sebagai madrasah ulā bagi anak kurang tanggap dan sigap

memainkan perannya dalam melindungi anak, oleh karena itu memalui

penelitian ini diharapkan para orangtua/ dan tenaga pendidik tergugah hatinya

untuk semakin tanggap mengenai kebutuhan seks anak agar dapat terkontrol

sehingga terhindar dari penyakit seksual yang menyimpang
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3. Anak sebagai keturunan yang baru keluarga yang belum memiliki bekal apa-

apa perlu diajari dan diawasi perihal dorongan seks  atau nafsu syahwat

mereka agar terhindar dari penyakit seksual yang menyimpang.

4. Pendidikan seks dalam perspektif Islam yang penulis tawarkan agar seluruh

aktivitas pengajaran dan pendidikan sesuai dengan adab-adab yang Islami

agar para orangtua / tenaga pendidik tidak salah dalam merujuk sumber

referensi pendidikan seks ala barat yang sekulerisme yang tidak sesuai

dengan adab dan syarī’ah Islam yang diajarkan kepada anak / peserta didik.

D. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pendidikan seks di sekolah terhadap anak dalam

perspektif Islam?

2. Bagaimana konsep pendidikan seks di masyarakat terhadap anak dalam

perspektif Islam?

3. Bagaimana konsep pendidikan seks dalam keluarga terhadap anak pada

ditinjau dari perspektif Islam?

4. Bagaimana peran keluarga dalam memberikan pendidikan seks terhadap anak

ditinjau dari perspektif Islam?

5. Bagaimana materi pendidikan seks dalam dalam keluarga terhadap anak pada

ditinjau dari perspektif Islam?

6. Bagaiman metode pendidikan seks dalam dalam keluarga terhadap anak pada

ditinjau dari perspektif Islam?
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E. Fokus Penelitian

Mengingat begitu luasnya masalah yang teridentifikasi sebagaimana yang

telah penulis uraikan di atas, tidak mungkin dilakukan penelitian dalam waktu

yang relatif singkat ditambah dengan keterbatasan kemampuan pengetahuan, dana

serta fasilitas yang diperlukan. Maka penelitian ini akan difokuskan pada

permasalahan di lingkungan keluarga karena disinilah dimulainya pendidikan

yang pertama (Madrasah ulā). Jika dalam pendidikan keluarga berhasil maka

akan mudahlah terbentuk karakter dan kepribadian anak Islami (Akhlaq Al-

Karimah) Pada lingkungan selanjutnya.

F. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitian di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pendidikan seks dalam keluarga terhadap anak pada

ditinjau dari perspektif Islam?

2. Bagaimana peran keluarga dalam memberikan pendidikan seks terhadap anak

ditinjau dari perspektif Islam?

3. Bagaimana materi pendidikan seks dalam dalam keluarga terhadap anak pada

ditinjau dari perspektif Islam?

4. Bagaimana metode pendidikan seks dalam dalam keluarga terhadap anak

pada ditinjau dari perspektif Islam?
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G. Tujuan Penelitian

Dari rumusan Masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini ialah

untuk mengungkapan mengenai:

1. Konsep pendidikan seks dalam keluarga terhadap anak pada ditinjau dari

perspektif Islam

2. Peran keluarga dalam memberikan pendidikan seks terhadap anak ditinjau

dari perspektif Islam

3. Materi pendidikan seks dalam dalam keluarga terhadap anak pada ditinjau

dari perspektif Islam

4. Metode pendidikan seks dalam dalam keluarga terhadap anak pada ditinjau

dari perspektif Islam

H. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk :

a. Dapat menambah wawasan pemikiran atau wacana tentang pendidikan

utamanya Pendidikan Seks dalam Keluarga terhadap anak ditinjau dari

Perspektif Islam.

b. Dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang pendidikan.

c. Manambah khazanah keilmuan penulis utamanya dan para pembaca pada

umunya.

d. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian

selanjutnya.
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2) Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk :

a. Memberikan pengetahuan dan penerangan tentang masalah-masalah

seksual kepada anak sejak usia tamyiz sampai usia muraqahah.

b. Mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi akibat

pertumbuhannya secara fisik dan kepribadian

c. Memberikan masukan kepada orangtua dalam memberikan pendidikan

seks dalam perspektif Islam.

d. Membantu para orangtua yang ingin secara serius mendidik anak-anak

mereka perihal pendidikan seks agar tidak menyimpang dari fitrahnya.

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Deskriptif

kualitatif. Menurut Sumardi Suryabrata, penelitian Deskriptif adalah

penelitian yang bertujuan untuk memuat, melukiskan, menggambarkan

situasi-situasi atau kejadian-kejadian dalam bentuk kata-kata.34 dan jenis

penelitian yang digunakan adalah kepustakaan / library research yaitu

mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek

penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah

yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya

tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka

yang relevan. Baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk dari literatur-

34 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Grafindo Persada, 1997, h.18.
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literatur atau informasi, baik yang didapat dari ensiklopedia, kamus-kamus,

internet maupun media massa dan buku-buku.35 Mengenai konsep pendidikan

seks dalam keluarga terhadap anak ditinjau dari perspektif Islam.

2. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif percaya bahwa di mana peran peneliti adalah

sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data, dan penafsiran data.36

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai perencana,

pelaksana pengumpulan data, analisis /penafsiran data dan penarikan

kesimpulan.

3. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subyek dari mana

data dapat diperoleh.37 Sumber data penelitian ini penulis bedakan menjadi

dua kelompok, yang pertama adalah sumber primer, dan yang kedua adalah

sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari sumber inti.

Dalam melakukan kajian sumber primernya diperoleh dari al-Qur’an,

Hadits, ialah :

1) Al-Qur’an

a) seksualitas manusia adalah fitrah, hal ini terdapat dalam ayat al-

Qur’ân Surat Ali Imrân [3]: 14 yang menyebutkan bahwa wanita

35 Mardalis, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, h. 28.
36 Ibid, h. 205.
37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka

Cipta, 2007, h. 102
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secara kodrati telah dijadikan indah dalam pandangan setiap

manusia.

b) laki-laki berbeda dengan wanita hal ini terdapat dalam ayat al-

Qur’ân Surat Ali Imrân [3]: 36 dan Surat al-Hujarat [49] : 13

yang menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan itu

dihadapan Allah sama yang membedakan hanyalah taqwanya.

c) Etika meminta izin dalam tiga waktu (Sebelum shalat Subuh,

Menjelang siang , dan Setelah shalat Isya, hal ini terdapat dalam

ayat al-Qur’ân Surat an-Nûr [24]:  58-59

d) Kewajiban berpakaian menutup aurat, hal ini terdapat dalam ayat

al-Qur’ân Surat al-A’râf [7] : 26-27, Surat al-Ahdzab [33] : 59

e) menjaga kesucian, hal ini terdapat dalam ayat al-Qur’ân Surat

an-Nûr [33] : 33, Surat al-Isra' [17] : 32, surat al-Furqân [25] :

68-69, dan Surat al-Mu’minûn [23]: 1-5

f) Larangan ikhtilat, hal ini terdapat dalam ayat al-Qur’ân Surat an-

Nûr [24]: 30-31

2) Al-Hadits

a) Sunan Abu Daud nomor 495 Hadits tentang pemisahan tempat

tidur

b) Shahih Bukhari no. 3006 Hadits tentang larangan seorang lelaki

dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya ber-khalwat
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c) Shahih Bukhari no. 5886 Hadits tentang larangan mukhannasin

(laki-laki yang menyerupai perempuan) dan mutarajjilat

(perempuan yang menyerupai laki-laki).

d) Hadits Riwayat al Hakim, Hadist tentang mengisi waktu luang

dan mengoptimalkan masa muda.

3) Yuridis

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak

b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap

Anak Presiden Republik Indonesia.

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak.

d) Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1 Tahun 2016).

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber

lain yang masih berkaitan dengan masalah penelitian, dan memberi

interpretasi terhadap sumber primer. Sumber data sekunder dalam

penelitian ini ialah seluruh bahan bacaan yang masih relevan dengan

pembahasan tesis ini. Diantaranya sebagai berikut:
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1) Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, Pendidikan Anak
Menurut Islam ‘Pendidikan Seks, Bandung : Remaja RosdaKarya,
2001.

2) Abdullah Nasih Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, terj.
Jamaluddin Miri. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

3) Abuddin Nata, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers,
2009.

4) Akram Ridho, Manajemen Pubertas: Panduan Ampuh Melejitkan
Kepercayaan Diri, terj. Akmal Burhanuddin, Bandung: Syamil,
2006.

5) Alva Handayani dan Aam Amiruddin, Anak anda Bertanya Seks?
Langkah Mudah Menjawab Pertanyaan Anak tentang Seks, Bandung
: Khazanah, 2008.

6) Hassan Hathout, Pendidikan Seks Islami, terj. Yudi, Jakarta: Zahra,
2008

7) Herlini Amran, Soal Jawab tentang Seks. Jakarta : Insan Media,
2001.

8) Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi “Pesan – pesan al-Qur’an tentang
Pendidikan”, Jakarta : Amzah, 2013

9) Marfu’ah dkk. Studi Al-Qur’an: Metode dan Konsep, ed. Sahiran
Syamsuddin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010.

10) M. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam ‘mengembangkan pendidikan
integratif di sekolah keluarga dan masyarakat, Yogyakarta: LkiS,
2009.

11) Nina Surtiretna, Remaja dan Problematika Seks Tinjauan Islam dan
Medis, Bandung: Remaja RosdaKarya, 2006.

12) Ramayulis, Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga, Jakarta: Kalam
Mulia, 2001.

13) Safrudin Aziz, Pendidikan Keluarga Konsep dan strategi,
Yogyakarta: Gava Media, 2015.

14) Sayyid Quthub, Tafsir fi zilalil Qur’an, Penerjemah As’ad Yasin
Dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004

15) Utsman Ath-Thawil, Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual,
Jakarta: Grafindo Persada, 1997.

16) Yusuf Madani, Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam,: Panduan
bagi Orangtua, Ulama, Guru dan Kalangan Lainnya, terj. Irwan
Kurniawan, Jakarta : Pustaka Zahra, 2003.

17) Dan buku-buku lainnya yang masih relevan dengan penelitian ini.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

ialah teknik kepustakaan. teknik kepustakaan adalah pengumpulan data

literatur yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan

yang dimaksud.38 Baik yang berbentuk data primer maupun data skunder.

5. Metode Analisis Data

Analisis data berasal dari gabungan dari dua buah kata yaitu “analisis”

dan “data”. Analisis adalah proses evaluasi dari sebuah situasi dari sebuah

permasalahan yang dibahas, termasuk didalamnya peninjauan dari berbagai

aspek dan sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar

dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan

ditangani lebih mudah, sedangkan data adalah fakta atau bagian dari fakta

yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol,

gambar-gambar, kata-kata, angka-angka atau huruf-huruf yang menunjukkan

suatu ide, obyek, kondisi atau situasi dan lain-lain.39

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

38 Suharsimi Arikunto, op-cit., h. 24.
39 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,

Bandung : Alfabeta, 2010, h. 92.
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pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.40

Menurut Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa analisis data adalah

proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola,

kategori, dan satuan uraian dasar.41 Analisis data sebagai proses yang merinci

usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti

yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada

topik bahasan.

Penulis menggunakan metode Content Analysis42 Ada pun langkah-

langkah yang ditempuh dalam penelitian ini ialah:

a. Penentuan Unit Analisis, yaitu pengadaan data yang dilakukan dengan

cara pembacaan secara cermat terhadap teks yang relevan dengan objek

penelitian.

b. Pengumpulan Data. Merupakan data yang dikumpulkan dari dokumen

tertulis seperti buku-buku, majalah, atau surat kabar yang pernah terbit dan

mengupasnya.43 Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pembacaan

secara cermat terhadap referensi-referensi yang memuat tentang

pembahasan yang penulis buat.

40 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfa Beta, 2012, h. 89.
41 Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya, 2008, h.

103
42 Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra: Epistemology, Model, Teori dan

Aplikasi. Yogyakarta: Media Pressindo, 2008, h. 162.
43 Kuncoroningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia 2006, h.120.
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c. Proses Inferensi. Sebelum melakukan analisis data, dalam analisis konten

inferensi dilakukan terlebih dahulu baru dilakukan analisis. Inferensi

berupa penarikan simpulan secara abstrak.44

d. Interpretasi. Berarti menafsirkan atau sering disebut analisis. Analisis

meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif

konseptual.45 Analisis sendiri berarti menguraikan. Maksudnya adalah

menggabungkan data yang telah didapat untuk memperoleh kesatuan nilai

dan makna untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat.

J. Metode Penulisan

Dalam penulisan tesis ini tidak terlepas pada metode penulisan sebagai

berikut:

1. Deduktif, yaitu menulis gagasan dari hal yang bersifat umum kepada hal

yang bersifat khusus.

2. Induktif, yaitu menulis gagasan dari hal yang bersifat khusus kepada hal

yang bersifat umum.

3. Komparatif, yaitu menulis gagasan dengan membandingkan antara pendapat

yang satu dengan pendapat yang lainnya.

K. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan ditulis ke dalam lima bab. Pada bab pertama,

setiap penelitian pasti bergerak dari fenomena/ kejadian/ masalah, kemudian

masalah tersebut diidentifikasi, kemudian selanjutnya menentukan fokus

permasalahan yang akan diteliti, setelah fokus permasalahan telah ditentukan,

44 Suwardi Endraswara, op-cit., h. 164
45 Ibid.
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maka untuk mempermudah penelitian maka dibuatlah dalam bentuk rumasan

masalah, setelah rumusan masalah telah dirumuskan maka dari situ dapat penulis

tentukan tujuan dan manfaat penelitian, setelah itu mengenai metode penelitian

yang digunakan. kemudian agar penelitian ini berjalan sesuai rencana dan dapat

dipahami dengan mudah oleh pembaca maka penulis lengkapi pada bab pertama

ini dengan sistematika penulisan.

Pada bab ke II akan dijelaskan mengenai pengertian Pendidikan, Seks,

anak, fase-fase perkembangan anak mengenai seks dan faktor yang

mempengaruhi masalah seks, dan Studi Terdahulu Yang Relevan

Setelah bab II selesai maka akan dilanjutkan dengan Bab III mengenai

kajian tentang Dasar-dasar Pendidikan, pendekatan pendidikan seks, karakteristik

pendidikan seks tujuan dan urgensi pendidikan seks

Pada bab IV mengenai hasil Analisis penelitian yang merupakan bagian

inti dari kegiatan penelitian. Yang dimulai dari penentuan unit analisis,

pengumpulan data, proses inferensi, dan interpretasi. Sehingga pada bab ke IV ini

akan dibahas kegiatan analisis data yang terkait erat dengan langkah-langkah

kegiatan penelitian sebelumnya. Yang meliputi konsep pendidikan seks, peren

orangtua, materi dan metode dalam pendidikan seks yang ditinjau dari perspektif

Islam.

Adapun bab terakhir adalah penutup. Bab ini merupakan bab yang di

dalamnya menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok

permasalahan yang diajukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian

sebagai masukan-masukan untuk berbagai pihak terkait.


