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KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan itu sendiri berasal dari

kata didik kemudian kata ini mendapat imbuhan me- sehingga menjadi mendidik,

artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan

diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai akhlaq dan

kecerdasan pikiran.1 Sedangkan jika di tambah dengan imbuhan pe- dan –an

sehingga menjadi kata pendidikan, memiliki arti sebagai suatu proses pengubahan

sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan

manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.2

Dalam undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang

sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.3

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu kepada

term al-tarbiyah, al-ta’dib dan al-ta’lim. Dari Ketiga istilah tersebut term yang

populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam adalah term al-tarbiyah.

1 http://kbbi.web.id/didik, di akses 21 januari 2017
2 Ibid.
3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
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Sedangkan term al-ta’dib, al-ta’lim jarang digunakan. Padahal kedua istilah

tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam.4

Kendatipun demikian, dalam hal-hal tertentu, Ketiga term tersebut

memiliki kesamaan makna. Namun secara esensial, setiap term memiliki

perbedaan, baik secara tekstual maupun konstektual. Untuk itu, perlu

dikemukakan uraian dan analisis argumentasi tersendiri dari beberapa pendapat

para ahli pendidikan islam.

a. Istilah al-Tarbiyah

Penggunaan istilah al-tarbiyah berasal dari kata rabb. Walaupun kata ini

memiliki banyak arti akan tetapi pengertian dasarnya menunjukan makna tumbuh,

berkembang, memelihara, merawat, mengatur, dan menjaga kelestarian atau

eksistensinya.5

Dalam penjelasan lain, kata al-tarbiyah berasal dari tiga kata, yaitu :

Pertama, rabba-yarbu yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang.6 Kedua,

rabiya-yarba yang berarti menjadi besar. Ketiga, rabba-yarubbu berarti

memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan memelihara.7

Kata rabb sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Fatihah [1]:2  (al-

hamdu lil Allahi rabbi al-‘alamīn) mempunyai kandungan makna yang

berkonotasi dengan istilah al-tarbiyah. Sebab kata rabb (Tuhan) dan murabbi

4Ahmad Syalabi, Tarikh  al-Tarbiyah al-Islamiyah, Kairo : al-Kasyaf,1945, h. 21-30
5Ibn Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansharī al-Qurthubī, Tafsīr Qurthubī, Juz 1,

Kairo : Dar  al- Sya’biy. tt, h. 120
6 Q.S. Al Rūm [30]:39
7Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam, Bandung :

Diponegoro,1992, h. 31
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(pendidik) berasal dari akar kata yang sama. Berdasarkan hal ini, maka Allah

adalah pendidik yang Maha Agung bagi seluruh alam semesta.8

Dalam mendefenisikan term tarbiyah para pakar pendidikan Islam

memberikan arti yang beragam di antaranya :

1) Menurut Athiyah Al-Abrasyi, istilah tarbiyah mencakup keseluruhan

aktivitas pendidikan, sebab di dalamnya tercakup upaya mempersiapkan

individu untuk kehidupan yang lebih sempurna, mencapai kebahagiaan

hidup, cinta tanah air, memperkuat fisik, menyempurnakan etika,

sistematisasi logika berfikir, mempertajam intuisi, giat dalam berkreasi,

memiliki toleransi terhadap perbedaan, fasih berbahasa, serta

mempertinggi keterampilan.9

2) Menurut Abdul Fatah Jalal sebagai mana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir,

istilah tarbiyah adalah proses persiapan dan pengasuhan pada fase

pertama pertumbuhan manusia atau istilah yang dipakai saat ini ialah pada

fase bayi dan kanak-kanak.10

3) Menurut M. Quraish Shihab, istilah tarbiyah berakar dari kata rabb,

sebagaimana yang terdapat pada ayat kedua surah al-Fatihah yaitu

mengarahkan sesuatu tahap demi tahap menuju kesempurnaan kejadian

dan fungsinya.11

8 Omar Muhammad Al-Thoumy  Al-Syaibani, Falasafah Pendidikan Islam, Jakarta:
Bulan Bintang, 1979, h. 41

9 Muhammad Al-Athiyah Al-Abrasyi, Al-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Falasifatuha, cet. 2,
tth: Dar al-Fikr Al-Arabi, tt. h.22.

10 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: Ramaja Rosdakarya,
1992, h. 31.

11 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran,
Jakarta:Lentera Hati, 2000., h. 107



28

4) Menurut al Rasyidin istilah tarbiyah yang berakar dari kata rabb adalah

mengarahkan, menuntun dan memelihara peserta didik agar tumbuh

menjadi manusia dewasa, bertambah ilmu pengetahuan dan

keterampilannya, menjadi baik perilaku atau akhlaknya, sehingga mampu

menguasai suatu urusan untuk menunaikan tujuan, fungsi, dan tugas

penciptaanya oleh Allah Swt.12

Berdasarkan pada pendapat di atas bahwa yang dimaksud dengan konsep

tarbiyah secara filosofis mengisyratkan bahwa proses pendidikan Islam adalah

bersumber pada pendidikan yang diberikan Allah sebagai “pendidik” seluruh

ciptaan-Nya, termasuk manusia. Dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan

Islam yang dikandung dalam term al-tarbiyah terdiri atas empat ciri khusus, yaitu:

a) Bahwa pendidikan dalam Islam itu seharusnya dapat Memelihara dan

menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa (baligh).

b) Bahwa pendidikan dalam Islam itu seharusnya dapat mengembangkan

seluruh potensi anak didik

c) Bahwa pendidikan dalam Islam itu seharusnya dapat mengarahkan seluruh

fitrah menjadi hamba Allah yang seutuhnya (Insan Kamil).

d) Bahwa Pendidikan dalam Islam itu seharusnya dapat Melaksanakan

pendidikan secara bertahap.

b. Istilah al-Ta’lim

Secara eksplisit kata ta’lim tidak ditemukan di dalam al-Quran. Istilah ini

biasanya diterjemahkan dengan pengajaran. Kata ta’lim mempunyai asal kata dan

12 Al Rasyidin, Falsafah Pendidikan Islam, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012
.h. 109.
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makna dasar dari kata ‘allama, yu’allimu yang berarti mengajar.13 Mahmud

Yunus mendefenisikan dengan singkat bahwa ta’lim adalah hal yang berkaitan

dengan mengajar dan melatih.14

Para ahli berbeda pendapat dalam memaknai ta’lim di antaranya :

1) Abdul Fatah Jalal sebagaimana dikutip oleh M. Ridwan Nasir

mendefenisikan ta’lim sebagai proses pemberian pengetahuan,

pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah

sehingga penyucian15 atau pembersihan diri manusia itu berada dalam

suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah16 serta

mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan tidak diketahuinya.17

2) Menurut Naquib al-Attas istilah ta’lim terlalu sempit, karena hanya

bermakna pengajaran saja, sehingga kurang bermakna untuk adanya unsur

bimbingan, pengarahan dan latihan untuk memperoleh ilmu dan

kebajikan.18

13Ragib al-Asfahani, Mu’jam Mufradat Al-faju Al-Qur’an, Beirut: Daru al-Fikri, tt.,h.
356.

14 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia Jakarta: Hida Karya Agung, 1989, h. 277.
15 Kata menyucikan pada ayat di atas dapat diidentikan dengan mendidik, sedang

mengajar tidak lain kecuali mengisi benak anak didik dengan pengetahuan berkaitan dengan alam
metafísika serta físika. Lihat M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 1992,
h. 172

16 Kata hikmah juga mempunyai arti mampu menangkap gejala dan hakikat di balik
sebuah peristiwa. Mereka tidak hanya melihat apa yang tampak, tetapi dengan mata bathinnya
(bashirah), mereka mampu mengenal apa yang berada di balik yang tampak tersebut. “Inilah yang
dimaksudkan dengan hikmah yang tidak lain diartikan sebagai kearifan (the man of wisdom)”.
Lihat Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence), Jakarta: Gema Insani
Press, 2001, Cet. Ke II, h. 5

17 M. Ridwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2005.h. 47.

18 Muhammad al-Naquid Al-Attas, Konsep Pendidikan Islam, Bandung: Mizan, 1992., h.
26.
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3) Rasyid Ridha, mengartikan ta’lim, sebagai proses transmisi berbagai ilmu

pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan

tertentu.19

4) Menurut al-Asfahany, istilah ta’lim pemberitahuan yang dilakukan dengan

berulang-ulang dan sering, sehingga berbekas pada diri.20

Dari definisi di atas, peneliti berpendapat bahwa istilah ta’lim dalam

konsep pendidikan Islam memiliki ciri yaitu :

a) Bahwa pendidikan Islam itu hendaknya menanamkan anak didik agar

memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan

penanaman amanah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa

individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Sehingga dalam

konsep ta’lim mengarah kepada pendidikan sepanjang hayat.

b) Bahwa pendidikan Islam itu hendaknya dapat melakukan tazkiyah an-nafs

(penyucian diri) dari segala kotoran sehingga penyucian atau pembersihan

diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk

menerima al-hikmah serta mempelajari segala apa yang bermanfaat

baginya dan yang tidak diketahuinya.

c. Istilah al-Ta’dib

Istilah ta’dib berasal dari kata Addaba, yu’addibu mengandung pengertian

mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplin, dan memberikan tindakan.21

Abudin Nata berpendapat bahwa jika kata ta’dib berasal dari kata addaba,

19 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsīr al-Qur’an al-Hakim Asy-Syahiru Bi Tafsīr al-Manar,
ttp: dar al-Fikri, tt.., h. 262.

20 Ragib Al-Asfahani, Loc. Cit.
21 Ibnu Manzhur, Lisan al-‘Arab Beirut: Dar shadir, 1990, h. 206.
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yuaddibu, ta’dib yang artinya pendidikan (education) disiplin, patuh dan tunduk

pada aturan (discipline) peringatan atau hukum (punishment) hukuman-penyucian

(chastisement).22

Ta’dib lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun, tata

krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. ta’dib yang seakar dengan

adab memiliki arti pendidikan peradaban atau kebudayaan. Artinya, orang yang

berpendidikan adalah orang yang berperadaban, sebaliknya, peradaban yang

berkualitas dapat diraih melalui pendidikan adab merupakan cermin kepribadian

seseorang, lebih tepatnya adab merupakan sopan santun.23

Menurut Muhammad Nuquib al-Attas, istilah yang paling tepat untuk

menunjukan pendidikan Islam adalah al-ta’dib.24 al-ta’dib berarti pengenalan dan

pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kedalam diri manusia

(peserta didik) tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam

tatanan penciptaan. Dengan pendekatan ini, pendidikan akan berfungsi sebagai

pembimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam

tatanan wujud dan kepribadiannya.25

Lebih lanjut al-Attas mengungkapkan bahwa penggunaan tarbiyah terlalu

luas untuk mengungkap hakikat dan operasionalisasi pendidikan Islam. Sebab

kata al-tarbiyah yang memiliki arti pengasuhan, pemeliharaan, dan kasih sayang

tidak hanya digunakan untuk melatih dan memelihara binatang atau makhluk

22 Abudin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam; Isu-isu Kontemporer Tentang
Pendidikan Islam, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013. h. 21.

23 Muhaimin dan Abd. Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, Bandung: Trigenda Karya:
2008, h. 26.

24 Muhammad Nuquib al-Attas, op-cit., h. 60
25 Ibid.



32

Allah lainnya. Oleh karena itu, penggunaan istilah al-tarbiyah tidak memiliki akar

yang kuat dalam khazanah Bahasa Arab. Dengan demikian istilah al-ta’dib

merupakan term yang paling tepat dalam khazanah bahasa Arab karena

mengandung arti ilmu, kearifan, keadilan, kebijaksanaan, pengajaran dan

pengasuhan yang baik sehingga makna al-tarbiyah dan al-Ta’lim sudah tercakup

dalam term al-Ta’dib.26 Dengan demikian pengertian ta’dib sejalan dengan

defenisi yang dikemukakan Asrorun Ni’am bahwa ta’dib ialah proses pendidikan

yang berorientasi pembentukan pribadi anak didik yang beradab, taat hukum,

menjunjung tinggi etika atau sopan santun.27

Adab adalah disiplin tubuh,  jiwa dan ruh, disiplin yang menegaskan

pengenalan dan pengakuan  tempat yang tepat dalam hubungannya dengan

kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual  dan ruhaniah,  pengenalan  dan

pengakuan akan kenyataan bahwa ilmu  dan wujud ditata secara hirarkis sesuai

dengan berbagai tingkat dan derajatnya. Adab  menunjukkan  pengenalan  dan

pengakuan  akan  kondisi kehidupan, kedudukan  dan  tempat  yang  tepat,  layak

dan  disiplin  diri  ketika berpartisipasi  aktif  dan  sukarela  dalam  menjalankan

peranan  seseorang sesuai  dengan  pengenalan  dan  pengakuan  itu,

pemenuhannya  dalam  diri seseorang  dan  manusia  secara  keseluruhan

mencerminkan  kondisi keadilan.28

Mencermati argument di atas kata kunci dalam pendidikan, menurut al-

Attas adalah adab. Al-attas  berpendapat  bahwa  istilah pendidikan lebih  tepat

menggunakan  kata ta’dib yaitu  penyemaian  dan  penanaman adab  dalam  diri

26 Ibid.
27 Asrorun Ni’am Sholeh, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta: Elsas, 2004, h. 94.
28 Muhammad Naquib Al-Attas, op-cit., h. 61.
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seseorang.  Beliau lebih cenderung  menggunakan  kata ta’dib dalam  menyebut

istilah pendidikan dari pada  istilah tarbiyah dan ta’lim.

Sehingga defenisi yang diberikan oleh al-Attas sarat dengan muatan

filsafat. Ia memahami pendidikan sebagai upaya untuk membentuk manusia yang

mengenal dan mengakui akan eksistensi Tuhan dalam hidupnya sehingga ia

menjadi seorang hamba yang taat dengan segenap potensi jasmaniah, akal, dan

rohaniahnya. Meskipun ia menyatakan bahwa makna ta’dîb lebih tepat dalam

menamai pendidikan, tetapi dari defenisi yang ia kemukakan tersebut, selain

panjang, ia juga sangat abstrak sekali, sulit untuk ditangkap makna secara tersurat,

apalagi untuk diimplementasikan dalam suatu lembaga pendidikan.29

Meskipun terdapat berbagai pengertian dan perbedaan pendapat tentang

makna Ketiga istilah di atas, yang jelasnya Ketiga istilah tersebut dengan berbagai

makna yang terkandung di dalamnya. tercakup dalam konsep pendidikan Islam.

Adanya istilah tarbiyah menunjukkan bahwa di dalam pendidikan Islam terjadi

proses pembinaan, pemeliharaan, dan pengembangan berbagai potensi yang

dimiliki oleh manusia secara bertahap sehingga diharapkan ia mampu menjadi

“insan kamil” dan menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Istilah ta’lim

mengindikasikan bahwa pendidikan Islam akan mendidik manusia untuk memiliki

ilmu sehingga dengan ilmu itu hidupnya menjadi terarah dan mulia serta

menuntunnya untuk beramal sesuai dengan ilmu tersebut. Sedangkan ta’dîb, juga

membuktikan bahwa melalui pendidikan Islam, manusia akan diarahkan untuk

memiliki adab yang mulia dan pada akhirnya menjadi pribadi yang berkarakter

29 Muhammad Nuquib al-Attas, Islam dan Sekularisme, Bandung : Institut Pemikiran
Islam dan Pembangunan Insan, 2010, h. 184-188
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mulia. baik lahir maupun batin serta mampu mewujudkan kedalam tatanan

masyarakat yang berperadaban.

Terlepas dari perdebatan makna dari Ketiga term pendidikan dalam Islam,

secara terminology, para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasi

pengertian pendidikan Islam secar bervariatif diantaranya:

1. Omar Muhammad Al-Syaibanī ; mengemukakan bahwa pendidikan Islam

adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada

kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. Proses tersebut

dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas

asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi dalam masyarakat.30

2. Muhammad Fadhīl al-Jamalī; mendefinisikan pendidikan islam sebagai

upaya mengembangkan mendorong serta mengajak peserta didik hidup

lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan

yang mulia. Dengan proses tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi

peserta didik yang sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal,

perasaan maupun perbuatannya.31

3. Ahmad D. Marimba; mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah

bimbingan atau mengarahkan secara sadar oleh pendidik terhadap

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya

kepribadiannya yang  utama (insan kamil).32

30 Omar Muhammad al-Syaibanī, op-cit., h. 399
31 Muhammad Fadhīl Al-Jamalī, nahwa Tarbiyat Mukminat, al-syirkat al-Tunisiyat li al-

Tauzi’ 1977, h. 3
32 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Bandung Al-Ma’arif, 2006,

h. 19
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4. Ramayulis, mendefenisikan pendidikan Islam adalah suatu proses edukatif

yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian.33

5. Ahmad Tafsir; mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang

diberikan oeleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai

dengan ajaran islam.34

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan islam adalah

a. Bahawa dalam proses pendidikan Islam itu dapat mengarahkan peserta

didik agar mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki

b. Bahwa pendidikan Islam, seharusnya dapat membentuk kehidupan peserta

didik baik secara pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya sesuai dengan

nilai-nilai ajaran Islam.

c. Bahawa dalam pendidikan Islam uot put yang diinginkan itu yang tidak

hanya pintar secara intelektual namun juga cerdas secara emosional dan

spiritual (insan kamil).

B. Pengertian Seks

Sementara istilah seks dalam bahasa Arab yag berasal dari al-jins, atau al-

ittis’al al-jinsi yang berarti seks atau jenis kelamin.35 dalam Bahasa Inggris sex

berarti alat kelamin36. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seks bermakna jenis

kelamin.37 Sedangkan menurut Kamus Biologi, seks adalah (pembiakan seksual),

33 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2002, h. 3
34 Ahmad Tafsir, op-cit., h. 32
35 Adib Bisri dan Munawwir A. Fattah, Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia Surabaya:

Pustaka Progressif, 1999, h. 316
36 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia-Inggris, Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 1997, h. 491, dan John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, h. 517.

37 http://kbbi.web.id/seks, di akses 18 April 2016.
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berbiak melalui perkawinan antara kedua jenis kelamin. Masing-masing

menghasilkan gamet, lalu gamet betina dibuahi oleh gamet jantan, terbentuk zigot,

dan zigot tumbuh menjadi embrio, lalu lahir sebagai anak; atau jenis kelamin.38

Dalam memaknai seks memiliki pengertian yang sangat bervariasi dan

memiliki penekanan tersendiri.

1. Seks dipandang dari segi perbedaan (jenis kelamin) antara laki-laki dan

perempuan dalam masalah reproduksi, dan perbedaan ini merupakan

perbedaan kodrati.

2. Seks dipandang dari segi perbedaan (jenis kelamin) laki-laki dan perempuan

dalam masalah sosial budaya, sehingga sosial budaya akan menentukan

peran masing-masing jenis kelamin. Dalam hal ini, satu masyarakat belum

tentu sama dalam menentukan peran masing-masing jenis kelamin. laki-laki

dan perempuan.39

3. Seks diartikan sebagai insting (naluri) daya tarik (jenis kelamin) laki-laki

kepada (jenis kelamin) perempuan, dan sebaliknya.40

Berbeda dengan pengertian seks versi Islam, pengertian seks menurut

Islam seperti yang dikemukakan oleh Ali Akbar, bahwa seks sama halnya dengan

nafsu syahwat, ialah suatu kekuatan pendorong hidup, yang dalam istilah lain juga

disebut insting / naluri yang dimiliki manusia.41 Sedangkan Hasan Hathout,

38 Tim Kashiko, Kamus Lengkap Biologi, Surabaya: Koshiko, 2004, h. 472-473.
39 Pengertian yang pertama dan kedua memunculkan konsep gender.
40 Pengertian ketiga menunjukkan bahwa seks merupakan potensi yang dimiliki oleh

individu sejak lahir, sehingga sehubungan dengan hidup berkelamin, dimana laki-laki tertarik
kepada perempuan, dan perempuan tertarik kepada laki-laki. Abu Rafi' Ibnu Sumarjo, Zikir Cinta,
Eksplorasi Cinta dan Seksulitas dalam Islam, Wonogiri: Lembaga Studi Agama dan Budaya,
2006, h. 326

41 Ali Akbar, Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h.
34.
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mengemukakan bahwa seks adalah naluri baik yang menarik satu sama lain (laki-

laki dan perempuan).42 Naluri didefinisikan sebagai suatu keadaan pembawaan

yang menentukan arah proses-proses rohaniah. Sehingga dalam hal ini naluri seks

akan membawa seseorang untuk berfikir kearah tercapainya hubungan seksual.43

Kendati pengertian seks bervariasi dan memiliki penekanan sendiri-

sendiri, namun memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini dapat dipandang

seperti dari perbedaan fungsi reproduksi antara (jenis kelamin) laki-laki dan

perempuan yang menimbulkan peran yang berbeda dalam kehidupan

bermasyarakat. Dan juga, adanya perbedaan anatomi fisiologis dan biologis antara

(jenis kelamin) laki-laki dan perempuan.

Dewasa ini, pacaran memang menjadi trend global dikalangan remaja

khususnya pada remaja yang masih berstatus sebagai peserta didik ataupun

mahasiswa, gejala ini semakin disemarakkan dengan tayangan TV yang dalam

jam tayang utama (Prime time)-nya selalu memutar sinetron yang kisahnya tiada

lain kecuali seputar remaja yang berpacaran. Fenomena inilah yang sebenarnya

lebih mewarnai hari-hari masyarakat, terutama segmen remaja.44

Pacaran merupakan bentuk pergaulan yang popular yang dilakukan oleh

peserta didik saat ini, daya tarik fisik yang dilihat dari cara berpakaian atau

berdandan, hal ini merupakan awal ketertarikan lawan jenis, yang kemudian

berlanjut dengan berpacaran dimana ekspresi perasaan pada masa pacaran

diwujudkan dengan berpegangan tangan, berpelukan, berciuman dan bersentuhan

42 Hasan Hathout, Revolusi Seksual Perempuan, Bandung: Mizan,1994, h. 79.
43 Ibid.
44 Nurani Soyomukti, "Dari Demonstrasi Hingga Seks Bebas" Mahasiswa di Era

Kapitalisme dan Hedonisme, Jogjakarta: Garasi, 2008, h.134.
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yang pada dasarnya adalah keinginan untuk menikmati dan memuaskan dorongan

seksualnya. Hubungan seks, bahkan penyimpangan seksual (seperti homo seksual)

dianggap normal dan bisa dilihat, bahkan dilakukan oleh anak-anak saat ini.45

Perilaku seksual dalam berpacaran ini adalah manifestasi dari perasaan

seksual yang sangat kuat, sebagai perubahan dari hormonal, Monks menjelaskan

sebagai mana yang dikutip oleh Ali Akbar perubahan hormonal pada masa puber

mempengaruhi munculnya perilaku seksual. Perubahan hormonal yang terjadi

pada masa puber mengakibatkan kematangan pada organ kelamin, yang

memunculkan hasrat seksual. Hasrat seksual meningkat sebagai akibat rangsang-

rangsang seksual yang semakin mudah diterima akibatnya. Peningkatan dorongan

atau hasrat seksual membutuhkan cara atau sarana untuk disalurkan dan

penyaluran hasrat seksual memberi kenikmatan bagi individu  yang

melakukannya, baik dilakukan dengan orang lain atau dengan diri sendiri.46

Secara umum perilaku seksual dipengaruhi oleh peningkatan hormon-

hormon seksual yang meningkat juga menyebabkan peningkatan dorongan

seksual. Dorongan seksual muncul dalam bentuk ketertarikan pada lawan jenis

dan keinginan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya. Adanya

suatu peningkatan hormon-hormon seksual dipengaruhi juga adanya suatu

kematangan seksual yang juga merupakan salah satu yang mempengaruhi perilaku

seksual.

Berbagai perilaku seksual pada remaja yang belum saatnya untuk

melakukan hubungan seksual secara wajar antara lain dikenal sebagai: Masturbasi

45 Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, Bandung: Rosda Karya, 1994, h. 13
46 Ali Akbar, Op. Cit., h. 40
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atau onani yaitu suatu kebiasaan buruk berupa manipulasi terhadap alat genital

dalam rangka menyalurkan hasrat seksual untuk pemenuhan kenikmatan yang

seringkali menimbulkan goncangan pribadi dan emosi.47

Berpacaran dengan berbagai perilaku seksual yang ringan seperti sentuhan,

pegangan tangan sampai pada ciuman dan sentuhan-sentuhan seks yang pada

dasarnya adalah keinginan untuk menikmati dan memuaskan dorongan seksual.

Berbagai kegiatan yang mengarah pada pemuasan dorongan seksual yang pada

dasarnya menunjukan tidak berhasilnya seseorang dalam mengendalikannya atau

kegagalan untuk mengalihkan dorongan tersebut kepada kegiatan lain yang

sebenarnya masih dapat dikerjakan. Perkembangan yang demikian cepat, baik

fisik maupun psikis, yakni kematangan seks yang di ikuti dorongan-dorongan seks

yang masih baru, belum mereka ketahui, dan sulit dari jangkauan pertanggung

jawaban, maka timbulah problematika seksual.48 Dorongan atau hasrat untuk

melakukan hubungan seksual selalu muncul pada remaja, oleh karena itu bila

tidak ada penyaluran yang sesuai (menikah) maka harus dilakukan usaha untuk

memberi pengertian dan pengetahuan mengenai hal tersebut.

Kecenderungan pelanggaran makin meningkat karena adanya penyebaran

informasi dan rangsangan melalui media masa yang dengan teknologi yang

canggih (VCD, buku stensilan, Photo, majalah, internet, dan lain-lain) menjadi

tidak terbendung lagi. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin

mencoba, akan meniru apa dilihat atau didengar dari media massa, karena pada

umumnya mereka belum pernah mengetahui masalah seksual secara lengkap dari

47 Ibid.
48 Abu Rafi' Ibnu Sumarjo, Zikir Cinta, Eksplorasi Cinta dan Seksulitas dalam Islam,

Wonogiri: Lembaga Studi Agama dan Budaya, 2006, h. 333
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orangtuanya. Orangtua sendiri, baik karena ketidaktahuannya maupun karena

sikapnya yang masih mentabukan pembicaraan mengenai seks dengan anak,

menjadikan mereka tidak terbuka pada anak, bahkan cenderung membuat jarak

dengan anak dalam masalah ini.49

Pada masa remaja minatnya pada seks meningkat. Mereka mulai tertarik

pada jenis kelamin lain, mereka mulai mengenal apa yang dinamakan cinta, saling

memberi dan menerima kasih sayang dari orang lain. Jika perkembangan

psikologis berjalan cukup sehat dan lancar, akhirnya mereka menuju kemasakan

emosional. Dalam ranah inilah remaja kondisi emosionlanya tidak stabil dan

cenderung berperilaku berlebihan.50 Resiko psikologis paling utama dari masa

remaja adalah berkisar dari kegagalan melaksanakan peralihan ke arah

kematangan yang merupakan perkembangan terpenting dari masa remaja.

Permasalahan remaja sekarang ini cukup kompleks. Salah satu yang paling

peka adalah permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kematangan seksual

remaja. Hal ini dapat terjadi karena remaja dalam perkembangannya cenderung

memiliki tingkat seksual yang tinggi sehubungan dengan mulai matangnya

hormon seksual dan organ-organ reproduksi. Keadaan ini menyebabkan rentannya

perilaku remaja yang mengarah kepada terpuaskannya dorongan seksual. Remaja

yang dapat mengendalikan akan terhindar dari prilaku seksual yang menyimpang.

Sebaliknya, para remaja tidak dapat mengendalikannya, remaja akan terjerumus

ke dalam penyimpangan seksual, misalnya pemerkosaan, pornografi, dan

hubungan bebas.

49 Sarlito W. Sarwono, op-cit., h. 57
50 Abu Rafi' Ibnu Sumarjo, op-cit., h.332
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Hubungan seksual adalah suatu keadaan fisiologik yang menimbulkan

kepuasan fisik, dimana keadaan ini merupakan respon dari bentuk perilaku

seksual yang berupa ciuman, pelukan, dan percumbuan. Perilaku seksual

merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat baik dengan lawan jenis

maupun sesama jenis, bentuk tingkah laku ini bermacam-macam mulai dari

perasaan tertarik sampai tingkah laku kencan, bercumbu dan bersenggama. Objek

seksualnya  bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri.51 Di

antara naluri terkuat yang diberikan oleh Allah dalam tubuh manusia adalah naluri

seksual, dan seksual merupakan titik terlemah yang memungkinkan syaitan untuk

menyelinapkan bisikan-bisikan atau bujuk rayunya melalui celah-celah yang ada.

Allah berfirman dalam Al-Qur`an surat Al-Mu`minun 5-7, sebagai

penggambaran tentang penyaluran seks yang benar.












Artinya : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap

isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki52; Maka
Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa
mencari yang di balik itu53 Maka mereka Itulah orang-orang yang
melampaui batas.54

51 http://www.ippf.organisasi/sexsuality/countries/Indonesia/index.html, di akses 20
Januari 2017

52 Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir,
bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir
itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam
peperangan itu, dan kebiasan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan
ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

53 Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya.
54 QS. al-Mu’minūn [23] : 5-7
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Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga keutuhan rumah

tangga dan kejelasan keturunan.55 Islam tidak mengabaikan pengaturan terhadap

kecenderungan seksual dan membimbing manusia menuju langkah-langkah

pencegahan dan penyembuhan yang dapat memastikan kesucian diri manusia.56

Secara naluriah, antara laki-laki dan wanita mempunyai keinginan untuk saling

kontak. Apabila keinginan tersebut tidak dikendalikan dan diatur melalui berbagai

norma akan terjadi kontak liar yang dapat mengakibatkan martabat manusia

sebagai makhluk yang terhormat menjadi hina.57 Masalah seksual adalah masalah

yang sangat pribadi, ketika naluri seksual telah menjadi penguasa yang merusak

jiwa manusia, maka akan kita temukan bahwa Islam telah menempatkan alat

pengontrol, menetapkan undang-undang, menundukkan jalan dan menegakkan

rambu-rambu yang mengontrol setiap gerakannya di dalam semua sendi

kehidupan.

Deskripsi di atas menunjukkan fenomena yang memprihatinkan mengenai

perilaku seksual pada remaja. Dengan adanya perilaku tersebut bahwa telah terjadi

pergeseran dan penyelewengan perilaku seksual dikalangan remaja. Melihat

kenyataan ini maka betapa pentingnya pendidikan seks sebagai pengontrol moral

agar tidak terjebak dalam perilaku seksual.

Upaya untuk perbaikan perilaku seksual sangat penting sekali

dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab kita bersama, karena bahaya problem

seksual pada remaja akan menimbulkan pengaruh-pengaruh buruk hingga batas

55 Sayyid Quthub, Tafsīr fī zilali al- Qur’an, Penerjemah As’ad Yasin Dkk, Jakarta: Gema
Insani Press, 2004, Juz XVIII, h. 162

56 Yusuf Madani, op-cit, h. 111.
57 Ahmad Azhar Abu Miqdad, op-cit., h.55.
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yang tidak dapat kita bayangkan, upaya tersebut dapat berupa pendidikan seks di

lingkungan keluarga.

Pendidikan seks dalam Islam sebagai salah satu upaya yang dapat

dijadikan sebagai sarana untuk menghaluskan nilai rasa, moral, watak dan

mengontrol tingkah laku anak. Pendidikan seks dalam Islam mengajarkan

kesadaran kepada peserta didik sebagai hamba Allah yang tunduk, patuh, taat dan

berserah diri secara ikhlas kepada hukum-hukum Allah swt. Dengan demikian

perilaku seksual peserta didik dapat diatur dan dikendalikan dengan aturan-aturan

syarī’ah yang ditanamkan dalam jiwa anak agar dalam bergaul tidak menyimpang

dari aturan-aturan syarī’ah.

C. Pengertian Anak

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang

belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan

keturunan kedua,58 di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang

dewasa adalah anak dari orangtua mereka, meskipun mereka telah dewasa.59

Dalam Undang-undang terdapat perbedaan dalm menentukan klasifikasi

batasan umur anak karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur

secara tersendiri kriteria tentang anak, di antaranya :

Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum
dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena
itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh
memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang
tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu
hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada
pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.60 Ketentuan

58 http://kbbi.web.id/anak, di akses 21 Januari 2017
59 https://id.wikipedia.org/wiki/Anak, di akses 21 Januari 2017
60 KUHP Pasal 45
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pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya
Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang
belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21
(dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.61

Anak dalam Hukum Perburuhan Pasal 1 (1) Undang-undang pokok
perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan,
anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke
bawah.62

Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-
undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974)
mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah
mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah
mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal
tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan
Negeri.63

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan
bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.64

Menurut UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum
dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam
perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun
tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan
belum pernah menikah.65

Menurut UU No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.66

Menurut UU No.44 thn 2008 tetang Pornografi Pasal 1 angka 4 Anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.67

61 Hukum Perdata Pasal 330
62 UU No.12 Tahun 1948 tentang perburuhan
63 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
64 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
65 UU No.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak
66 UU No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
67 UU No.44 thn 2008 tetang Pornografi
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Dari penjabaran Undang-undang tersebut di atas, bahwa batas maksimal

dari umur ialah ketika anak berusia 21, namun secara umum batas seseorang yang

masih dalam kategori anak-anak ialah ketika ia masih berumur 18 tahun ke

bawah. Namun dalam istilah hukum Islam yang jika dihubungkan dengan

perwalian hak milik dan larangan bertindak sendiri, sebenarnya ada dua tingkatan

yaitu:

a. Kecil dan belum mumayyiz, dalam hal ini anak itu sama sekali tidak

memiliki kemampuan untuk bertindak. Jadi, tidak sah kalau misalnya ia

membeli apa-apa atau memberikan apa-apa kepada orang lain. Kata-

katanya sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pegangan, jadi segala-

galanya berada di tangan wali.

b. Kecil tapi sudah mumayyiz, dalam hal ini si kecil ini kurang

kemampuannya untuk bertindak, namun sudah punya kemampuan, oleh

sebab itu kata-katanya sudah dapat dijadikan pegangan dan sudah sah

kalau ia membeli atau menjual atau memberikan apa-apa kepada orang

lain, biasanya usia anak itu sudah genap 7 (tujuh) tahun. 68

Sementara dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah yang disebutkan terkait

dengan pengetian anak, di antaranya sebagai berikut :

68 Zakariya Ahmad Al-Barry, Hukum Anak anak dalam Islam,terj. khadijah Nasution,
Jakarta: Bulan Bintang, 1997, h. 113
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1. Istilah Shabiyy

Kata shabiyy secara bahasa berarti anak yang masih kecil umurnya.69 Kata

tersebut terulang dua kali dalam al-Qur’an. Pertama, ketika Allah SWT.,

menyuruh Yahya untuk mempelajari kitab Taurat (Q.S. Maryam [19]: 12). Kedua,

ketika Nabi Isa a.s berbicara waktu bayi dalam ayunan sebagimana firman Allah

SWT. (Q.S Maryam [19]: 29). Al-Qur’an menggunakan term shabiy untuk

menunjuk pada pengertian anak kecil yang masih dalam ayunan. Sebab ketika itu

Nabi Isa disuruh ibunya berbicara dan menjelaskan tentang hal keadaannya (yakni

ibunya hamil dan punya anak, tanpa suami) kepada orang Yahudi, ia masih dalam

keadaan menetek ibunya, ketika mendengar perintah ibunya, ia lalu melepaskan

puting susu ibunya dan berbicara “bahwa sesungguhnya saya (Isa) adalah hamba

Allah yang diciptakan tanpa ayah…”.70

2. Istilah Ghulām

Dari segi bahasa kata Ghulām bisa diartikan sebagai anak laki-laki.71 Term

ini dan kata yang seakar, dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 13 kali. Secara garis

besar pengertian ghulam dalam Al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi tiga ;

Pertama, usia bayi, hal ini dijelaskan dalam surah Maryam [19]: 8. Kedua,

seorang anak yang tahap perkembangannya belum mencapai usia remaja,

mungkin masih usia antara 5-8 tahun. Diantara ayat yang menerangkan hal ini

69 Ahmad Sunarto, Kamus Arab Indonesia, Bandung : Husaini, 1422 H, h. 267
70 Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz Al-Qur'an al-Karīm,

Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzu’, 1980, h. 350
71 Ahmad Sunarto, op-cit., h. 355
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antara lain, dalam surah al-Kahf [19]: 78 dan 82. Ketiga, anak laki-laki yang

mencapai usia remaja, isyarat ini dapat ditemukan dalam surah Yusuf [12]: 19.72

3. Istilah Walad

Kata Walad berasal dari kata walada, yūlidu, walidatan, yang

mengandung arti dasar mengeluarkan.73 Kata walad dengan segala perubahannya

disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 120 kali, sebagian besar dalam bentuk kata

benda / isim. Dari berbagai macam penyebutan tersebut yang mengandung arti

anak atau bahkan anak yang masih muda antara lain : Pertama, walad bentuk

jamaknya aulād. Yang terulang sebanyak 33 kali dalam bentuk tunggal dan 23

kali dalam bentuk jamak. Kedua, walīdā artinya masih dalam usia anak-anak.

Kata ini disebut sekali dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam surah asy-Syu'arā [26] : 18.

Ketiga, wildan yang juga mengandung arti anak-anak muda, disebutkan sebanyak

6 kali, dan 4 kali dalam arti anak-anak, serta 2 kali dalam arti anak-anak muda

pelayan surga. Keempat, maulud artinya yang dilahirkan anak, hanya sekali

disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu surah Luqman [38]: 33.74

Dalam al-Qur’an, kata walad dipakai untuk menggambarkan adanya

hubungan keturunan atau nasab antara anak dan orang tuanya. Itu sebabnya, kata

wālid dalam bahasa Arab berarti ayah yang memiliki hubungan nasab dengan

anaknya (baca: ayah kandung). Demikian pula, kata wālidah yang berarti

perempuan yang melahirkan, yakni ibu kandung. Lebih lanjut, dari kata walad

72 Muhammad Fuad Abdul Baqi, op-cit., h. 763-764
73 Ahmad Sunarto, op-cit., h. 506
74 Muhammad Fuad Abdul Baqi, op-cit., h. 763-764
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secara morfologis dapat memunculkan kata wallada, berarti melahirkan, atau juga

bisa berarti ansya’a (menumbuhkan) dan rabbā (mengembangkan).75

4. Istilah Ibn

Al-Qur’an juga menggunakan term kata ibn bentuk jamaknya adalah abnā’

dan banūn untuk menyebut anak.76 Kata ibn ini dengan segala bentuk derivasinya

terulang sampai 161 kali. Kata ibn atau jamaknya abna dan banun dalam al-

Qur’an dapat merujuk kepada pengertian anak kandung. Misalnya, ketika al-

Qur’an menyebut Nabi Isa sebagai anak laki-laki Maryam (Q.S. al-Māidah [5]:

78), ketika Nabi Nuh memanggil anaknya agar ikut naik perahunya (Q.S. Hūd

[11] : 42) dan ketika Nabi Ya’qub menanyakan keimanan anak-anaknya

sepeninggal beliau nanti. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 133).77

Namun demikian, kata ibn, juga dapat menunjuk pada pengertian anak

laki-laki yang tidak ada hubungan nasab, yakni anak angkat. Contohnya,

pernyataan orang-orang jahiliyah yang menisbatkan anak angkatnya dengan term

abnā’ seolah-olah seperti anaknya sendiri. Dalam al-Qur’an, perilaku seperti itu

tidak diperbolehkan sehingga dikritik al-Qur’an. (Q.S al-Ahdzab [33]: 4).

Sehubungan dengan kata dengan ibn, al-Qur’an kadang juga menggunakan bentuk

isim tashghir, sehingga kata ibn akan berubah menjadi bunayy, yang

menunjukkan bahwa anak itu secara fisik memang masih kecil, dan dapat pula

75 Ibid., h. 764
76 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997,

h. 112.
77 Muhammad Fuad Abdul Baqi, op-cit., h. 126-129
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menunjukkan adanya hubungan kedekatan (al-iqtirâb). Dalam al-Qur’an, kata

tersebut (yā bunayya) terulang sampai 7 (tujuh) kali.78

5. Istilah Dzurriyyah

Al-Qur’an juga menggunakan kata dzurriyyah untuk menyebut anak cucu

atau keturunan.79 Kata tersebut terulang dalam al-Qur’an sampai 32 kali. Kata

tersebut masih derivasi dari kata dzarra yang makna asalnya kelembut dan

menyebar.80 Penyebutan dzurriyah dalam al-Qur’an sebagian besar ayatnya

berkaitan dengan masalah harapan atau doa orangtua untuk memperoleh anak

cucu keturunan yang baik. Sebagian lagi berkaitan dengan peringatan Allah agar

jangan sampai meninggalkan anak-anak yang bermasalah, dan sebagian yang lain

berkaitan dengan masalah balasan yang akan diterima oleh orangtua yang

memiliki anak-anak yang tetap kokoh dalam keimanannya.81

Penyebutan kata dzurriyah dalam bentuk mufrad (tunggal) dalam al-

Qur’an, ada yang berkonotasi positif dan ad apula yang berkonotasi negatif,

seperti dzurriyyah dhi’afa’ (anak-anak atau keturunan yang lemah) dalam Q.S. al-

Nisā’[40]: 9. Sedangkan ayat yang berkonotasi positif, contohnya ketika Nabi

Zakariyya berdoa kepada Allah Swt agar diberi dzurriyyah thayyibah (keturunan

anak yang yang baik) : (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 38).82

78 Ibid.
79 Ahmad Warson Munawwir, op-cit., h. 444.
80 Ibid.
81 Muhammad Fuad Abdul Baqi, op-cit., h. 270
82 Ibid., h. 271
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6. Istilah Thifl

Kata thifl bentuk jamaknya athfāl dalam al-Qur’an terulang sebanyak 4

kali, yaitu pada Q.S al-Nūr [24]: 31 dan 59, al-Hajj [22]: 5, al-Mu’min [40]: 67.

Secara bahasa, kata thifl berarti bayi yang baru dilahirkan yang masih kecil.83

Dalam al-Qur’an penyebutan anak dengan term thifl setidaknya dalam empat

konteks, yaitu: Pertama, ketika anak baru saja dilahirkan oleh ibunya, yang berarti

ia masih menjadi bayi, (QS. Al-Hajj [22] : 5). Kedua, ketika anak belum dewasa,

(Q.S al-Nūr [24]: 59). Ketiga, kata thifl dipakai dalam konteks anak yang baru

dalam fase perkembangan sebelum ia dewasa, di mana ia belum “mengenal

tentang aurat perempuan. Terjemahannya, anak itu belum punya daya tarik

seksual terhadap kaum perempuan, sehingga dalam al-Qur’an, dinyatakan bahwa

perempuan lain yang bukan mahramnya boleh terlihat olehnya. (Q.S al-Nūr [24]:

31). Keempat, Kata thifl juga digunakan untuk anak yang baru lahir dengan proses

penciptaannya hingga wafat. (Q.S. al-Mu’min [40]: 67). Ayat tersebut

memberikan gambaran tentang proses penciptaan seorang bayi, kelahiran bayi,

tumbuh kembangnya menjadi dewasa hingga tua dan akhirnya diwafatkan oleh

Allah. Pada poin keempat ini penjelasannya sudah merangkum Ketiga poin di

atas, yaitu tentang siklus kehidupan seorang anak hingga meninggal.84

Dari beberapa istilah yang di sebutkan al-Qur’an terkait dengan pengetian

anak, yang berkaitan langsung dengan pendidikan seks ialah istilah thifl,

sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S al-Nūr [24]: 31 dan 59, dimana ayat

tersebut juga menjadi dasar dan materi dalam pendidikan seks.

83 Ahmad Sunarto, op-cit., h. 306
84 Ibid.,h. 431
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D. Fase-fase Perkembangan Anak dalam Pendidikan Seks

Perkembangan seksualitas bukan hanya perilaku pemuasan seks semata,

tapi juga mencakup pembentukan nilai, sikap, perasaan, identitas, interaksi dan

perilaku. Ketika anak menjalani perkembangan seksualnya, mereka bukan berarti

hanya berpikir tentang seks seperti orang dewasa. Perkembangan seksualitas juga

menyentuh aspek emosi, sosial, budaya dan fisik. Apa yang anak pelajari, pikir

dan rasakan mengenai seks akan membentuk sikap dan perilaku seksnya kelak.

Maka, dalam perkembangan seksual anak, orangtua perlu memahami dan

membantu agar proses perkembangan seksual berjalan secara sehat.

Contohnya: ketika anak berusia 3 tahun membuka seluruh bajunya di

depan orang-orang, maka orangtua dapat menyampaikan pemahaman seksualitas

tentang bagian tubuh pribadi di area pribadi dan area publik. “kamu boleh

telanjang ketika mandi, tapi tidak boleh jika di hadapan sepupumu seperti ini.”

Dari hal ini anak belajar mengenai nilai dan norma perilaku seks yang tepat sesuai

dengan tahapan perkembangannya. Dengan memahami perilaku seksual yang

tepat anak dapat mengembangkan perilaku seks yang sehat.

Menurut Margaretha85, perkembangan seksualitas anak yang dapat

dijadikan panduan orangtua untuk memberikan pengarahan perkembangannya di

antaranya :

85 Margaretha merupakan Pengajar dan Peneliti di Fakultas Psikologi Universitas
Airlangga sejak 2004, serta Konselor Remaja di Unit Pelayanan Psikologi Universitas Airlangga.
Alumnus dari pendidikan Psikologi di Universitas Airlangga, University of Newcastle dan Utrecht
University. Saat ini tertarik mengkaji isu-isu dalam Psikologi Forensik dan Perkembangan
Psikopatologi. https://psikologiforensik.com/about/, di akses 2 Februari 2017
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Tabel II. 1. Tahapan perkembangan seksualitas anak86

No Usia Perkembangan Pendampingan orangtua
1 0-2  Bayi mulai belajar tentang

cinta dan rasa percaya
melalui sentuhan dan
pelukan.

 Mereka menjadi sangat
responsif terhadap sentuhan
fisik dan menerima pesan
verbal/non verbal yang akan
membentuk pemahaman
mereka tentang seksualitas.

 Ajari nama bagian tubuh,
termasuk penis dan vagina

 Jelaskan perbedaan dasar
perempuan dan laki-laki

 Bantu anak memahami
bagaimana berinteraksi
dengan teman sebayanya
yang benar

 Memberikan jawaban
sederhana tentang bagian
tubuh dan fungsinya

3-4  Identitas gender anak mulai
berkembang. Anak mulai
memahami makna dari,
“Saya laki-laki,” atau, “Saya
perempuan.”

 Eksplorasi anggota tubuh
dengan teman bermain
merupakan hal wajar di usia
ini. Misalnya, bermain
dokter-dokteran.

 Anak-anak di usia ini mulai
suka menyentuh organ
genital mereka.

 Perkembangan seksual lain
yang juga sering muncul di
tahap usia ini adalah
keinginan untuk mengetahui
bagian tubuh dari teman
bermainnya.

 Orangtua harus membantu
memberi batasan yang
bagian pribadi sehat pada
anak.

 Jelaskan sentuhan yang
boleh dan tidak boleh,
contohnya: pelukan Ibu dan
Ayah adalah boleh dan
tidak apa-apa, tapi
menyentuh bagian pribadi
dan tidak diinginkan adalah
tidak boleh

5-7  Anak-anak di usia ini mulai
membangun fondasi identitas
gender. Mereka
mengeksplorasi peran orang
dewasa dengan melakukan
“permainan ganti peran”,
misalnya bermain rumah-
rumahan dengan masing-
masing anak bergantian

 Bantu jelaskan perbedaan
gender dengan jelas dan
proporsional

 Jelaskan dasar proses
reproduksi manusia.

 Orangtua bisa memberikan
pesan positif tentang
bagaimana memahami
tubuh, dikombinasikan

86 https://psikologiforensik.com/2016/01/02/perkembangan-seksual-anak-dan-remaja/, di
akses 29 Januari 2017



53

memainkan peran yang
berbeda.

 Di tahap ini, anak-anak
cenderung mencari hubungan
yang lebih kuat dengan
orangtua yang sesama jenis
(misalnya anak laki-laki
dengan ayah, anak
perempuan dengan ibu).

 Mengeksplorasi bagian tubuh
di usia ini juga merupakan
hal wajar, jadi orangtua
sebaiknya tidak perlu
khawatir. Anak-anak mulai
memahami perbedaan jenis
kelamin, tetapi belum terlalu
tertarik ke lawan jenis.

 Di usia ini mereka mulai
memahami peran laki-laki
dan perempuan melalui
orangtua atau melalui media
(TV, Internet, dan
sebagainya).

 Sebagian anak mulai bermain
dengan organ genital mereka
karena merasakan sesuatu
yang berbeda. Sentuhan
semacam ini normal, meski
tidak selalu terjadi pada
semua anak.

dengan pesan tentang
menjaga kesehatan dan
keamanan diri.

 Mulai bicara tentang
persiapan perubahan fisik
yang akan terjadi di
pubertas

 Jelaskan bahwa menyentuh
tubuh pribadi adalah
kegiatan yang tidak
dilakukan di tempat publik

8-12  Anak mulai merasakan
perubahan fisik menjelang
pubertas. Perasaan ini bisa
berdampak positif atau
negatif. Perasaan negatif
misalnya muncul dalam
bentuk rasa bersalah, bingung
dan malu.

 Peran peer grup (teman
sebaya) meningkatkan
pengaruh terhadap imej diri
anak. Anak juga cenderung
lebih suka berteman dengan
teman sesama jenis.

 Beberapa anak di usia ini
mulai melakukan masturbasi.

 Mulai memberikan
informasi mengenai
perubahan fisik, psikis dan
sosial mengenai pubertas.

 Ajari anak mengelola
emosinya dan aspek
harapan sosial ketika
mengalami pubertas.

 Berikan informasi dasar
mengenai perilaku seksual
dan problem seksual sesuai
dengan kemampuan
pemahamannya.

 Ajari tentang kewajiban dan
hak dalam persabahatan
atau relasi.
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 Anak-anak mulai
“memisahkan diri” dari
orangtua.

 Ajari untuk membedakan
relasi yang sehat dan tidak
sehat

 Ajak bicara kritis tentang
apa yang nyata dan tidak
nyata mengenai gambaran
seksual di media

>12  Produksi hormon seks
menyebabkan muncul
perubahan fisik dan emosi
anak, termasuk ciri-ciri
seksual sekunder, seperti
rambut kemaluan dan
payudara yang mulai
membesar.

 Ketertarikan yang lebih besar
terhadap seksualitas, seperti
anak-anak praremaja yang
mulai mengalami fantasi
seksual sebagai sebuah cara
menyiapkan diri memahami
peran seksual mereka.

 Mulai mengakses media
(games, video, tv, internet,
music, dll.) karena penasaran
tentang seksualitas/telanjang

 Mulai membutuhkan privasi
(tidak lagi berpakaian di
depan orang)

 Mulai menunjukkan
ketertarikan seksual dengan
anak seusianya

 Ajari bahwa pelecehan
seksual bisa terjadi dengan
sentuhan dan tanpa
sentuhan

 Ajari bagaimana
mengetahui dan
menghindari situasi
beresiko

 Ajari batasan/aturan
pacaran/kencan

 Ajari keamanan dan
keselamatan dalam
menggunakan dan
berinteraksi di media

 Ajari pengelolaan
seksualitas serta kesehatan
reproduksi

Ketika anak di lihat dari perkembangan seksual tipikal dan atipikal dari

masa kanak hingga masa remaja. Dalam kolom perkembangan tipikal dijelaskan

mengenai apa saja yang menjadi ciri perkembangan seksual pada masa tertentu.

Sedangkan pada kolom atipikal, dijelaskan beberapa contoh perilaku seksual yang

tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Atipikalitas perilaku seksual anak

dapat menyiratkan telah terjadinya persoalan dengan seksualitas anak. Hal ini
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mungkin juga digunakan sebagai indikasi terjadinya penyimpangan atau

kekerasan seksual yang dialami anak. Jika menemukan gejala atipikalitas, maka

sebaiknya orang tua melakukan penggalian informasi dan memahami pengalaman

anaknya. Jikalau diperlukan, anak juga perlu didampingi oleh profesional

kesehatan mental (misalkan: psikolog, dokter anak, psikiater).

Tabel II. 2. Perkembangan Tipikal dan Atipikal seksual anak dan remaja87

No Usia Perkembangan Tipikal Pendampingan Atipikal
1 0-5  Menggunakan kata-kata seksual

yang menunjukkan bagian-
bagian tubuh manusia,
melakukan pembicaraan tentang
kelahiran dan kehamilan

 Menstimulasi alat kelamin di
rumah atau di tempat publik

 Menunjukkan atau melihat
bagian tubuh pribadinya

 Berdiskusi tentang
perilaku seksual tertentu
atau ungkapan seksual
yang tidak biasa
dipahami anak seusianya

 Melakukan aktivitas
seksual seperti orang
dewasa dengan anak lain

6-11  Meningkatnya minat dan
kesadaran seksual pada anak
pra-remaja atau anak puber,
terutama karena terjadinya
perubahan hormonal

 Muncul pertanyaan tentang
relasi intim, perilaku seksual,
menstruasi, kehamilan.

 Pada anak pra-remaja
melakukan eksperimentasi
dengan anak seusianya dalam
permainan, seperti: mencium,
menyentuh, menunjukkan
bagian tubuh atau melakukan
role play perilaku seksual.

 Melakukan stimulasi seksual
secara pribadi

 Perilaku seksual seperti
orang dewasa

 Berdiskusi tentang
perilaku seks yang
spesifik dan masturbasi
di tempat umum

12-13  Setelah puber, akan meningkat
minat dan rasa ingin tahu
tentang informasi seksual

 Memiliki banyak pertanyaan

 Perilaku seksual seperti
orang dewasa secara
konsisten, termasuk
perilaku masturbasi

87 https://psikologiforensik.com/2016/01/02/perkembangan-seksual-anak-dan-remaja/, di
akses 29 Januari 2017
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menganai relasi intim dan
perilaku seksual

 Menggunakan istilah seksual
dan membicarakan perilaku
seksual dengan teman sebaya

 Meningkatnya eksperimentasi
seksual, seperti: berciuman
dengan membuka bibir,
menggesekkan tubuh, mengelus
bagian tubu

 Masturbasi secara pribadi

berlebihan/sangat sering,
oral seks, genital seks
dan intercourse

 Masturbasi di depan
publik

14-16  Pertanyaan tentang
pengambilan keputusan
mengenai relasi sosial, relasi
intim dan aturan masyarakat
mengenai seksualitas

 Masturbasi secara pribadi
 Bereksperimen secara seksual

dengan teman remaja yang
sebaya, seperti: berciuman
dengan membuka bibir,
menggesekkan bagian tubuh,
eksplorasi dan kontak pada
bagian genitalia.

 Pada beberapa remaja bahkan
terjadi intercourse

 Masturbasi berlebihan
 Masturbasi di area

publik
 Minat seksual pada anak

yang lebih muda
 Minat seksual/keintiman

dengan kekerasan

Sementara menurut Sigmund Freud sebagaiman yang dikutip oleh Sumadi

Suryabrata membagi tahap-tahap perkembangan psikoseksual kedalam lima

bagian yaitu oral, anal, phallik, laten dan genital.88

1. Tahap Oral (Oris = Mulut) usia 0-18 bulan

Fase oral adalah fase perkembangan yang terjadi pada tahun pertama dari

kehidupan individu. Pada fase ini daerah erogen yang paling peka adalah mulut,

yang berkaitan dengan pemuasan kebutuhan pokok seperti makanan dan air.

Rangsangan yang terjadi pada mulut adalah pada saat menghisap makanan atau

88 Sumardi Suryabrata, Psikologi Kepribadian, Jakarta: Rajawali Press, 2008, h. 50
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minumannya. Fase oral berakhir saat bayi tidak lagi memperoleh asupan gizi

secara langsug dari ibunya.89

Hal itu juga dijelaskan oleh Syamsu dan Achmad bahwa Tahap oral adalah

periode bayi yang masih menetek yang seluruh hidupnya masih bergantung pada

orang lain. Pada masa ini libido didistribusikan ke daerah oral sehingga perbuatan

menghisap dan menelan menjadi metode utama untuk mereduksi ketegangan dan

mencapai kepuasan (kenikmatan). Karena mulut menjadi sumber kenikmatan

erotis, maka anak akan menikmati peristiwa menetek pada ibunya dan juga

memasukan segala jenis benda ke dalam mulutnya, termasuk jempolnya sendiri.90

Ketidakpuasan pada masa oral (seperti disapih dan kelahiran adiknya) dapat

menimbulkan gejala regresi (kemunduran) yaitu berbuat seperti bayi atau anak

yang sangat bergantung kepada orang tuanya atau banyak tuntutan yang harus

dipenuhi dan juga gejala perasaan iri hati (cemburu). Reaksi dari kedua gejala

tersebut dapat dinyatakan dalam beberapa tingkah, seperti: menghisap jempol,

mengompol, membandel dan membisu seribu bahasa.

Di samping itu ketidakpuasan ini akan berdampak kurang baik bagi

perkembangan kepribadian anak, seperti: merasa kurang aman, selalu meminta

perhatian orang lain atau egosentris. Sama halnya dengan anak yang tidak

mendapat kepuasan, secara berlebihan pun ternyata berdampak kurang baik

terhadap perkembangan kepribadiannya. Dia akan menampilkan pribadi yang

kurang mandiri (kurang bertanggung jawab), bersikap rakus dan haus perhatian

atau cinta orang lain. Menurut Freud, fiksasi pada tahap ini dapat membentuk

89 Ibid.
90 Syamsu Yusuf dan Achmad Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian, Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2011, h. 58.
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sikap obsesif yaitu makan dan merokok pada kehidupan berikutnya (masa remaja

dan dewasa). Pada tahap ini juga dorongan agresi sudah mulai berkembang.91

2. Tahap Anal (Anus = Dubur) 2-3 tahun

Tahap ini berada pada usia kira-kira 2 sampai 3 tahun. Pada tahap ini libido

terdistribusikan ke daerah anus. Anak akan mengalami ketegangan, ketika

duburnya penuh dengan ampas makanan dan peristiwa buang air besar yang

dialami oleh anak merupakan proses pelepasan ketegangan dan pencapaian

kepuasan, rasa senang atau rasa nikmat. Peristiwa ini disebut erotic anal.

Setelah melewati masa penyapihan, anak pada tahap ini dituntut untuk

menyesuaikan diri dengan tuntutan orang tua (lingkungan), seperti hidup bersih,

tidak mengompol, tidak buang air (kecil atau besar) sembarangan. Orang tua

mengenalkan tuntutan tersebut melalui latihan kebersihan (toilet training), yaitu

usaha sosialisasi nilai-niai sosial pertama yang sistematis sebagai upaya untuk

mengontrol dorongan-dorongan biologis anak. Ada beberapa kemungkinan cara

orang tua memberika latihan kebersihan ini, yaitu: sikap keras, sikap selalu

memuji dan sikap pengertian. Ketiga cara tersebut memberikan dampak tersendiri

terhadap perkembangan anak. 92 Untuk mengetahui dampak tersebut dapat dilihat

pada tabel berikut:

91 Ibid., h 59
92 Ibid., h. 59-60
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Tabel II.3

Cara Pelatihan Orangtua dan Dampaknya Terhadap Kepribadian Anak93

Cara Pelatihan Dampak
A. Sikap Keras

(Sering menghukum)
1. Bersikap berlebihan dalam ketertiban atau

kebersihan
2. Bersikap kikir
3. Stereotif-kurang kreatif
4. Bersikap kejam/keras/sikap memusuhi
5. Penakut
6. Bersikap kaku

B. Selalu Memuji 1. Selalu ingin dipuji
2. Kurang Mandiri (Manja)

C. Sikap Pengertian 1. Mampu berdaptasi atau menyesuaikan diri
2. Egonya berkembang dengan wajar

3. Tahap Phallik (Phallus = Dzakar)

Tahap ini berlangsung kira-kira usia ini anak mulai memperhatikan atau

senang memainkan alat kelaminnya sendiri. Dengan kata lain, anak sudah mulai

bermansturbasi, mengusap-usap atau memijit-mijit organ seksualnya sendiri yang

menghasilkan kepuasan atau rasa senang.

Pada masa ini terjadi perkembangan berbagai aspek psikologis, terutama

yang terkait dengan iklim kehidupan sosiopsikologis keluarga atau perlakuan

orang tua kepada anak. Pada tahap ini, anak masih bersikap “selfish” sikap

memementingkan diri sendiri, belum berorientasi keluar, atau memperhatikan

orang lain. Perkembangan gejala-gejala psikologis tersebut, baik pada anak wanita

maupun pria dapat dilihat pada tabel berikut:

93 Ibid.,
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Tabel II. 4. Iklim kehidupan sosiopsikologis keluarga

Gejala Pengertian Keterangan
Anak
wanita iri
hati
Dzakar
(Penis
Envy)

Sikap cemburu terhadap kelamin
laki-laki, karena yang
dimilikinya berbeda dengan
yang dimiliki anak laki-laki.
Dengan kata lain, dia cemburu
kepada laki-laki, karena dia
tidak memiliki penis seperti
yang dimiliki laki-laki. Dia
merasa tidak senang atau
mencela anatominya sendiri,
karena dipandang “deficiency”
(ada kekurangan).

Apabila ibunya bersikap ramah
atau penuh kasih sayang, maka
gejala ini mudah terselesaikan.
Namun apabila sebaliknya,
maka anak akan sulit untuk
memainkan peranannya
sebagai wanita, dan dia akan
memprotes kewanitaanya.

Masculine
Protest

Protes terhadap kondisinya
sebagai wanita, sehingga dia
lebih senang berperan sebagai
anak laki-laki, bersikap keras,
dan senang memainkan anak
laki-laki.

Kondisi ini terjadi, apabila
lingkungan (orang tua)
bersikap merendahkan anak
wanita. Mungkin juga karena
ibu sebagai figure untuk
diidentifikasi, penampilannya
kurang feminim.

Electra
Complex

Sikap anak wanita yang
mencintai, menyayangi, atau
simpati kepada ayahnya. Gejala
ini terkait dengan fakta, bahwa
anak wanita tidak memiliki penis

Kondidi ini terjadi, karena
ibunya bersikap keras,
sementara ayahnya bersikap
menyayanginya (akrab)

Anak laki-
laki
Oedipus
Complex

Perasaan cinta (kemenarikan
seksual) kepada ibu, dan sikap
memusuhi ayah (karena
dipandang sebagai pesaingnya).
Oedipus ini adalah nama yang
diambil dari drama Yunani
kuno, yang menceritakan raja
Oedipus (yang terpisah dari
orang tuanya sejak dilahirkan),
tanpa diketahuinya, dia
mengawini ibunya sendiri
(bandingkan dengan legenda
sangkuriang). Oedipus Complex
ini melahirkan sikap ambivalensi
pada anak (konflik internal),
yaitu sikap mendua, antara
membenci ayah dengan
keinginan mengidentifikasikan
dirinya kepada ayah sebagai

Gejala ini terjadi karena (1)
ibunya sejak kecil
mengurusnya dengan penuh
kasih sayang, (2) ayah jarang
di rumah, dan (3) ayah terlalu
keras dan kurang memberikan
kasih sayang. Gejala Oedipus
ini (sikap memusuhi ayah)
menyebabkan anak merasa
bersalah kepada ayahnya, maka
untuk mengatasinya, anak
mengidentifikasikan dirinya
kepada ayah. Kemampuan
mengatasi konflik ini
merupakan perkembangan
psikoseksual yang sehat. Freud
menduga bahwa tanpa
identifikasi, maka anak akan
mengalami hambatan dalam
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tokoh yang mempunyai otoritas
di rumah tangga.

perkembangannya, terutama
dalam mengembangkan
superegonya.

Castration
Anxiety

Kecemasan atau ketakutan anak
akan perbuatan ayahnya untuk
memotong (menyunat) penisnya,
gara-gara dia memusuhi
ayahnya. Gejala ini muncul
sebagai dampak dari oedipus
complex

Untuk mengatasinya, anak
mengidentifikasikan dirinya
kepada ayah.

Agar perkembangan anak pada tahap ini dapat berjalan dengan baik, tidak

mengalami hambatan, maka seyogianya orangtua memperhatikan hal-hal berikut:

a. Orang tua memelihara keharmonisan keluarga.

b. Ibu memerankan dirinya sebagai seorang feminim, bersikap ramah, gembira

dan memberikan kasih sayang.

c. Ayah mampu memerankan dirinya sebagai figure yang menerapkan prinsip

realitas dalam menghadapi segala masalah hidup, tanpa melarikan diri dari

masalah atau bertindak berlebih-lebihan.

d. Ayah dan ibu memiliki komitmen yang tinggi dalam mengamalkan nilai-nilai

agama yang dianutnya.

e. Ayah bersikap demokratis, penuh perhatian, akrab dengan anak dan tidak

munafik.94

Untuk menjelaskan Ketiga tahapan di atas Freud sebagaiman yang dikutip

oleh Desmita, menggunakan istilah erogenous zones artinya daerah kenikmatan

seksual, untuk menunjukkan tiga bagian tubuh yaitu mulut, dubur dan alat

kelamin, sebagai daerah yang mengalami kenikmatan khusus yang sangat kuat

94 Ibid., h. 60-61
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dan memberikan kualitas pada setiap tahap perkembangan. Pada setiap tahap

perkembangan, anak merasakan kenikmatan tertentu pada daerah tersebut dan

selalu berusaha mencari objek ataupun melakukan kegiatan yang dapat

memuaskan. Tetapi pada saat yang sama muncul konflik dengan tuntutan-tuntutan

realitas yang harus diatasi.95

4. Tahap Latensi

Tahap latensi berkisar antara usia 6 sampai 12 tahun (masa sekolah dasar).

Tahap ini merupakan masa tenang seksual, karena segala sesuatu yang terkait

dengan seks dihambat atau didepres (ditekan). Dengan kata lain masa ini adalah

periode tertahannya dorongan-dorongan seks dan agresif. Selama masa ini, anak

mengembangkan kemampuannya bersublimasi (seperti mengerjakan tugas-tugas

sekolah, bermain olah raga dan kegiatan-kegiatan lainnya) dan mulai menaruh

perhatian untuk berteman (bergaul dengan orang lain).

Mereka belum mempunyai perhatian khusus kepada lawan jenis (bersikap

netral) sehingga dalam bermainpun anak laki-laki akan berkelompok dengan anak

laki-laki lagi, begitupun anak wanita. Bahkan anak merasa malu apabila anak

disuruh duduk sebangku dengan teman lawan jenisnya (seperti anak laki-laki

sebangku dengan wanita dan sebaliknya).

Tahap ini dipandang sebagai masa perluasan kontak sosial dengan orang-

orang di luar keluarganya. Oleh karena itu proses identifikasi pun mengalami

perluasan atau pengalihan objek. Yang semula objek identifikasi anak adalah

95 Desmita, Psikologi Perkembangan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, h. 41-42.
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orangtua, sekarang meluas kepada guru, tokoh-tokoh sejarah atau para bintang

(seperti film, musik dan olah raga).96

5. Tahap Genital

Tahap ini dimulai sekitar usia 12 atau 13 tahun. Pada masa ini anak sudah

masuk usia remaja. Masa ini ditandai dengan matangnya organ reproduksi anak.

Pada periode ini, instink seksual dan agresif menjadi. Anak mulai

mengembangkan motif untuk mencintai orang lain atau mulai berkembangnya

motif altruis (keinginan untuk memperhatikan kepentingan orang lain).

Motif-motif ini mendorong anak (remaja) untuk berpartisipasi aktif dalam

berbagai kegiatan dan persiapan untuk memasuki dunia kerja, pernikahan dan

berkeluarga. Masa ini ditandai dengan proses pengalihan perhatian, dari mencari

kepuasan atau kenikmatan sendiri (yang bersifat kekanak-kanakan atau selfish)

kepada kehidupan sosial orang dewasa dan berorientasi kepada kenyataan (prinsip

realitas) atau sikap altruis. 97 Kelima tahapan perkembangan di atas secara ringkas

dan dapat digambarkan sebagai berikut.

TABEL II.5

Tahapan Perkembangan Seks anak Menurut Sigmund Freud

Tahapan Usia Pusat Erotis Pengalaman atau Tugas
Kunci

Oral 0-1 Tahun Mulut Penyapihan dari menyusu
Anal 1-3 Tahun Anus Toilet Training
Phallik 3-5 Tahun Penis Identifikasi kepada model-

model peranan orang dewasa
dan mengatasi krisis oedipal

Latensi 6-12 Tahun Tidak ada Memperluas kontak sosial
Genital 12 Tahun ke Atas Genital Membangun hubungan yang

96 Syamsu Yusuf dan Achmad Juntika Nurihsan, Op.Cit., h. 63.
97 Ibid., h. 64-65
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lebih intim (akrab) dan
memberikan kontribusi
kepada masyarakat melalui
bekerja

Sementara menurut Boyke Dian Nugraha, Pendidikan seks bagi anak

dibagi berdasarkan usia ke dalam empat tahap yakni usia 1 - 4 tahun, usia 5 - 7

tahun, 8 - 10 tahun dan usia 10-12 tahun,yaitu:

1. Pada usia 1 sampai 4 tahun.

Pada umur 1 sampai 4 tahun orangtua disarankan untuk mulai

memperkenalkan anatomi tubuh, termasuk alat genital. Perlu juga ditekankan pada

anak bahwa setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang unik, dan berbeda satu sama

lain. Kenalkan, “ini mata, ini kaki, ini vagina”. Itu tidak apa-apa. Terangkan

bahwa anak laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan berbeda, masing-masing

dengan keunikannya sendiri.

2. Pada usia 5 sampai 7 tahun.

Selanjutnya pada usia 5 sampai 7 tahun, rasa ingin tahu anak tentang aspek

seksual biasanya meningkat. Mereka akan menanyakan kenapa temannya

memiliki organ-organ yang berbeda dengan dirinya sendiri. Rasa ingin tahu itu

merupakan hal yang wajar. Karena itu, orangtua diharapkan bersikap sabar dan

komunikatif, menjelaskan hal-hal yang ingin diketahui anak. ”Kalau anak laki-laki

mengintip temannya perempuan yang sedang buang air, itu mungkin karena ia

ingin tahu”. Jangan hanya ditegur lalu ditinggalkan tanpa penjelasan. Terangkan,

bedanya anak laki-laki dan perempuan. Orangtua harus dengan sabar memberikan

penjelasan pada anaknya.
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3. Pada usia 8 – 10 tahun.

Pada usia 8 samapi 10 tahun,biasanya seorang anak sudah mampu

membedakan dan mengenali hubungan sebab akibat. Pada fase ini, orangtua sudah

bisa menerangkan secara sederhana proses reproduksi, misalnya tentang sel telur

dan sperma yang jika bertemu akan membentuk bayi.

4. Pada usia 11-13 tahun Anak sudah mulai memasuki pubertas.

Ia mulai mengalami perubahan fisik, dan mulai tertarik pada lawan

jenisnya. Ia juga sedang giat mengeksplorasi diri. Anak perempuan, misalnya,

akan mulai mencoba-coba alat make up ibunya. Pada tahap inilah, menurut

Boyke, peran orangtua amat sangat penting. Orangtua harus menerima perubahan

diri anaknya sebagai bagian yang wajar dari pertumbuhan seorang anak-anak

menuju tahap dewasa, dan tidak memandangnya sebagai ketidakpantasan atau hal

yang perlu disangkal.Orangtua harus berusaha melakukan pengawasan lebih ketat,

dengan cara menjaga komunikasi dengan anak tetap berjalan lancar. Kalau anak

merasa yakin dan percaya ia bisa menceritakan apa saja kepada orang tuanya,

orangtua akan bisa mengawasi si anak dengan lebih baik. Juga harus ditekankan

pentingnya proses pembentukan identitas diri pada anak selama tahap pubertas ini.

Karena itu, anak perempuan yang memiliki hubungan lebih dekat dengan ibu, atau

sebaliknya akan mempermudah anak membentuk identitas dirinya sendiri sebagai

individu yang dewasa.98

Sementara Abdullah Nashih Ulwan membagi dalam beberapa fase dalam

perkembangan anak dalam memberikan pendidikan seks, yakni:

98 Boyke Dian Nugraha,http://article.duniaaretha.com/2011/01/perlunya-pendidikan-seks-
pada-anak .html, diakses 27 Juli 2016
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1. Fase pertama (7 – 10 tahun) disebut sebagai masa tamyiz/pra pubertas. Anak

mulai diajarkan tentang etika meminta izin masuk rumah dan sopan santun

memandang.

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

masa ini anak dihindarkan dari berbagai rangsangan seksualitas.

3. Fase Ketiga (14-16 tahun) disebut masa baligh / adolesen. Anak diajarkan

etika bergaul dengan lawan jenis bila ia sudah matang untuk menempuh

perkawinan

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

tata cara isti’faf (menahan diri dari perbuatan tercela), jika belum mampu

melangsungkan pernikahan.99

Dalam hal ini penulis lebih sepakat dengan fase perkembangan yang

disebutkan oleh Abdullah Nashih Ulwan, yang menyebutkan fase terpenting dalm

memberikan pendidikan seks ialah ketika anak menginjak usia 7 tahun. karena

Pada rentang usia 7 tahun, secara emosi maupun sosial anak mengalami

perubahan yang sangat signifikan dibanding tahap usia sebelumnya. Namun

bukan berarti pada usia sebelumnya tidak dibisa diajarkan mengenai pendidikan

seks, hanya saja pada usia 7 tahun merupakan usia keharusan anak mengetahui

mengenai pendidikan seks. Usia 7 tahun juga mengindikasikan seorang anak yang

mulai dapat membedakan baik dan buruk dan menilai sesuatu bermanfaat atau

tidak untuk dirinya, Dalam istilah fiqh pada usia ini dikenal dengan tamyiz. Hal

99 Abdullah Nasih Ulwan, op-cit., h. 1.
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ini diperkuat dengan Sabda Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib

tentang pendidikan shalat terhadap anak usia 7 tahun. Rasulullah SAW bersabda :

هِ  ّدِ َ ِبیِه َعْن  ِْن ُشَعْیٍب َعْن  ِرو  َ ُمُروا َعْن َمعْ َلَْیِه َوَسمل ا ِ َصىل قَاَل قَاَل َرُسوُل ا

بْنَاُء  َلَْهيَا َوُمهْ  ِنَني َواْرضِبُوُمهْ  ْبعِ ِس بْنَاُء َس الِة َوُمهْ  لص ِ َْهنُْم ِيف الَْمَضاِجعِ ْوالَدُمكْ  َ َعْرشٍ َوفَّرِقُوا ب

ه ابوداود يف كتاب الصالة) ٔخر )

Artinya : ”Dari ‘Amar bin Syu’aib, dari ayahnya dari kakeknya ra., ia
berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “perintahlah anak-anakmu
mengerjakan salat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka
karena meninggalkan salat bila berumur sepuluh tahun, dan
pisahlah tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan)!”.
(HR.Abu Daud dalam kitab sholat)”100

Di samping itu, Laki-laki tamyiz juga memiliki kedudukan tersendiri

dalam hukum menutup aurat bagi wanita. Sebab, wanita hanya boleh

memperlihatkan aurat kepada anak-anak yang belum mengerti aurat wanita, yaitu

mereka yang belum tamyiz.101 Ini artinya, laki-laki tamyiz dianggap sudah

mengerti aurat wanita. Kemudian secara sosial, pada umumnya anak usia 7 tahun

merupakan masa usia sekolah dasar (dengan kurikulum yang lebih padat

dibandingkan masa sebelumnya dan waktu belajar di sekolah yang lebih

lama). Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap penerimaan pendidikan di

lingkungan keluarga dan faktor lingkungan luar rumah juga sudah mulai banyak

berpengaruh. Melihat kedudukan yang cukup berarti dalam hukum syarī’ah dan

kondisi sosial yang dihadapi, perlu kiranya setiap orangtua muslim

memperhatikan perkembangan anak pada usia ini. Selanjutnya, harus

100 Abu Daud Sulaiman bin Asy’ad al-Sijistani, Sunan Abu Daud, no 5940, dalam Bab
Shalat, Beirut : Dar al-Fikr, 1990, Juz I, h.119

101 QS. al- Nūr [24] : 31
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dipersiapkan bentuk pendidikan yang sesuai dengan kondisinya tersebut. salah

satunya ialah pendidikan seks dalam Islam.

Selama masa perkembangan seksualnya, anak perlu diberikan

pendampingan dan pengarahan agar perkembangan seksualnya sehat dan

mendukung perkembangan pribadinya. Namun dapat terjadi berbagai faktor yang

dapat mempercepat perkembangan seksual anak, misalkan memiliki saudara

kandung yang lebih tua. Hal ini bisa menjadi faktor pendorong anak untuk lebih

cepat mengembangkan minat dan kesadaran dan sikap seksualnya. Anak menjadi

lebih cepat berkembang melampaui perkembangan anak seusianya. Penting

dipahami oleh orangtua, ketika anak mulai menunjukkan perilaku yang

melampaui perkembangan seksual anak seusianya, dan ketika anak tampak

kesulitan mengelola perilaku seksualnya tersebut, maka orangtua perlu

mengendalikan perilaku seskual anak secara tepat dan konsisten.

Orangtua perlu cermat mengawasi perilaku anak. Terkadang, orangtua

perlu menetapkan batasan perilaku anak. Hal ini dilakukan karena anak belum

tentu paham apa konsekuensi dari tindakannya, oleh karena itu orangtualah yang

akan menetapkan aturan dan segera menghentikan jika terjadi perilaku seksual

yang membahayakan diri anak dan orang lain. Orangtua perlu mengembangkan

komunikasi terbuka, agar anak tahu bahwa orangtuanya bersedia menjadi teman

diskusi mengenai seks. Orangtua juga perlu menjelaskan pada anak untuk nyaman

dengan perkembangan seksualnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara orangtua

yang bertindak sebagai role model perilaku seksual yang sehat dan proporsional.
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E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masalah Seksual

Suatu masalah penyimpangan seksual pada remaja puber dan kaum muda

tidak terjadi begitu saja. Seperti masalah perilaku manapun yang mengancam

masyarakat muslim, masalah penyimpangan seksual dipengaruhi beberapa faktor

yang saling berkaitan satu sama lainnya.102 Walaupun setiap masalah memiliki

sebab-sebab tersendiri, tetapi terdapat beberapa faktor kolektif yang memberikan

andil terhadap munculnya masalah-masalah perilaku. Faktor-faktor yang

mempengaruhi masalah seksual sangat beragam dan bercabang. Dan sangat sulit

dibatasi hanya pada satu atau dua faktor. Di sini penulis akan berupaya untuk

menemukan munculnya faktor-faktor yang mempengaruhi  masalah seksual

sebagai berikut:

1. Gangguan hormon (al-ikhtilal al-harmuni)

Kelenjar (ghadad) adalah zat kimia yang berukuran kecil dalam badan.103

Sekresi-sekresi (ifrazat)-nya terjadi di dalam dan luar badan. Walaupun kecil

ukurannya, kelenjar-kelenjar itu juga memiliki peranan yang besar bagi

pertumbuhan seseorang dalam berbagai aspeknya. Kelebihan dan kekurangan

sekresi hormon berpngaruh terhadap kehidupan intelektual, emosional, dan fisik

seseorang. Gangguan hormon tidak disebabkan oleh satu kelenjar. Semua kelenjar

saling mempengaruhi satu sama lain yang dapat menyebabkan gangguan terhadap

rekresi hormon-hormonnya. Hal itu menimbulkan pengaruh yang nyata pada

orang yang mengalaminya.

102 Yusuf Madani, Pendidikan Seks Untuk Anak dalam Islam, terj. Irwan Kurniawan,
Jakarta: Pustaka Zahra, 2003,  h. 29

103 Ibid., h. 31
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Tidak diragukan bahwa perilaku seksual pada anak kecil ataupun orang

dewasa berkaitan dengan hormon-hormon yang dikeluarkan kelenjar-kelenjar

seks. Namun, realitas kehidupan menunjukkan terpendamnya aktivitas seksual

hingga usia balig. Munculnya kelenjar seks yang memicu aktivitas seksual berkait

erat dengan terpendamnya dua kelenjar kanak-kanak, yaitu ”kelenjar pineal

(shanubariyyah) dan kelenjar thymus (timussiyah).104 Selama kedua kelenjar

tersebut berfungsi, aktivitas seksual terpendam sehingga takaran keduanya akan

terus berkurang sejalan dengan kematangan seseorang, yang pada akhirnya akan

menghilangkan. Hal itu memberikan peluang bagi tumbuhnya kelenjar seks serta

memperbesar aktivitas dan pengaruhnya terhadap perilaku.

Fungsi (wazhifah) hormonal kedua kelenjar di atas terbatas pada

dominasinya menghentikan fungsi kelenjar seks sehingga tidak aktif sebelum

masa pubertas. Kelenjar tersebut bekerja untuk memelihara keseimbangan

kehidupan individu dalam pertumbuhannya melalui berbagai fasenya. Oleh karena

itu, kelenjar tersebut terpendam hingga usia balig, yaitu setelah selesai

melaksanakan fungsi bioligisnya pada individu.105

Adapun kelenjar thymus dihentikan aktivitasnya, seperti kelenjar pineal,

pada usia balig. Malah gangguan pada kelenjar ini kadang-kadang menyebabkan

penundaan terhentinya fungsi kelenjar pineal sehingga berpengaruh terhadap

pertumbuhan kelenjar reproduksi. Dalam hal ini Sayyid Al-Bahi berkata, ukuran

dan timbangan kelenjar thymus berkurang sejalan dengan bertambahnya

kematangan individu, yaitu tidak berkembang kecuali pada fase-fase pertama

104 Ibid.
105 Sayid Al-Bahi, Al-Usus al-Nafsiyah li Al-Nuwuw, Kairo: Maktabah Al-Nahdhāh Al-

Mishriyyah, 1974, h. 54



71

kehidupan. Jadi, kelenjar tersebut termasuk keistimewaan anatomi utama kanak-

kanak. Dengan demikian, kelenjar tersebut, dalam fungsinya, menyerupai fungsi

kelenjar pineal dalam hubungannya dengan kelenjar reproduksi.106

Para ilmuwan menamai kelenjar dan kelenjar thymus dengan ”dua kelenjar

kanak-kanak” sebab keduanya tidak berfungs sebelum usia balig. Apabila

penghentian fungsi kelenjar ini tidak terjadi, seseorang akan tetap seperti anak-

anak –walaupun fisiknya tumbuh- dalam perilaku dan sikapnya. Ia akan hidup

dalam keadaan lemah kemauan, ’tulalit’, lemah fisik, berbadan tinggi, kerempeng

dan suaranya tinggi. Dikatakan bahwa fungsi kedua kelenjar adalah menghentikan

aktivitas kelenjar seks dan membantu pertumbuhan dalam menambah tinggi dan

ukuran badan. Adapun tidak berfungsinya kedua kelenjar ini memberikan peluang

pada kelenjar-kelenjar seks untuk menampakkan pengaruhnya terhadap karakter-

karakter seksual dengan semua jenisnya.107

Gangguan hormon-hormon kelenjar pineal menyebabkan pertumbuhan

yang cepat pada anak kecil di luar kenormalan fase-fase kehidupannya   dan

tahun-tahun usianya. Hal itu berpengaruh terhadap bertambahnya sekresi hormon-

hormon ini pada kelenjar seks sehingga mempengaruhi dan mengaktifkannya

sebelum waktunya. Dengan demikian, anak yang belum mencapai usia enam

tahun menjadi anak puber dan baig. Padanya tampak sifat-sifat sekunder masa

balig, seperti suara ”rebek” dan tumbuhnya bulu di beberapa tempat yang

menindikasikan masa pubertas.108

106 Yusuf Madani, loc-cit.
107 Ibid., h. 32
108 Ibid.,
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Kematangan dini tidak dapat terhindar dari perubahannya menjadi

perilaku menyimpang pada anak, terutama apabila orangtua lalai terhadap

fenomena ini, di mana anak jauh dari pengawasan, baik ayah maupun para guu.

Kematangan seksual dini muncul akibat gangguan hormon yang kadang-

kadang menjadi iklim kondusif bagi munculnya masalah penyimpangan seksual

pada anak. Hal itu karena kematangan tersebut menjadikan semua perilaku

seksual muncul pada anak disertai dorongan seksual hakiki yang berpengaruh

terhadap kepribadian anak di masa depan dan terhadap hubungan dengan teman-

temannya.

2. Potensi genetik terhadap penyimpangan seksual

Potensi ini adalah bentukan dari tiga sebab. Pertama, sifat temperamental

dan moral orang tua, kedua penyusuan, Ketiga hubungan seksual. Sebagian orang

telah lalai dalam memahami tiga faktor di atas dalam pembentukan potensi

genetik yang dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan seksual  yang

mungkin dihadapi seseorang di masa depannya.109

a) Sifat-sifat orangtua

Pengaruh kondisi psikologis terhadap kedua orangtua dalam membentuk

potensi munculnya penyimpangan seksual pada anak.  Oleh karena itu, syarī’ah

Islam menganjurkan agar tidak menikahi laki-laki pezina dan wanita pezina.

Karena akibatnya hal itu berpengaruh terhadap gen janin dan menyebabkan

terjadinya gangguan hormonal yang diperburuk dengan kerusakan lingkungan

109 Ibid., h. 33
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moral keluarga, yang mendorong seseorang untuk memiliki kecenderungan

seksual yang menyimpang.

b) Penyusuan

Potensi genetik bagi penyimpangan seksual ditransformasi melalui

penyusuan baik pemberian susuan itu adalah ibu maupun wanita lain yang karena

kondisi tertentu diminta untuk menyusui anak, dimana tindakan tersebut memiliki

andil terhadap perpindahan sifat-sifat perilaku kepada anak. Anak tidak dapat

dicegah dari pengaruh karakter-karakter ibu yang menyusuinya, baik karakter baik

maupun karakter buruk, sehingga dapat dikatakan bahwa penyusuan berpengaruh

terhadap pembentukan potensi penyimpangan.110

c) Hubungan seksual

Orang-orang yang menggauli istri mereka tanpa memperhatikan kondisi,

situasi, waktu dan cara-cara yang telah ditentukan syari’at, melakukan kesalahan

besar yang kadang-kadang membentuk potensi genetik bagi penyimpangan

dengan berbagai bentuknya pada janin, tertama penyimpangan seksual.

Masyarakat, sebagaimana tampak jelas, tidak bersikap disiplin dalam memelihara

tatacara, waktu dan kondisi psikologis yang dianjurkan syariat ketika suami

menggauli istrinya. Banyak dari masyarakat yang melakukan hubungan seksual

tanpa memperhatikan hal-hal yang disukai, dimakruhkan, dan diharamkan dalam

hubungan seksual. Akibatnya, kekeliruan dalam hubungan seksual ini mengarah

pada satu sasaran yaitu membentuk potensi bagi interaksi dengan perilaku seksual

yang haram.

110 Ibid., h. 34-35
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3. Faktor lingkungan yang komplek

Faktor yang paling besar yang memunculkan penyimpangan seks adalah

lingkungan atau tempat tumbuh seseorang. Walaupun faktor lingkungan yang

menimbulkan masalah penyimpangan seksual di kalangan remaja sangat dominan.

Namun, setiap cabang dari masing-masing faktor memberikan andil yang tak

kalah penting dalam mempengaruhi perkembangan masa pubertas. Pendidikan

seks bisa diterapkan dan dimulai dari lingkungan keluarga yang berkewajiban

untuk memberitahukannya.

Beberapa faktor lingkungan yang komplek itu diantaranya :

a) Pendidikan seks yang salah

Menurut Yusuf Madani, bahwa kesalahan yang paling jelas dalam

pendidikan di negara-negara muslim ialah menyembunyikan  urusan seksual dari

anak-anak pada saat mereka membutuhkan bimbingan yang murni, dari usa 7

tahun sampai 14 tahun, sehingga mereka tidak mengetahui apa-apa tentang msalah

seksual sampai mereka menginjak usia puber dan mimpi basah.111

Faktor penyebab terjadinya Pendidikan sek yang salah ialah:

1) Kurangnya pengetahuan orangtua akan Pendidikan sek

2) Rangsangan seksual dalam keluarga, misalnya dengan sengaja

memperlihatkan aurat, bercumbu, berpelukan dan sebagainya

3) Anak tidak terlatih untuk meminta izin memasuki kamar orangtua

maupun kamar anggota keluarganya yang lain

111 Ibid., h. 43
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4) Tempat tidur yang berdekatan apalagi satu tempat tidur antara anak laki-

laki dan perempuan telah berusia tamyiz

5) Peniruan prilaku seksual karena melihat orangtuanya berbuat seperti

demikian

6) Melarang anak bertanya mengenai persoalan seks

7) Perhiasan perempuan

8) Berciuman dan menyentuh organ seksual teman perempuannya yang

dianggap biasa

9) Keluarga atau orangtau mengabaikan pengawasan terhadap media

informasi baik cetak maupun elektronik

10) Teman berakhlak buruk.112

b) Faktor Materi dan Iklim meliputi :

1) Kemiskinan  dan tempat tinggal yang tidak layak

Karena hidup dalam kondisi miskin dengan rumah yang sempit memang

memiliki kendala untuk menerapkan prinsip-prinsip seks yang benar di antara

anak-anak yang sudah memasuki tahap kedua masa kanak-kanak meraka. Untuk

memisahkan tempat tidur mereka. Sehingga memunculkan berbagai dampak

negatif misalnya seperti terbiasanya melihat aurat mereka masing-masing tanpa

sengaja, dan hal ini akan memberi pengaruh pada disiplin diri anak yang telah

mumayyiz dikemudian hari.113

2) Iklim dan pegaruhnya terhadap munculnya kematangan seksual yang

prematur

112 Ibid., h. 47-58
113 Ibid., h. 61.
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Para ahli fiqih Islam telah menemukan bahwa masa baligh anak

perempuan dapat begitu dini dan terkadang  ketika mereka baru berumur 9 tahun,

khususnya diwilayah berhawa panas. Sedangkan dinegara yang dingin, hal itu

datang lebih lambat terkadang pada usia 18 tahun. Namun umumnya masal baligh

tesebut terjadi pada usia 12-15 tahun pada negara panas dan 14-16 tahun pada

negara dingin. Begitu pula dengan laki-laki, semua itu merupakan proses alamiah

yang tidak mungkin diatasi.114

F. Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai topik kajian Pendidikan seks dalam Keluarga

terhadap anak ditinjau dari Perspektif Islam sebenarnya bukan penelitian yang

benar-benar baru. Sejumlah peneliti telah melakukan kajian mengenai hal ini.

Baik yang bentuk kajiannya secara pustaka, maupun dalam bentuk kajian

lapangan. Akan tetapi menurut hemat penulis, masih ada hal-hal yang perlu untuk

dikritisi dan dilakukan penelitian lanjutan terhadap penelitian terdahulu tersebut.

Di antara peneliti yang telah mengkaji topik ini antara lain;

Penelitian yang dilakukan oleh Zulpiadi, Pendidikan seks pada Remaja

Menurut Islam, pada penelitian ini lebih mengarah pada analisis materi

Pendidikan Agama Islam (PAI) pada institusi SLTA atau SMK yang berkaitan

dengan pendidikan Seks. Kesimpulan besar yang dibangun oleh tesis ini adalah,

“bahwa Konsep Pendidikan seks dalam Islam lebih menekankan pendekatan

114 Muhammad Ali al Bar, Khalq al-Insan Bayna ath Thibb wa al-Qur’an, Jeddah: Dar al
Saudiyah li al Nasyr wa al Tauji’, 1981, h 47-48
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preventif dan integratif dengan Pendidikan Iman dan Akhlak bukan subjek materi,

parsial, dan kuratif akan tetapi ia diajarkan secara holistik dan terintgrasi”.115

Penelitian lainya dilakukan oleh Prastio. Integrasi Pendidikan Kesehatan

Reproduksi dalam Desain Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti SMP. Hasil

penelitian Prastio menunjukkan bahwa integrasi pendidikan kesehatan reproduksi

dalam desain pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dapat dirumuskan melalui enam

tahap, yaitu: (1) Analisis kebutuhan peserta didik, hasil analisis menunjukkan

bahwa yang dibutuhkan mereka adalah informasi tentang seluk-beluk perubahan

fisik, pengaruh pola makan terhadap menstruasi, penyebab keluarnya mani,

dorongan seksual, masturbasi, relasi dengan kelompok, dan pencegahan PMS

(Penyakit Menular Seksual). (2) Perancangan tujuan, ditemukan tiga KD dalam

tema taharah dari kelas VII dan empat KD dalam tema makanan dari kelas VIII

yang diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang secara operasional digunakan

untuk mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta

didik tentang kesehatan reproduksi. (3) Perancangan materi. Materi taharah

dikonfirmasi dengan materi organ seksual, diparalelkan dengan materi dorongan

seksual, ditambahi informasi tentang perubahan selama pubertas, konsep diri,

masalah jerawat, dan PMS (Penyakit Menular Seksual). Materi ketayyiban

makanan dan minuman dikomplementasikan dengan materi tentang nutrisi dan

gizi dalam prespektif kesehatan reproduksi. (4) Perancangan pengalaman belajar.

Terlihat bahwa peserta didik diposisikan sebagai subjek belajar yang didesain agar

terbiasa aktif mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, menalar, dan

115 Zulpiadi, Pendidikan Seks pada Remaja Menurut Islam, Tesis. Jakarta: Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2010. Pdf.
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mengomunikasikan seputar kesehatan reproduksinya. (5) Perancangan sumber

belajar, sumber-sumber belajar dipadukan antara buku pegangan peserta didik,

internet, narasumber, dan lingkungan agar peserta didik terbiasa belajar dari

berbagai macam sumber. (6) Perancangan evaluasi pembelajaran pada aspek

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator aspek sikap dibuat berdasarkan

ciri-ciri hipotetik yang bersifat relatif dengan teknik penilaiannya berupa non tes

dalam bentuk skala sikap dan biografi. Indikator aspek pengetahuan dibuat

berdasarkan susunan materi yang diajarkan dengan teknik penilaiannya berupa tes

dalam bentuk uraian terbuka. Indikator aspek keterampilan dibuat berdasarkan

kemampuan melakukan gerakan dengan teknik penilaiannya berupa performance

tes dalam bentuk skala penilaian dan portofolio.116

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Devi Setiawati, Persepsi Remaja

Mengenai Pendidikan seks (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Pelajar SMA

Negeri 4 Magelang), Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui persepsi

remaja mengenai Pendidikan seks (2) Untuk mengetahui sumber yang digunakan

oleh remaja untuk memperoleh Pendidikan seks (3) Untuk mengetahui

pengetahuan yang banyak dibutuhkan oleh remaja melalui sumber-sumber

tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Persepsi remaja

mengenai Pendidikan seks adalah sesuatu yang penting, bernilai positif, serta

bermanfaat bagi mereka dalam membantu persoalan hidup remaja. Melalui

Pendidikan seks remaja mampu mengarahkan perilaku seksualnya agar tidak

116 Prastio. Integrasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi dalam Desain Pembelajaran PAI
dan Budi Pekerti SMP. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2015. Pdf.
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menyimpang dari norma yang ada serta dapat terhindar dari hal-hal yang negatif.

Dengan kata lain remaja memandang Pendidikan seks sebagai alat untuk

mencegah terjadinya penyalahgunaan seks. Remaja menganggap Pendidikan seks

mampu menjawab keingintahuan dan rasa penasaran mereka akan segala hal yang

berkaitan dengan seks. Oleh karena itu remaja menganggap Pendidikan seks

sebagai suatu kebutuhan dan mereka tidak menabukannya. (2) Sumber Pendidikan

seks yang digunakan oleh remaja adalah media massa baik media cetak seperti

koran, majalah, dan buku maupun media elektronik seperti televisi dan internet

serta teman sebaya atau peer group. Remaja banyak mendapatkan informasi dan

pengetahuan seks dari media massa dan teman sebaya karena sumber pendidikan

tersebut dapat memberikan informasi dan pengetahuan secara terbuka dan

transparan pada mereka. Pendidikan seks justru tidak didapat remaja dari

lingkungan keluarga ataupun sekolah. (3) Pengetahuan seputar seks yang dicari

dan dibutuhkan oleh remaja adalah pengetahuan tentang HIV AIDS, menstruasi,

penyakit kelamin, dampak atau resiko melakukan seks bebas, proses reproduksi

atau hubungan seks dan gaya pacaran sehat.117

Dari studi terdahulu yang relefan baik yang mengkajinya dalam bentuk

kajian pustaka maupun dalam bentuk kajian lapangan, terlihat bahwa begitu

penting dan urgennya pendidikan seks dalam kehidupan, utamanya kehidupan

anak dalam setiap tumbuh kembangnya. Dan lembaga pendidikan pertama dalam

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

pemenuhan kebutuhan baik fisik maupun non fisik adalah lembaga keluarga.

117 Devi Setiawati, K8405010, Persepsi Remaja Mengenai Pendidikan Seks (Studi
Deskriptif Kualitatif Pada Pelajar SMA Negeri 4 Magelang), Skripsi. Surakarta: Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010. Pdf.
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Namun dari ketiga penelitian tersebut di atas tidak ada yang membahas mengenai

Pendidikan seks dalam keluarga Oleh karena itu penulis memandang perlu untuk

menindaklanjuti penelitian ini dalam bentuk kajian Pendidikan seks dalam

keluarga terhadap anak ditinjau dari perspektif Islam. Agar supaya menjadi salah

satu referensi bagi para orangtua dan tidak terjebak dengan konsep pendidikan

seks yang sekuler yang jauh dari nilai-nilai Islam.


