
BAB III

DASAR-DASAR PENDIDIKAN SEKS

A. Dasar Pendidikan Seks pada Anak dalam Keluarga

Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas dalam berperilaku dan

berbuat. Di antara tanggungjawab terbesar yang diwajibkan Islam adalah

tanggung jawab dalam pendidikan seks dalam Islam. Bagi remaja, merupakan

masa perkembangan yang penuh gejolak dan berperilaku yang sering

menyimpang, salah satunya adalah persoalan seks.

Pengetahuan seks bagi remaja adalah hal yang wajib diberikan, supaya

remaja tidak salah dalam menyalurkan naluri seksnya. Persoalan seks bukanlah

suatu yang tabu, akan tetapi merupakan problema alamiah yang dalam

penyalurannya diatur dan diperhatikan dalam syarī'ah. Karena jika remaja salah

dalam menyalurkan naluri seksnya akan berakibat yang tidak baik dalam

kehidupannya.

pendidikan seks dalam Islam bukanlah mengajarkan cara melakukan

hubungan seks yang aman dari penyakit menular seksual dan agar tidak terjadi

kehamilan (how to have safe sex)1 sebagaimana yang dilakukan dibarat, maka

jelas akan mengakibatkan bahaya yang ditimbulkan semakin besar (ada

kecenderungan remaja ingin mencoba-coba). tetapi Islam mengajarkan cara

menghindari hal-hal yang menyebabkan perzinahan dan perilaku seksual

menyimpang. Islam lebih menekankan kepada aspek kehormatan diri, kesucian,

1 Nina Surtiretno, Remaja dan Problematika Seks dalam Tinajuan Islam dan Medis,
Bandung, Remaja Rosda Karya, 2006, h. 4
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kesopanan, kesantunan, dan upaya penyadaran diri bahwa berhubungan seks

hanya boleh bagi orang yang telah menikah (how to have halal sex).

Perilaku seks yang menyimpang bermula dari ketidaksadaran pelakunya

akan standar bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah syarī’ah,

yang menurut Marzuki Umar Sa’abah berarti, setiap pelanggaran sikap dan

tingkah laku yang keluar dari batasan norma wahyu pastilah menimbulkan

“kesakitan” fisik dan mental bagi manusia.2

Oleh karena itu tentu pendidikan seks harus berada dan berdasar kepada

kaidah-kaidah syariat. Ada banyak dalil Al-Qur’an, Hadits, dasar yuridis dan

historis yang membahas menganai Pendidikan Seks diantaranya:

1. Al-Qur’an

a. seksualitas manusia adalah fitrah, hal ini terdapat dalam ayat al-Qur’an

Surat Ali ‘Imrān [3]: 14 yang menyebutkan bahwa wanita secara kodrati

telah dijadikan indah dalam pandangan setiap manusia.

b. laki-laki berbeda dengan wanita hal ini terdapat dalam ayat al-Qur’an

Surat Ali ‘Imrān [3]: 36 dan Surat al-Hujarat [49] : 13 yang menjelaskan

bahwa antara laki-laki dan perempuan itu dihadapan Allah sama yang

membedakan hanyalah taqwanya.

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

siang , dan Setelah shalat Isya, hal ini terdapat dalam ayat al-Qur’an Surat

an-Nūr [24]:  58-59

2 Marzuki Umar Sa’abah, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat
Islam, Jogjakarta, UII Press, 2001, h. 108.
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d. Kewajiban berpakaian menutup aurat, hal ini terdapat dalam ayat al-

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

e. menjaga kesucian, hal ini terdapat dalam ayat al-Qur’an Surat an-Nūr [33]

: 33, Surat al-Isra' [17] : 32, surat al-Furqān [25] : 68-69, dan Surat al-

Mu’minūn [23]: 1-5

f. Larangan ikhtilat, hal ini terdapat dalam ayat al-Qur’an Surat an-Nūr [24]:

30-31

2. Al-Hadits

a. Sunan Abu Daud nomor 495 Hadits tentang pemisahan tempat tidur

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

seorang perempuan yang bukan muhrimnya ber-khalwat

c. Shahih Bukhari no. 5886 Hadits tentang larangan mukhannasin (laki-laki

yang menyerupai perempuan) dan mutarajjilat (perempuan yang

menyerupai laki-laki).

d. Hadits Riwayat al Hakim, Hadist tentang mengisi waktu luang dan

mengoptimalkan masa muda.

3. Dasar Yuridis dan Historis

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak Presiden

Republik Indonesia.

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

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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d. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Perppu 1 Tahun 2016).

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1

Tahun 2016). Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yaitu

minimal 10 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara, penjara seumur hidup,

dan hukuman mati. Perppu juga mengatur 3 pidana tambahan, yaitu pengumuman

identitas pelaku kepada publik, kebiri kimiawi, serta pemasangan alat deteksi

elektronik (chip elektronik).3

Pengundangan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merupakan momentum yang

sangat tepat ditengah maraknya kekerasan seksual yang menimpa anak. Masih

segar dalam ingatan ketika publik dikejutkan dengan kematian Eno (18 tahun).

Eno ditemukan tewas mengenaskan setelah diperkosa dan dibunuh oleh pacarnya

danteman sekantornya sendiri dengan cara yang sangat sadis. Sebelum kematian

Eno, juga telah terjadi beberapa kematian yang diakibatkan kekerasan seksual,

seperti yang menimpa Yuyun (14 tahun), yang juga dibunuh dengan cara yang

kejam setelah diperkosa beramai-ramai oleh sekelompok pemuda karena pengaruh

minuman keras.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama kekerasan seksual pada

anak di bawah umur beberapa tahun terakhir terus meningkat. Kekerasan seksual

3 http://nasional.kompas.com/, di akses 6 Desember 2016
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terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir berjumlah hampir

seperempat dari seluruh total kasus kekerasan terhadap perempuan yang

dilaporkan. Bahkan, pada tahun 2012- 2013 terdapat sekitar 30% peningkatan

angka kekerasan seksual dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya

menjadi korban kekerasan seksual.4 Berdasarkan studi lainnya yang dilakukan

oleh Forum Pengada Layanan (FPL) pada tahun 2014 di 9 provinsi, menunjukkan

45% perempuan korban kekerasan seksual masih berusia anak di bawah 18 tahun;

47% adalah incest, dimana 90% pelakunya adalah ayah korban; dan 85% pelaku

kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang dekat korban seperti orang

tua, saudara, suami, tetangga, teman, dan guru.5 Data Catatan Tahunan (Catahu)

2015 dari Komisi Nasional Perempuan menunjukkan, kekerasan seksual pada

ranah personal mencapai 72 persen (2.399 kasus) dari keseluruhan kasus

kekerasan terhadap perempuan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI) menunjukkan, kasus pornografi dan NAPZA meningkat hampir 2 (dua)

kali lipat pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 51 (lima

puluh satu) kasus, meningkat pada tahun 2014 hingga 100 (seratus) kasus. Selain

itu, laporan KPAI dari bulan Januari hingga September 2014 menunjukkan, 53

persen (53%) kasus melibatkan anak sebagai korban, 43 persen (43%) sebagai

pelaku, dan sisanya sebagai saksi.6

Pada tanggal 11 Juni 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan

Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Materi muatan Instruksi

4 http://www.komnasperempuan.or.id/. di akses 6 Desember 2016
5 http://www.dpr.go.id, di akses 6 Desember 2016
6 http://www.Republika.com/, di akses 6 Desember 2016
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Presiden Nomor 5 Tahun 2014 kemudian disempurnakan dan sebagian diatur

kembali dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya

disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Hal ini disebabkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan

anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai

perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak dan belum dapat

memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi. Pada kenyataannya,

pengaturan mengenai larangan untuk melakukan kekerasan seksual dalam

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tidak membuat berkurangnya kasus kekerasan

terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan seksual semakin bertambah, pelakunya

banyak dilakukan oleh anak (seperti yang telah dicontohkan di atas) dan cara

melakukannya sangat sadis. Menyikapi hal tersebut, Presiden segera

mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan alasan utama untuk mengatasi

kondisi darurat kekerasan seksual, terutama yang dialami oleh anak.

Dari pemaparan di atas patut kiranya dilakukan usaha preventif dan

protektif untuk mencegah korban berikutnya, salah satunya dengan memberikan

pendidikan seks sejak dini kepada anak. Sebuah pembelajaran penting dalam

pendidikan keluarga. Karena membicarakan masalah seks adalah sesuatu yang

sifatnya sangat pribadi, oleh karena itu dibutuhkan suasana yang akrab. Hal ini

sebagaimana yang dijelaskan oleh Sarlito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa

Masalah seks adalah masalah yang sangat pribadi sifatnya, maka dari itu paling
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baik bila dibicarakan dengan orang yang sudah intim hubungannya. Dan orang

yang paling intim hubungannya dengan anak tentu saja orang tua.7 Keakraban

lebih mudah diciptakan antara ibu dengan anak perempuannya atau antara ayah

dengan anak laki-lakinya sekalipun tidak mustahil hubungan seperti yang

dimaksud di atas dapat tercipta antara orang tua dengan anak yang berlawanan

jenis kelamin.

Upaya pendidikan seks dalam keluarga yang paling efektif adalah dengan

menciptakan situasi yang kondusif dalam pendidikan. Yaitu suatu keadaan di

mana tindakan-tindakan pendidikan dapat berlangsung dengan baik dengan hasil

yang memuaskan. Dalam pendidikan seks, peran orang tua sangat penting. Orang

tua tidak perlu sungkan berdialog dengan anaknya mengenai berbagai masalah

seks sepanjang Islam masih membahasnya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan

tahap perkembangan anak. Dengan pendidikan seks yang baik, seorang anak tidak

akan terjerumus dalam lembah kenistaan, yaitu penyimpangan seks dalam

berbagai bentuk.

B. Pendekatan Pendidikan Seks

1. Pendekatan Normatif

Dalam masalah seks maupun aspek kehidupan lainnya, agama berfungsi

sebagai mediator antara manusia dan Tuhan-Nya. Karena itu agama selalu

mengambil sikap yang normatif dengan batasan yang jelas antara perilaku seks

yang “moral” dan yang “immoral”. Pada umumnya yang menonjol dalam agama

adalah pentingnya kaitan seks dengan prokreasi, yang merupakan salah satu cara

7 Sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia, Jakarta : Bhratara Karya Aksara,
1982, Jilid 2,  h. 57.
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dalam penyebaran umat.8 Meskipun demikian, seks untuk kesenangan pun

diamini dengan mengikuti aturan-aturan tertentu apalagi bila seks itu dilakukan

demi pembinaan hubungan dan kasih sayang suami istri, maka seks adalah ibadah.

Pendidikan seks pada dasarnya adalah usaha mendidik dan mengarahkan

nafsu syahwat agar sesuai dengan ajaran Islam, agar ia menjadi nafsu yang

dirahmati Allah dan agar manusia menjauhi zina. Dasar dari pendidikan ini adalah

iman, yang akan melahirkan akhlak al-karīmah. Karena hanya dengan imanlah

nafsu seks bisa dididik dan ditundukkan. Dengan kata lain, pendidikan seks

adalah bagian dari pendidikan akhlak.9

Pendidikan seks tidak bisa dilepaskan dari pendidikan akhlak yang bersifat

normatif. Ini berarti secara praktis harus diintegrasikan ke dalam pendidikan

akhlak yang telah ada, bukan hanya menjadi bagian dari pendidikan yang bersifat

netral seperti Ilmu Alam atau Ilmu sosial. Pendidkan seks seharusnya juga

dilengkapi dengan uraian terperinci tentang arti penciptaan alam dan seisinya bagi

kehidupan manusia, tempat manusia dalam kosmologi alam semesta, arti

perkawinan bagi pembinaan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan luhur.10

2. Pendekatan Psikologi

Dalam memberikan Pendidikan Seks pada anak dilakukan secara bertahap,

yaitu dengan tidak memulai langkah-langkah baru sebelum langkah-langkah

selesai dan tertanam pada diri anak. Dan hal ini disesuaikan dengan pertumbuhan

8 Herlini Amran, Soal Jawab tentang Seks. Jakarta : Insan Media, 2001, h. 52.
9 Ibid.
10 Sarlito Wirawan (ed), Seksualitas dan Fertilitas Remaja, Jakarta : Rajawali & PKBI,

1981, h.35.
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fisik anak. Fase kanak-kanak dibagi dua, yaitu fase kanak-kanak dini dan fase

kanak-kanak lanjut.

Fase kanak-kanak dini berkisar pada usia tujuh tahun, ditandai dengan

kesukaan anak dalam bermain dan lepas dari tanggung jawab untuk melakukan

hal-hal yang memerlukan aturan jelas. Keberadaannya hanya dipandang dari sisi

kemanusiaannya saja, jiwanya belum kuat dan fisiknya belum siap untuk

menanggung beban serta melaksanakan ibadah.

Sedangkan Fase kanak-kanak lanjut berkisar antara usia 7 atau 8 tahun.

Pada masa ini seorang anak harus dipersiapkan untuk menghadapi masa taklīf

yang akan segera datang.11 Sebelum baligh semua anak baik laki-laki maupun

perempuan masih bersifat aseksual. Mereka hanya dibedakan oleh alat kelamin

yang belum berfungsi sebagai alat seksual, sehingga keduanya belum merasa

bergairah. Oleh karena itu pada fase tersebut Islam pun belum membebani mereka

dengan kewajiban, peraturan, serta hukum-hukum agama, sampai terjadi

perubahan anatomis, hormonal dan psikologis yang sangat besar dan nyata pada

keduanya.12

Pendidikan seks diberikan kepada anak-anak sejak berumur 7 tahun. Hal

ini dimaksudkan untuk memberikan kemampuan yang lebih baik bagi anak yang

mumayyīz untuk bradaptasi secara benar dengan perilaku seksual yang

melindunginya dari kesalahan besar yang kadang-kadang dihadapinya, terutama

pada usia baligh. Pendidikan seks dimulai dari mengajarkan pengertian aurat,

11 Yusuf Madani, Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam : Islam : Panduan Orangtua,
Guru, Ulama, dan Kalangan Lainnya, terj. Irwan Kurniawan, Jakarta : Pustaka Zahra, 2003,
h.101-102.

12 Ali Akbar, Etika Seksual dalam Pandangan Islam, Jakarta : LP3ES: 2001, h.54.
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yaitu bagian tubuh yang wajib ditutup, tidak diperkenankan melihat dan

memperlihatkan aurat orang lain.13

Berkaitan dengan masalah ini, orang tua hendaknya menutup aurat di

depan anak-anaknya. Anak yang sudah mencapai usia baligh dan mukallaf juga

wajib menutup aurat dari pandangan anak yang mumayyīz, sebagaimana ia juga

diharamkan untuk memandang aurat anak yang mumayyīz atau menyentuhnya

dengan dorongan syahwat. Hal itu karena anak yang mumayyīz dapat mengingat

dengan baik apa yang dilihatnya.14

Dalam masalah pakaian, Islam mengarahkan akan pentingnya menjadikan

pakaian sebagai penutup aurat sehingga tidak menimbulkan fitnah bagi orang

yang memandangnya dan membangkitkan hasrat seksualnya. Pakaian seharusnya

tidak cukup sekedar menutup aurat saja, tetapi juga yang tidak ketat dan tidak

transparan. Pakaian yang longgar lebih sempurna dan lebih baik dari aspek syariat

dan kesehatan, sebagai sikap berpegang pada kaidah-kaidah kebersihan dan

menjauhi rangsangan-rangsangan seksual.15

Ajaran-ajaran Islam dalam masalah pakaian tidak hanya ditujukan kepada

orang dewasa untuk mencegah timbulnya rangsangan dan membangkitkan

syahwat pada orang lain. Melainkan juga ditujukan kepada anak agar ia terbiasa

dengannya dan untuk melindunginya dari rangsangan-rangsangan seksual,

khususnya pada usia baligh. Pakaian sempit yang menekan tubuhnya secara terus

13 Herlini Amran, lock-cit.
14 Yusuf Madani, op-cit., h. 132
15 QS. Al-Nūr [24] : 31
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menerus akan menyebabkan rangsangan syahwat selama masa kematangan

seksualnya, seperti kesukaan pada kebiasaan buruk atau melakukan onani.16

Oleh karena itu Syariat Islam menekankan etika meminta izin sejak usia

kanak-kanak, mengingat hal tersebut menegaskan prinsip kesopanan. Dua ayat (58

dan 59) dalam surat al-Nūr [24] menegaskan prinsip ini. Dengan bantuan dua ayat

tersebut, kita mendapati Islam menunjukkan dua fase dalam aplikasinya sebagai

pengamalan prinsip gradual dalam pendidikan seks bagi anak. Fase pertama,

Islam menoleransi anak yang belum baligh, terutama yang mumayyīz, memasuki

kamar orang lain termasuk kamar kedua orang tuanya, kecuali pada tiga waktu,

yaitu sebelum salat subuh, ketika melepas lelah di siang hari, dan setelah salat

isya. Tiga waktu ini merupakan aurat sehingga siapa pun, bahkan anakanak yang

belum baligh, tidak dibenarkan memasuki kamar orang lain pada waktu-waktu

tertentu.17 Hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

Etika ini masih merupakan hubungan alamiah di antara orang tua dan anak

mereka yang belum baligh. Namun, keadaan ini berubah dengan masuknya anak

ke dalam usia baligh. Ketika itu prinsip isti’dzan memasuki fase yang lain. Orang

yang sudah baligh tidak mungkin memasuki kamar orang lain tanpa meminta izin

terlebih dahulu pada setiap waktu. Hal itu untuk melindungi kemuliaan rumah dan

memelihara jalinan ikatan keluarga. Bahkan, prinsip ini dipersiapkan sebelum usia

baligh dan setelah anak diajarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan

memandang aurat, hubungan seksual, dan keadaan orang lain.18

16 Yusuf Madani, op-cit., h. 133
17 Ibid, h. 130
18 Ibid.
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Hikmah isti’dzan jelas sekali bagi masyarakat. Tanpa adanya isti’dzan,

aurat-aurat bisa biasa terlihat sehingga berpengaruh terhadap perkembangan

psikologis anak yang mumayyiz. Kadang-kadang pandangan-pandangan yang

membangkitkan gairah seks itu akan melekat pada otaknya hingga menjadi sangat

berbahaya baginya dan dapat menjatuhkannya ke dalam lembah dosa.19

Oleh karena itu sangatlah penting untuk menjauhkan anak khususnya yang

mumayiz dari melihat aktivitas seksual di antara suami-istri karena bahayanya

yang besar terhadap kejujurannya pada masa depan. Maka dari itu aktivitas

seksual di antara orang tua hendaklah dilakukan di dalam tempat yang rahasia dan

tersembunyi. Hendaklah memperhatikan masalah psikologis pada anak yang

mumayiz dan remaja.

Memang terkadang sangat konyol saat anak memergoki orangtua yang

sedang berhubungan intim, maka usahakan untuk tidur terpisah kamar dengan

anak pada saat anak sudah mulai bisa berpura-pura tidur. Jika anak belum mau

pisah kamar, maka orangtua lah yang harus mengalah untuk pindah kamar saat

berhubungan intim. Jika berpisah kamar juga tidak memungkinkan karena kondisi

tempat tinggal yang terbatas misalnya kos atau kontrakan yang tidak memiliki

kamar lain, maka sebaiknya orang tua mencari waktu yang tepat saat anak-anak

sedang benar-benar tertidur dan usahakan menutup badan dengan selimut. Karena,

jika anak secara tidak sengaja melihat orang tuanya berhubungan intim, akan

mengakibatkan efek buruk bagi psikologis anak, diantaranya:

19 Ibid, h. 131
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1. Anak marah kepada orang tua karena belum paham tentang konsep hubungan

suami istri

2. Anak merasa jijik karena melihat sesuatu yang bertentangan dengan value

yang diajarkan kepadanya

3. Anak menjadi penasaran, ingin tahu dan ingin mencoba, ini yang berbahaya!

4. Anak menjadi kehilangan konsentrasi karena ingatan tentang hubungan intim

tersebut mengacaukan pikirannya.

5. Jika anak melihat hubungan intim pada usia diatas 3 tahun, maka besar

kemungkinan dia akan teringat kejadian itu sepanjang hidupnya.20

Lalu bagaimana jika anak sudah terlanjur melihatnya?

1. Jika anak memergoki ayah dan ibu berhubungan intim, yang terpenting

adalah jangan panik. Bersikaplah tenang dan mintalah untuk keluar kamar

dan menutup pintunya kembali.

2. Setalah berpakaian, jelaskan pada anak bahwa ayah dan ibu perlu waktu

untuk berdua saja.

3. Katakan pada anak: "sayang, maaf ya kalau ayah dan ibu tadi membuatmu

takut, ibu tidak apa-apa kok"

4. Jika anak bertanya tentang apa yang sedang dilakukan, maka sebaiknya

dijawab bahwa karena ayah sayang sama ibu, makanya ayah peluk ibu, jika

anak sudah cukup puas dengan jawabannya maka cukupkan penjelasan. Jika

anak masih bertanya lagi "kenapa tidak pakai baju? ", maka jelaskan bahwa

ayah sayang sama ibu, ayah dan ibu tidak pakai baju karena agar ibu dekat

20 https://web.facebook.com/fitrina.kamalia/about?section=education&pnref=about, di
akses 10 Agustus 2016
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sama ayah, dan itu hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa, oleh ayah dan

ibu yang sudah menikah. Meskipun pada usianya belum tahu konsep

menikah, tapi setidaknya dia akan terus mengingat bahwa hubungan intim

yang dilihatnya itu hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa yang sudah

menikah, insyaallah dia akan paham pada waktunya.

5. Jangan memberikan jawaban bohong pada anak, misalnya ayah lagi main

kuda-kudaan, atau ayah dan ibu lagi kegerahan makanya buka baju, mungkin

itu akan menjadi solusi sementara untuk orang tua, tapi tidak untuk solusi

jangka panjang, karena anak akan terus mengingat kejadian ini.21

3. Pendekatan Kesehatan

Secara umum pendidikan seks diterima oleh para pendidik, administrator,

dan orangtua sebagai hal yang baik agar anak-anak memiliki pemahaman dasar

tentang bagaimana sistem tubuh bekerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

perilaku sehat dan mengurangi perilaku yang tidak sehat.22

Dalam Islam menjaga kesehatan dan kebersihan merupakan hal yang

teramat penting sehingga dalam bab-bab pembahasan dalam fiqih, yang paling

pertama sekali dibahas ialah mengenai thaharah (bersuci). Baik itu bersuci dari

hadats maupun bersuci dari najis, termasuklah di dalamnya beristinja’ berkhitan

dan lain sebagainya.23

21 Alva Handayani dan Aam Amiruddin, Anak anda Bertanya Seks? Langkah Mudah
Menjawab Pertanyaan Anak tentang Seks, Bandung : Khazanah, 2008, h. 65-66

22 David L.Scherrer dan Linda M.Klepacki, Bicara tentang Seks dengan Anak Anda,
terj.Linggawati Haryanto, Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2004, h.65.

23 Lihat dalam Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h.
13-54
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C. Karakteristik Pendidikan Seks

1. Menyentuh aspek keTuhanan

Menyentuh aspek ketuhanan yaitu Pendidikan Seks harus bersumber pada

ajaran-ajaran Allah SWT. Anak harus dididik agar mampu memahami adanya

ikatan yang kuat antara aktivitas seksual yang suci dengan tujuan penciptaan

seorang hamba.24 Oleh karena itu, seorang anak harus dididik agar mampu

memahami adanya  ikatan yang kuat antara aktivitas seksual yang suci dengan

tujuan penciptaan seorang hamba. Dengan demikian, Seks dilihat dari sisi ini

merupakan bagian dari ibadah. Kemudian aktifitas seksual tersebut

disempurnakan sebagai penghias rohani dan akhlak.25

Tidaklah diragukan bahwa konsep Tuhan akan mampu merealisasikan

kesucian sebagaimana yang dipahami oleh seorang hamba. Oleh karena itu,

manusia dituntut untuk menjaga kehormatannya dan mengendalikan jiwanya

terhadap seks. Selain itu, dalam menyalurkan syahwat seksnya, hendaklah sesuai

dengan jalan yang telah disyariatkan. Ketika jiwa mengenal sifat-sifat Tuhan dan

ajaran-Nya, maka ia akan lebih mampu menjaga menjaga dan mengendalikan diri

dari tuntutan seks. Selanjutnya, Pendidikan Seks yang merupakan bentuk

penghambaan diri tidak akan dapat direalisasikan oleh manusia hanya dengan

kontrol yang kuat dari dirinya sendiri, dalam mengendalikan syahwat seksual.

Namun juga harus pada takdir Allah, kekuasaan, dan keridhaan serta adanya

sentuhan keimanan. Sementara para ilmuan barat sedikitpun tidak pernah

menyentuh aspek ketuhanan dan kesucian arah, yang akan medorong terciptanya

24 Siti Fauziah dan M. Rohman, op-cit., h. 171
25 Yusuf Madani, op-cit., h. 95
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kondisi kejiwaan yang damai ketika ia berada dihadapannya. Misalnya mengenai

pentingnya untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air

besar atau buang air kecil.26

2. Berkaitan dengan aspek kemanusiaan

Berkaitan dengan aspek kemanusiaan yaitu Pendidikan Seks harus mampu

memberikan pemahaman kepada anak bahwa ini adalah bagian dari sifat dan

kebutuhan manusia yang akan memperkuat aspek keilmuan, kehormatan dan

kesucian. Dibatasinya kebolehan untuk melihat aurat anak-anak hanya pada

tujuan-tujuan yang sesuai syarī’ah, seperti membersihkannya dari najis atau

membantu anak memakaikan pakaiannya, merupakan seruan Islam untuk

memuliakan aurat anak agar ketika dewasa akan merasa malu ketika dipandang

dan atau terlihat orang lain.27 Dengan begitu kehormatan dan harga diri sebagai

manusia di mata sesama akan tetap terjaga, nilai-nilai kesehatan dari kebersihan

dan kesucian tubuh akan dimiliki, serta terciptanya kondisi kejiwaan yang mulia

di hadapan Allah SWT.

Semenatara itu, dalam sebagian pandangan barat seks adalah hanyalah

sekedar hiburan dan pelampiasan biologis saja. Mereka lalai, bahkan terlihat

sengaja menyembunyikan sebagian hukum pokok yang mencerminkan kemuliaan

manusia tersebut, bahkan terkadang sengaja menganjurkan untuk telanjang supaya

lekuk tubuh manusia dapat terlihat, padahal fenomena-fenomena tersebut

memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam Pendidikan Seks dalam

pandangan Islam. Selain itu, Islam sangat kurang jika pendidikan tersebut semata-

26 Ibid., h. 96
27 Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, Pendidikan Anak Menurut Islam

‘Pendidikan Seks, Bandung : Remaja RosdaKarya, 2001, h. 28-31
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mata hanya  ditujukan untuk masalah seks semata, dengan tidak memperhatikan

aspek akhlak yang akan memperkokoh eksisitensi manusia sebagai seorang anak

yang shaleh.28

3. Dilaksanakan secara integral

Dilaksanakan secara integral yaitu dalam Islam pendidikan seks

merupakan satu komponen dari suatu sistem yang saling berhubungan dan saling

menyempurnakan. Oleh sebab itu, tidak boleh diajarkan hanya sebagai aturan

yang mengatur urusan seks semata dan meninggalkan integralnya dengan kaidah-

kaidah yang lain. Misalnya pendidikan seks tidak hanya mengajarkan tentang

seluk-beluk perubahan dan fungsi organ tubuh. Namun, juga harus mengajarkan

hukum-hukum syariat secara detail yang berkenaan dengannya, demi

mempersiapkan anak dalam menghadapi berbagai perubahan yang dialaminya.29

Ketika seorang perempuan misalnya yang akan menginjak usia aqil baligh

yang ditandai dengan datangnya haid atau datang bulan, maka hal ini menjadi ciri

yang jelas terhadap perubahan pada perempuan. Para pendidik barat berargumen

bahwa hal itu merupakan indikator kematangan psikologis dan seks yang

mempersiapkan seorang anak perempuan untuk menghadapi masa baru yang

belum dirasakan sebelumnya. Sementara syariat Islam tentu tidak hanya melihat

sebatas itu saja. Melaikan juga mengajarkan hukum-hukum syariat bagi

perempuan yang mulai haid tersebut dan menentukan hukum-hukum lain yang

berkaitan dengan haid. Mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan

seseorang dalam keadaan haid. Misalnya tidak boleh menyentuh al-Qur’an,

28 Yusuf Madani, loc-cit.
29 Ibid., h. 97
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mendirikan shalat dan berpuasa. Karena dalam pandangan Islam Pendidikan Seks

tidak akan sempurna jika hanya sekedar mengajarkan sebagian hak-hak anatomi,

yang seharusnya juga mengajarkannya hukum-hukum syariat secara detail. Guna

untuk mempersiapakan sang anak dalam menghadapi berbagai perubahan yang

dialaminya.30

4. Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan

Dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yaitu pada

prinsipnya masalah perkembangan seksual selalu mengiringi kehidupan manusia.

Oleh karena itu, proses pendidikannya harus dilangsungkan pada seluruh fase

perkembangan manusia sesuai dengan tingkat kematangan seks dan

perkembangan wawasannya. Pada masa kanak-kanak, Islam meletakkan hukum-

hukum syariat untuk mempersiapkan anak sebelum memperoleh beban syariat dan

pada usia balig untuk mengatur serta mengarahkan kecenderungan seksual yang

pada umumnya berada pada kondisi fluktuatif. Karena jika tidak ada pengarahan

khusus maka terbuka kemungkinan terjadinya perilaku yang justru akan

menghancurkan masa depan remaja.31

5. Dilaksanakan sesuai kenyataan dan kebenaran

Dilaksanakan sesuai kenyataan dan kebenaran yaitu pendidikan seks

membahas fenomena-fenomena ilmiah tentang nafsu seksual pada organ tubuh

manusia. Oleh karena itu, harus dihindari pandangan yang negatif, kurang

mendasar dan berlebihan. Sebab syariat Islam telah meletakkan hukumnya secara

proporsional untuk menjelaskan urusan-urusan seksual. Seperti keberadaan

30 Ibid.
31 Ibid., h. 98
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nutfah, sel telur, haid, mimpi basah, etika pergaulan, dan sebagainya telah

dijelaskan secara jelas serta terbukti secara ilmiah dalam bingkai perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.32

D. Tujuan Pendidikan Seks

Tujuan secara etimologi berarti arah, maksud, dan tuntunan.33 Secara

terminologi tujuan adalah apa yang dicanangkan oleh manusia, yang dijadikan

sebagai petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan suatu kegiatan agar dapat

terwujud an berhasil.34 Dalam dunia pendidikan, tujuan merupakan suatu yang

direncanakan dan ditetapkan sebagai target pencapaian sebagai hasil dari suatu

proses pendidikan. Oleh karena itu tujuan menjadi salah satu faktor dari

komponen pendidikan yang selalu menjadi dasar dalam melaksanakan apa yang

telah direncanakan. Karena itu, dalam merencanakan pendidikan seks, terlebih

dahulu harus dirumuskan apa tujuannya.35

Tujuan pendidikan seks secara umum, sesuai dengan kesepakatan

International Conference of Sex Education and Family Planning tahun 1962,

adalah : Untuk menghasilkan manusia-manusia dewasa yang dapat menjalankan

kehidupan yang bahagia karena dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan

lingkungannya, serta bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang -

orang lain.36

32 Ibid, h. 99-100
33 http://kbbi.web.id/tujuan, di akses 18 April 2016.
34 Ibid.
35Adurrhman An-Nahlawi, Pendidikan Islam, di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, terj.

Syaehabuddin, JakartaL Gema Insani Press, 1996, h. 106.
36Akhmad Azhar Abu Miqdad, Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam,

Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997, h. 10
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Menurut al-Ghawshi sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf madani, tujuan

dari pendidikan seks adalah : Memberikan pengetahuan yang tepat kepada anak

untuk menghadapi persiapan beradaptasi secara baik dengan perilaku - perilaku

seksual pada saat yang akan datang dengan maksud dapat mendorong sang anak

dapat melakukan suatu kecenderungan yang logis dan benar dalam masalah -

masalah seksual dan reproduksi.37

Sedangkan Ali Akbar mengemukakan pendidikan seks adalah : Tujuan

dari pendidikan seks di dalam Islam adalah untuk mencapai hidup bahagia di

dalam membentuk rumah tangga, yang akan memberikan “sakinah”, ketenangan,

“mawaddah”, cinta birahi, “rahmah”, kasih sayang, serta keturunan Muslim yang

taat kepada Allah dan selalu mendo’akan orang tuanya.38

Akhmad Azhar Abu Miqdad mengutip pendapat Kir Kendall, bahwa

tujuan Pendidikan Seks adalah sebagai berikut:

1. Membentuk pengertian tentang perbedaan seks antara pria dan wanita dalam

keluarga, pekerjaan dan seluruh kehidupan, yang selalu berubah dan

berbeda dalam tiap masyarakat dan kebudayaan.

2. Membentuk pengertian tentang peranan seks di dalam kehidupan manusia

dan keluarga, hubungan antara seks dan cinta, perasaan seks dalam

perkawinan dan sebagainya.

3. Mengembangkan pengertian diri sendiri sehubungan dengan fungsi dan

kebutuhan seks. disini Pendidikan Seks menjadi pendidikan mengenai

seksualitas manusia, jadi seks dalam arti sempit.

37 Yusuf Madani, op-cit., h. 144
38 Ali Akbar, op-cit, h. 54
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4. Membantu anak dalam mengembangkan kepribadiannya, sehingga mampu

untuk mengambil keputusan yang bertanggungjawab, misalnya memilih

jodoh, hidup berkeluarga, perceraian, kesusilaan dalam seks, dan lainnya.39

Sehingga pada akhirnya anak uatamanya para remaja tahu dan sadar,

bahwa seksualitas merupakan suatu hal yang tidak tabu lagi, dan bahkan

pendidikan ini merupakan sarana dalam menyadarkan anak agar dapat

menempatkan seksual pada tempat yang wajar dan terhormat yakni dengan

menyalurkannya pada tempat yang dihalalkan oleh Allah melalui jalur

pernikahan.

Sedangkan pendidikan seks diberikan kepada anak, mempunyai tujuan-

tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pelajaran tentang peran jenis kelamin sesuai dengan adab

yang islami terutama tentang topik biologis seperti kehamilan, haid,

pubertas, dll

2. Menjadikan anak bangga dengan jenis kelaminnya bahwa hal yang

demikian merupakan karunia dari Allah SWT.

3. Mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi kepada

dirinya baik secara fisiologis, maupun secara psikologis

4. Memberikan pemahaman tentang bagaimana sikap dan cara bergaul

dengan lawan jenis sesuai dengan syarī’ah Islam

5. Menjadikan anak Mengerti akan kewajiban-kewajiban syarī’ah Islam yang

melekat pada dirinya saat menginjak usia baligh

39Akhmad Azhar Abu Miqdad, op-cit, h. 10-11
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6. Mencegah terjadinya penyimpangan seksual

7. Mampu membedakan mana bentuk pelecehan atau kekerasan seksual dan

mana yang bukan

8. Mencegah agar anak tidak menjadi korban atau bahkan pelaku pelecehan

atau kekerasan seksual;

9. Menumbuhkan sikap berani untuk melapor apabila terjadi atau menjadi

korban kekerasan seksual.

Dari berbagai tujuan yang terpapar di atas adalah tujuan ideal yang perlu

diformulasikan dengan riil atas dasar perkembangan pemahaman, fasilitas

kecanggihan teknologi. Pendidikan seks dilaksanakan dengan tujuan mengarahkan

dorongan seksual kepada keimanan, kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu

dengan menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya.

E. Urgensi Pendidikan Seks

Dahulu seks dipandang keramat, rahasia dan tabu diungkapkan. Kini

makin terbuka ditulis dan ditayangkan media masa atau dibicarakan pada berbagai

forum. Makin terungkap masalah seksual dalam banyak bidang kegiatan di tengah

perubahan dalam kehidupan manusia modern. Terlebih kehadiran pariwisata yang

mendunia, nilai- nilai luhur yang terbukti sampai kini bermakna positif bagi

kehidupan manusia, sedang ditantang perubahan dalam hubungan yang makin

luas, bebas dan terbuka. Perubahan potensial menggeser nilai-nilai luhur yang

dianut masyarakat. Teramati terjadinya penyimpangan seksual dengan berbagai

dampak yang merugikan terutama di kalangan anak. Salah satu penyebab adalah
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ketertutupan yang mengakibatkan kekurangtahuan manusia pada kehidupan

seksual yang normal dan sehat.40

Melihat perkembangan anak utamanya remaja yang meliputi aspek fisik

dan psikis, yakni kematangan seks yang disertai timbulnya dorongan seks yang

masih baru dan belum banyak yang diketahuinya, dan belum mampu bertanggung

jawab dan masih mengikuti kesenangan sesaat serta belum berpikir perspektif,

maka pendidikan seks perlu diberikan kepada anak sejak berusia 7 tahun.

Sarlito Wirawan mengemukakan, bahwa masalah seksualitas di kalangan

remaja di kota besar timbul karena :

1. Kurang adanya pendidikan seks pada anak, sehingga praktis

mereka buta terhadap masalah seks.

2. Banyaknya rangsangan-rangsangan pornografi, baik berupa film, bahan

bacaan maupun yang berupa obrolan sesama teman sebaya. Ditambah

fasilitas semakin canggihnya dunia tekhnologi dan informasi.

3. Tersedianya kesempatan untuk melakukan perbuatan seks, misalnya pada

waktu orang tua tidak dirumah, di dalam mobil, atau pada kesempatan piknik

atau berkemah. 41

Masalah-masalah tersebut sangat rawan dan berbahaya sekali, karena anak

belum mampu menyeleksi mana yang baik dan mana yang buruk. Anak yang

tidak diberi penerangan dan pengertian tentang perubahan pada dirinya, ia bisa

mencari penyaluran yang negatif.

40 A. E. Sinolungan, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, Jakarta: Toko Gunung
Agung, 1997, h. 142

41 Sarlito Wirawan, Seksual dan Fertilitas Remaja, Jakarta: Rajawali dan PKBI, 2001, h.
84
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Dengan persoalan-persoalan di atas maka dapat berdampak buruk pada

kondisi anak. Untuk pemuasan dorongan seksual, berbagai jalan dapat

ditempuhnya, terutama bila ia tidak memiliki iman yang kuat. Maka, sulit rasanya

anak sekarang ini untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan seks bebas (free

sex), sehingga perilaku dan cara pemuasan seksual mengalami perubahan dan

menyimpang dengan disertai perkembangan fisik, psikis dan sosial.

Adapun bentuk penyimpangan seksual adalah sebagai berikut :

a. Sodomi : yaitu hubungan kelamin dengan hewan.

b. Homoseks dan Lesbian : yaitu Tertarik pada jenis kelamin yang sama.

c. Semen Leven : yakni hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau disebut

juga kumpul kebo

d. Prostitusi ; yakni pelauran atau hubungan kelamin secara tidak sah.

e. Nymphomania : yaitu merasa puas bermesraan dengan mayat.

f. Phedophilia : yaitu merasa puas memperkosa atau bermain seks dengan

anak di bawah umur.

g. Masochisme : yaitu merasa puas dan nikmat jika disiksa

h. Sadism : yaitu merasa puas jika menyiksa dalam hubungan seksual.

i. Voyeurism : yaitu gemar mengintip orang telanjang

j. Eksibisionisme : yaitu puas mempertontonkan tubuh atau bagiannya tanpa

atau minim sandang.42

Berikut ini Abdullah Nashih Ulwan menyajikan berbagai bahaya

terpenting yang muncul akibat perzinahan dan hubungan haram, agar para

42 A. E. Sinolungan, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, Jakarta: Toko Gunung
Agung, 1997 h. 151
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pembaca dapat mengetahui permasalahan ini lebih jelas dan dapat melaksanakan

kewajiban menyadarkan anak dengan sebaik-baiknya.

Di bawah ini adalah bahaya-bahaya (dampak negatif) yang muncul akibat

perbuatan-perbuatan sesk bebes (free sex):

1. Bahaya (Dampak Negatif) Bagi kesehatan

a. Penyakit Kencing Nanah (Gonorhea)

b. Penyakit Syphilis (Raja Singa)

c. Penyakit Kanker Kelamin

d. Penyakit Kanker Lainnya akibat berbuat zinah

e. Penyakit Kematangan Seksual Terlalu Dini

2. Bahaya (Dampak Negatif) Bagi Psikis dan Moral

a. Penyakit Penyimpangan Seksual (Lesbian, gay, biseksual, dan

transgander ‘LGBT’)

b. Penyakit Gila Seks (hyper sexs)

3. Bahaya (Dampak Negatif) Bagi Sosial

a. Terancamnya Keluarga Oleh Kepunahan (Tidak Akan Menikah)

b. Dzalim Terhadap Janin dan Anak (Tidak Ingin Memiliki Anak)

c. Berada Dalam Kesengsaraan (Tidak Ada Ketenangan Dalam Dirinya)

d. Terputusnya Hubungan Kekeluargaan dan Kekerabatan (Hina di Mata

Keluarga dan Kerabat

4. Bahaya (Dampak Negatif) Bagi Ekonomis

a. Lemahnya Kekuatan Diri (Menderita Penyakit Otak, Fisik, Moral, dan

Jiwa)
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b. Sedikitnya Pendapatan (Menghambur-hamburkan Harta)

c. Pencaharian Rezeki Yang Tidak Halal (Terjebak dalam Dunia Hitam)

5. Bahaya (Dampak Negatif) Bagi Agama dan Ukhrawi

Apabila seseorang terus-menerus melakukan maksiat tanpa bertobat

sampai datang saat kematiannya, maka Allah SWT akan melipat gandakan siksaan

baginya pada hari kiamat, Allah berfirman:














Artinya : Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak
berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya
Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (yakni) akan dilipat
gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal
dalam azab itu, dalam Keadaan terhina,43

Di dalam tafsir Hidayah al Insan dijelaskan bahwa Ketiga dosa yang

disebutkan dalam ayat di atas adalah dosa besar yang paling besar, karena dalam

syirk merusak agama, membunuh merusak badan dan zina merusak kehormatan.44

Itulah beberapa bahaya-bahaya terpenting yang muncul akibat perzinahan dan

perbuatan munkar yang memedihkan, baik dari kesehatan, akhlak, jiwa, akal,

agama, keluarga, masyarakat dan ekonomi.

43 Q.S. Al-Furqan [25] : 68-69.
44 Abu Yahya Marwan bin Musa, Tafsir Al-Qur’an Hidayah al-Insan, Jilid 3, dalam

www.tafsir.web.id, pdf., h. 145.
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Semua problematika di atas perlu sesegera mungkin dapat dilakukan

pencegahan (preventif). Dengan cara mendidik anak mengenai segala hal yang

berhubungan dengan pendidikan seks dan seksualitas dalam bentuk yang wajar.

sehingga dalam memberikan bimbingan dan penerangan seks kepada anak

merupakan sesuatu sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan anak.

Ahmad Azhar Basyir, mengemukakan bahwa : Pada waktu akhir - akhir

sosialisasi mengenai tema pendidikan seks dalam keluarga terhadap anak pada

masyarakat menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk dilakukan, dengan latar

belakang bermacam-macam, guna memelihara tegaknya nilai-nilai moral, guna

mengatasi gangguan-gangguan psikis di kalangan anak, dan juga guna memberi

pengetahuan orang tua dalam menghadapi perkembangan anak-anak.45

Sedangkan Ali Akbar berpendapat bahwa : Pendidikan seks ini menjadi

sesuatu hal yang urgen untuk diberikan dan dipahami oleh setiap anak daan

keluarga muslim dan orang pertama yang bertanggung-jawab atas pendidikan seks

ini adalah orang tua, ibu bapak, dan tempat pendidikan seks utama adalah rumah

tangga.46 Dengan adanya pendidikan seks, maka dapat terhindar dari akses-akses

negatif dalam kehidupan seksual khususnya para anak, serta demi tercapainya

kepuasan dan kebahagiaan seksual dengan moralitas tinggi.47

Selain itu ada dua faktor mengapa pendidikan seks sangat urgen bagi

remaja. Faktor pertama adalah saat anak-anak tumbuh menjadi remaja, mereka

belum paham dengan pendidikan seks, sebab orang tua masih menganggap bahwa

45 Akhmad Azhar Abu Miqdad, Pendidikan Seks Bagi Remaja, Yogyakarta: Mitra
Pustaka, 1997, h. 44

46 Ibid.,
47 Ibid.,
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membicarakan mengenai seks adahal hal yang tabu. Sehingga dari ketidak fahaman

tersebut para remaja merasa tidak bertanggung jawab dengan kesehatan anatomi

reproduksinya.

Faktor kedua, dari ketidak pahaman remaja tentang seks dan kesehatan anatomi

reproduksi mereka, di lingkungan sosial masyarakat, hal ini ditawarkan hanya sebatas

komoditi, seperti media-media yang menyajikan hal-hal yang bersifat pornografi, antara

lain, VCD, majalah, internet, bahkan tayangan televisi pun saat ini sudah mengarah

kepada hal yang seperti itu. Dampak dari ketidakfahaman remaja tentang Pendidikan

Seks ini, banyak hal-hal negatif terjadi, seperti tingginya hubungan seks di luar nikah,

kehamilan yang tidak diinginkan, penularan virus HIV dan sebagainya.48

Oleh karena itu menurut Utsman At-thawil, pendidikan seks dalam Islam menjadi

sesuatu hal yang urgens untuk di ajarkan kepada anak dengan cara sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang benar dan memadai kepada generasi muda muslim

sesuai dengan kebutuhannya ketika memasuki usia baligh

2. Menjauhkan mereka dari jurang kenistaan dan lembah kemesuman.

3. Mengatasi problematika seksual para remaja melalui sudut pandang Islam yang

jauh dari hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual.

4. Menampilkan keuniversalan, kesempurnaan, relevansi dan keampuhan Islam

dalam mengatasi problematika yang dihadapi umat manusia dimanapun adanya di

segala zaman.

5. Memperkokoh manhaj (metode) Islam dalam memelihara kemuliaan diri,

sehingga generasi muda muslim diharapkan mampu menjelma bagaikan para

Nabi dalam berakhlak dan para pendahulu mereka yang shaleh dalam memelihara

kesucian diri.

48Mujtahid, Pendidikan Seks Bagi Remaja, (2011), http://www.uin-
malang.ac.id/index.php? option=com_content&view=article&id=2477:pendidikan-seks-bagi-
remaja&catid=35:artikel-dosen&Itemid=210 diakses pada tanggal 04 Sepetember 2016
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6. Agar para pemuda-pemudi Islam dapat mengerti serta mampu membedakan

antara yang dihalalkan dan yang diharamkan dalam hubungan dengan masalah

seksual.49

Jika diklasifikasikan mengenai urgensi dari pendidikan seks, maka dapat dibagi

kedalam beberapa bagian yaitu :

1. Dalam perspektif Aqidah, urgensinya untuk menjaga kehormatan dirinya agar

tidak mendekati perbuatan zina,50 berzina prostitusi dan perbuatan keji lainnya.

demi kalangsungan hidup manusia yang lebih baik. Serta menjaga dan

memelihara kemaluan dari hal-hal yang dilaramg syariat Islam. Hal ini tentu

teramat berat dan sulit sehinnga Allah mengganjarnya dengan dengan pahala

yang besar51 dan jaminan surga Firdaus52.

2. Dalam perspektif Akhlak dan hukum, urgensinya agar prilaku seks mulia harus

dijalankan dengan baik dan benar, melakukan tindakan sesuai dengan aturan-

aturan akhlak, seperti pakian harus menutup aurat, seks dilakukan setelah adanya

ikatan pernikahan, sehingga tidak melakukan penyimpangan dalam prilaku seks,

seperti zina, homoseksual, lesbian, gay, biseksual, trangender dan lain-lain.

Sehingga dapat mebentuk keluarga sakinah

3. Dalam perspektif phisik biologis, maka pendidikan seks, urgensinya agar anak

memahami dan mengenali dirinya sebagai makhluk seksual yang berjenis

kelamin tertentu dengan peran tertentu sebagai anugerah dan kodrat bagi dirinya

dari Allah SWT. Serta berperan bioligis (reproduksi) dalam rangka melaksanakn

tugas sebagai khalifah Allah dalam kelangsungan kehidupan dimuka bumi, dan

mapu mensyukuri dalm peran seksual sebagai ibadah. Sehingga, tidak melanggar

49 Utsman Ath-Thawiil, Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1997, h. XVI-XVII

50 Qs. Al-Isra’ [17]:32
51 Qs. Al-Ahzab [33]: 35
52 Qs. Al-Mu’minūn [23]: 1-11
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syariat agama, menjaga dan merawatnya dengan baik sebagai amanah dari Allah

SWT.

4. Dalam perspektif Psiklogis, seksual manusia merupakan bagian dari

kecendrungan nafsunya yang disebut dengan syahwat seks. Syahwat seks dengan

segala sifatnya merupakan fitrah dan menjadi sifat dasar manusia yang harus

dipenuhi. Namun sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah harus membedakan

cara-cara penyaluran dengan makhluk lain yang juga sebagai makhuk seksual

yang memiliki akal.

5. Dalam perspektif sosiologis, menunjukkan bahwa seksualitas manusia dalam

perspektif Islam mempunyai tanggung-jawab yang besar yaitu menjalin

hubungan antar pribadi seoarang pria dan seorang wanita sebagai patner hidup

bersama, kekerabatan dengan silaturahmi sebagaimana yang diamanatkan Allah

SWT.53

Oleh karena itu berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

urgensi pendidikan seks menurut syariat Islam adalah untuk :

1. Membentuk pribadi muslim yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah.

2. membentuk manusia yang berakhlak mulia, memiliki akidah dan keimanan yang

kuat dan taat beribadah kepada Allah SWT.

3. Mencapai kebahagiaan dalam membentuk rumah tangga Sakinah, mawaddah

warahmah.

4. Melahirkan generasi yang bertanggung jawab. Mencegah kerusakan dalam

masyarakat yang ditimbulkan oleh penyimpangan dalam masalah seks.

53 Marfu’ah dkk. Studi Al-Qur’an: Metode dan Konsep, ed. Sahiran Syamsuddin,
Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010. h. 323-324
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Oleh sebab itu setiap orangtua harus mencermati pertumbuhan fisik dan

kepribadian anak-naka mereka terutama perkembangan seksual mereka, utamanya ketika

mereka memasuki usia baligh. Bahwa jangan sampai anak bernaggapan bahwa

perkembangan seksual termasuk perubahan organ-organ seks mereka sesuatu hal yang

buruk dan menjijikan. Salah besar jika mereka menganggap bahwa bagian tubuh tertentu

merepsesentasikan sesuatu yang buruk dan layak dibenci. Akan tetapi ajarilah mereka

untuk menerima keadaan diri dan tubuh mereka dan pada saat yang sama, biasakan

mereka tetap menjaga kehormatan dan kesucian seperti yang telah diajarkan Islam.54

Ketika anak-anak anda memasuki usia pebertas, jelaskanlah kepada mereka

aneka perubahan yang akan terjadi pada tubuh mereka, seperti membesarnya payudara,

tumbuhnya bulu kemaluan, siklus bulanan pada remaja putri, dan mimpi basah.

Berikanlah jawaban atas pertanyaan mereka mengenai tentang seks dengan jawaban

sederhana. Jangan menyampaikan penjelasan yang terlalu mendetail dan tidak perlu.

Kadang-kadang seorang anak bertanya kepada ibunya, “Bagaimana ibu

mengandungku?” pertanyaan seperti itu sering terlontar dari mulut anak-anak. Jika

mereka menanyakan pertanyaan seperti itu, berilah jawaban sesuai perkembangan usia

mereka. Sebagai contoh, katakan kepadanya, “anakku, perhatikanlah tanamaan ini. Pada

awalnya ia hanya berupa biji yang kemudian ditanam di tanah lalu tumbuh semakin besar

karena dirawat. Proses serupa terjadi pada dirimu. Pada awalnya kamu adalah benih yang

tumbuh dalam perut ibu. Ibu terus merawatmu dengan baik sehingga tumbuh semakin

besar dan akhirnya keluar dari perut ibu dalm bentuk seorang bayi.”

Namun ketika anak anda memasuki usia baligh, kita dapat menjawabnya dengan

mangatakan, “ketika menciptakan alam semesta ini, Allah SWT. Telah melatakkan benih

semua anak; setengah benih pada diri laki-laki dan dan setengahnya lagi pada perempuan.

54 Hassan Syamsi Basya, Mendidik Anak Zaman Kita, terj. Muhammad  Zaenal Arifin,
Jakarta: Zaman, 2011, h. 272
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Kemudian keduanya bertemu, lewat jalur pernikahan dengan ia telah dapat memberikan

rezki kepada keluarganya dan dapat pula mengatur keluarganya. Kemudian setelah

bertemu ia akan berkembang dalam perut / rahim perempuan sampai akhirnya lahir dalam

bentuk bayi”.

Apabila anak bertanya, “Bagaiamana seorang anak bisa masuk dan berada di

dalam perut ibu?” maka jaablah dengan mengatakan “bahwa sebelum anak diciptakan

dalam bentuk janin atau bayi, mereka semua adalah benih yang tumbuh dalam perut ibu

layaknya biji jagung yang tumbuh di dalam pot, kemudian jelaskan padanya bahwa Allah

SWT, telah menciptakan benih manusia sebagaimana Dia menciptakan benih tumbuhan

dan binatang.55

Tanamkan pemahaman dalam diri anak sejak dini bahwa tubuhnya adalah

miliknya sendiri, tak ada seorangpun yang berhak menyentuh tubuhnya saat mandi atau

mengenakan baju. Ajarkan padanya untuk menolak keras siapapun yang ingin menyentuh

tubuhnya atau melepas pakaiannya. Dan sebagai orangtua perhatikan dan awasi baik-baik

saat anak anda bersama teman-temannya, terutama jika diantara mereka ada yang lebih

dewasa. Jangan biarkan anak anda bermain di tempat yang terlalu jauh dari rumah

sehingga anda tidak bisa mengawasinya. Biasakan mereka bermain di tempat yang

sekiranya anda dapat mengawasinya.

55 Ibid., h. 272-273


